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Gæði skráningar – loksins, 
loksins....
•Bætt kerfi – 
•Útgáfa 20
•Forgangsröðun 

verkefna
•Vinna og val
•Marktækari 

villuboð



Hvers ber að geta?

•Ný og betrumbætt skráningarsnið
•Sjálfgildi í stýrisviðum 
•Valkóðalistar í stýrisviðum
•Breytingasaga færslu



Sjálfgildi í stýrisviðum

•Sjálfgildi í stýrisviðum 
endurskoðuð og 
uppfærð

•Öll bókfræðiformöt
•Svið 007
•Svið 008
•LDR

•Marktækari villuboð



Ný og/eða betrumbætt 
færslusnið
•Hljóðbók
•Dvd mynd
•Músik
•Nótur
•Erlend tímarit
• Íslensk tímarit
•Aðföng
• Íslensk bók
•Erlend bók



Vallistar fyrir algenga kóða í 
stýrisviðum 007 og 008

•Í vallistunum eru kóðar í stafrófsröð
•Vallistarnir innihalda einungis 

algengustu kóða
•Sæti með vallista þarf að vera autt til 

að allur listinn birtist í felliglugganum
•Eftir sem áður þarf að sannreyna 

sjálfgefna kóða



Listi yfir útgáfulönd



Dæmi um valkóðalista í 008

•Tungumál
•Útgáfuland
•Notendahópur
•Tegund dagsetningar
•Myndlýsingar
•Bókmenntaform



Valkóðalistar í 007

•Mismunandi eftir formati
•MU
•VM
•O.s.frv.

•Sjá http://hask.landsbokasafn.is/

Marksnið  0XX Kóðar . . . 
 Format – 007 kóðar

http://hask.landsbokasafn.is/


Nýir indexar

•Leitarindexar voru endurskoðaðir
•Nýtt expand fyrir 10 og/eða 13 

stafa ISBN númer
•Kerfið finnur rétt ISBN óháð því hvort 

slegið er inn 10 eða 13 stafa ISBN
•Bæði 10 og 13 stafa gerðin birtist í 

fullri færslu á gegnir.is

•Ný sýndarsvið unnin að mestu úr 
kóðum – TYP í markfærslu á gegnir.is



Breytingasaga færslu



Sjá skrásetjara



Hverjum ber að þakka?

Var það Soffía frænka sem tók 
til og vann í haginn?



Færsluveiðar

Nýjar leiðbeiningar fyrir:
•OCLC
•Z39.50
•Leiðbeiningar á 
þjónustuvef



Verkefni gæðahóps 2011-12



Takk fyrir..
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