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Rafrænt efni – gegnir.is

• Birting á rafrænu efni hefur verið endur-
skoðuð í samvinnu við Skráargatið –
vinnuhóp um skráningu rafræns efnis í 
Gegni. Bætt hefur verið við:

• Nýjum dálki í niðurstöðulista

• Rafrænt og prentað efni er skráð í sömu 
bókfræðifærsluna en hak í niðurstöðulista 
vísar til rafræns heildartexta

• Sérstökum leitargrunni fyrir rafrænt efni

• Leitarafmörkun í tegund efnis, bæði í ítarlegri 
leit og afmarka leit



Rafrænt efni – gegnir.is, frh.

• Skráning betrumbætt til að vísun í 

rafrænt efni sé vísun í heildartexta

• Vélvirk lagfæring

• Handvirk lagfæring

• Öll söfn sem áttu bókfræðifærslur með 

vísun í rafrænt efni tóku þátt

• Lagfæra þurfti:

• Bókfræðifærslur

• Forðafærslur



856 – skjalið (um skráningu rafræns 

efnis í Gegni

• 856 skjalið er í fullu gildi en það 
verður endurskoðað á næstunni

• Skjalið er að finna á vef Landskerfis 
bókasafna undir skráningarráð:
http://www.landskerfi.is/skjol/skranrad/leidb/2006_
03-09_rafraenn_adgangur-856_svidid.pdf

• Einnig er leiðbeiningar og aðgangur 
að skjalinu í handbók skrásetjara, 
http://hask.bok.hi.is/index.php?page=856-rafran-
stadsetning

http://www.landskerfi.is/skjol/skranrad/leidb/2006_03-09_rafraenn_adgangur-856_svidid.pdf
http://hask.bok.hi.is/index.php?page=856-rafran-stadsetning


Þrátt fyrir þetta er enn mörgu 

ábótavant

• Landskerfi 
bókasafna vann 
nýlega lista yfir 
óvirk URL í 856 
sviðinu 

• Listinn skiptist í 
bókfræðifærslur og 
forðafærslur

• Nú á eftir að vinna 
handvirkt úr 
listunum

• Landsbókasafn sér 
um úrvinnslu



URL – Bókfræðifærslur (ICE01)

• Helstu niðurstöður eru:

• 31.511 bókfræðifærslur með samtals 

37.229 skráð URL í 856 sviðinu

• 35.948 gild URL

• 1.281 ógild URL



URL – Forðafærslur (ICE60)

• Helstu niðurstöður eru:

• 2.472 forðafærslur með 2.645 skráð URL í 

856 sviðinu

• 2.095 gild URL

• 535 ógild URL



856 sviðið - gallar í skráningu 

• URL-ið sett í deilisvið “a” í stað 

deilisviðs “u” – tengill birtist ekki á 

gegnir.is

• URL-ið sett í deilisvið “p” – tengill 

birtist en opnast ekki

• Rangir vísar 

• Er ítarefni þess virði að tengja í 

það?



Óvænt hjálp.....



SFX á Íslandi



Krækjukerfið SFX

• SFX er svokallað reference linking kerfi eða 

krækjukerfi 

• Það tengir niðurstöður leitar við heildartexta 

greina, þar sem notandi hefur slíkan aðgang

• Bókasöfnin stýra uppsetningu upplýsinga-

veita sem tryggir það að notandinn fær ávallt 

upplýsingar við hæfi

• Aðgangsstýring tryggir að notandi fær aðeins 

aðgang að þeim gögnum sem hans stofnun / 

háskóli hefur áskrift að



Hvernig er virkar SFX?

• Ex Libris hefur byggt upp og viðheldur 
gagnagrunni (“KnowlegdeBase”) þar 
sem upplýsingar um flestar “open 
URL” áskriftir rafrænna tímarita er að 
finna

• Söfn/viðskiptavinir viðhalda listum um 
eigin áskriftir sem veitir þeim aðgang 
að réttum áskriftum með aðstoð 
“KnowlegdeBase”

• Skráning er óþörf 



SFX - Uppsetning fyrir Ísland



gegnir.is og SFX

• SFX hnappurinn 

birtist í fullri færslu 

tímarita (format 

SE)



• Veitir aðgang að gangagrunnum og 

tímaritum í landsaðgangi um rafræna 

gagnagrunna og tímarit

• Það þarf ekki að skrá tengla fyrir 

þetta efni í 856 sviðið 

• SFX tengir titla í Gegni við titla í “SFX 

knowlegde base” og veitir aðgang

• SFX er óáþreifanlegt, það bara 

auðveldar lífið eins og talsíminn



Séráskriftir

• Rafrænar séráskriftir bókasafna 

þarf að skrá í áfram í forðafærslu í 

856 sviðið  

• Þetta gildir fyrir:

• Tímarit

• Gagnagrunna

• Rafbækur

• Ekkert 856 svið í bókfræðifærslu



Bókfræðifærsla



Forðafærsla



Uppfærsla Gegnis í útgáfu 20

• Útgáfan er tilbúin frá framleiðanda kerfisins,  

Ex Libris 

• Undirbúningur vegna uppfærslu í útgáfu 20 er í 

undirbúningi hjá Landskerfi bóksafna

• Innleiðing vorið 2011

• Nauðsynlegt að uppfæra vegna grunnbreytinga 

á stýrikerfi og gagnagrunni

• Einhverjar breytingar í öllum kerfisþáttum

• Sérstakur eintakaþáttur, breytingar sem ná til margra 

eintaka eiga að verða auðveldari

• Felligluggar fyrir landa- og tungumálakóða



Spurningar…


