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Nýir leitarmöguleikar í Gegni

• Frummál þýðingar

 Sótt í tungumálakóða í 041 $h

 Skipanakóðinn er wlu

• Útgáfuland

 Sótt í landakóða í 008 – sæti 15-17

 Skipanakóðinn er wcc

• Dæmi: Bækur, þýddar úr dönsku, gefnar út á 
Íslandi á árabilinu 2000-2008

wfm=bk and wlu=dan and wcc=ic and wyr=2000->2008
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Tölfræði bókfræðigrunns Gegnis

• Í vetur hefur verið safnað tölulegum 
upplýsingum um bókfræðigrunninn

• Lagt er upp með að finna

• Fjölda færslna til og með 2006

• Fjölda nýrra færslna 2007

• Fjölda nýrra færslna 2008

• Tölurnar eru fyrir grunninn í heild - engar 
upplýsingar um framlag einstakra 
aðildarsafna
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Hér njóta kóðarnir sín

• Eins gott að rétt sé kóðað

 Bókfræðifærslurnar eru greindar eftir

• Útgáfuformi

• Notendahópi

• Bókmenntaformi

• Ævisögulegu efni

• Tungumáli

• Útgáfulandi

• Úrvinnsla og framsetning verður næsta skref
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Nýjar færslur 2008 – birt án ábyrgðar

Bækur

31801

Bókarkaflar

871

Greinar

4313

Tónlist

6510

Myndefni

2057

Annað

2849

Námsritgerðir

2266

Bókfræðigrunnur Gegnis, eftir útgáfuformi
Viðbót 2008 = 50.667 titlar
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Skýringar – við glæruna á undan

• Bækur, þ.e. færslur sem hafa formatið BK 
nema námsritgerðir og bókarkaflar

• Svarta sneiðin (Músík) er allt sem hefur 
formatið MU, þ.e. nótur, hljóðrituð tónlist og 
greinifærslur fyrir einstök lög
• 6510 færslur

• Annað er t.d. tímarit, hljóðbækur, handrit, 
kort o.s.frv.
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Tungumál skv. 008, sæti 35-37 – birt án ábyrgðar

Íslenska = 12957

26%

Enska = 24914

49%

Norðurlandam

ál = 4124

8%

Þýska = 1488

3%

Franska, spænska, 

ítalska = 1196

2%

Pólska = 563

1%

Önnur 

tungumál 

= 5335

11%

Bókfræðigrunnur Gegnis
2008 - nýjar færslur - öll útgáfuform 

Íslenska = 12957

Enska = 24914

Norðurlandamál = 4124

Þýska = 1488

Franska, spænska, ítalska = 1196

Pólska = 563

Önnur tungumál = 5335
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