Fundargerð 5. og 6. fundar efnisorðaráðs Gegnis 14. og 28. jan. 2005, stytt
Haldnir í aðalsafni Borgarbókasafns, kl. 14-16:30.
Fundarmenn 5. fundar: Guðný Ragnarsdóttir, Ragna Steinarsdóttir og Þórdís T.
Þórarinsdóttir.
Fundarmenn 6. fundar: Elísabet Halldórsdóttir, Guðný Ragnarsdóttir, Ragna
Steinarsdóttir og Þórdís T. Þórarinsdóttir.
Á 5. fundi var rætt erindi til efnisorðahóps varðandi skráningu á ritdómum. Engar
formlegar samþykktir voru gerðar. Unnið var að frumdrögum að bréfi til Lois M. Chan
vegna námskeiðs sem hún mun halda í vor um gerð kerfisbundinna efnisorðaskráa og
lyklun
Ritdómar
Samþykktar voru á 6. fundi tillögur um kóðun og skráningu ritdóma og listrýni til að
leggja fyrir skráningarráð:
1. Efnisorðaráð leggur til að kóðinn o (reviews) í sæti 24-27 í sviði 008 í
marksniðinu verði hluti af lágmarkskóðun.
2. Að eftirfarandi orð verði sett verði í hornklofa aftan við titil, eftir því sem við á,
(þrengri heiti við listrýni í Kerfisbundnum efnisorðalykli 2001):
kvikmyndagagnrýni
leiklistargagnrýni
myndlistargagnrýni
ritdómur – eintölumynd notuð þegar við á
tónlistargagnrýni
3. Þegar fjallað er um bókmenntaverk skal tengja höfund og verk í streng í 600xx
sviðinu. Fylgja skal marksniðinu og nota fulla nafnmynd höfundar að viðbættum
titli í deilisviði t enda verði það deilisvið leitarhæft
Dæmi: 60044 |a Halldór |1Laxness |d 1902-1998 |t Atómstöðin.
Þetta gildir ekki um verk sem skráð eru á titil t.d. Saga Íslands. Umfjöllun um
verkið fer þá í 630.
Eðlilegt er að færa titil á íslensku sé hann til.
Námskeið
Lagt var fram svar Lois M. Chan við bréfi frá efnisorðaráði vegna námskeiðs (sent 20
janúar sl.). Þórdís mun senda svarbréf. Búið er að bóka fyrirlestrarsal Þjóðarbókhlöðu
25.-27. maí n.k.
Multites
Verklag við gerð og umsjón efnisorðalykils var rætt nokkuð. Einnig var rætt nokkuð um
vefútgáfu kerfisins.
Guðný gerir uppkast að bréfi til þess að kanna hverjir eiga og eru að nota Multitesforritið. Það verður sent á hópinn og síðan á Skruddu.
Könnunin

Ragna setur upp í Excel-skjal þau svör sem bárust við fyrirspurn um efnisorðavinnu.
Verkefni við efnisorð
Ragna og Elísabet gera lista yfir þau verkefni sem framundan eru í Gegni.
Verklag við lyklun í Gegni.
Nokkuð var rætt um verklag við lyklun. Sumum fundarmanna þótti eðlilegt að
skrásetjarar gætu sýnt fram á hæfni til lyklunar á sama hátt og hæfni til skráningar, þ.e. að
þeir hefðu lært lyklun í námi sínu, tekið framhaldsnámskeið eða hefðu marktæka reynslu.
Fyrir næsta fund munu fundarmenn safna færslum með vondum efnisorðum. Dæmin
verða greind og reynt að útbúa leiðbeiningar fyrir lyklara á grundvelli þeirra. Einnig þarf
að safna dæmum til að lykla á námskeiðinu.
Ragna Steinarsdóttir ritaði fundargerð

