Lagfæring bókfræðigagna
Hvernig miðar?
Sameining færslna
Höfðalistar

Ragna Steinarsdóttir Lbs - Hbs

Tölur um sameiningu 21. apr. 2005
Sameinaðar færslur
Þar af útgefnar á Íslandi
Bækur (BK)
Tímaritsgreinar (GR)
Hljóðbækur (HB)
Hljóðrit (MU)
Tímarit (SE)
Myndefni (VM)

22.maí 2005

42.942
35.278
26.388
5.099
188
2.322
595
600
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Sameining





Í íslenskri bókaskrá í gamla Gegni voru ca.
60.000 færslur fyrir bækur
26.388 bækur sameinuðust
Það sem eftir stendur þarf að para í höndunum


22.maí 2005

Umfang íslenskra bókarfærslna minna í Feng

Ragna Steinarsdóttir
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Það sem ekki sameinaðist


Efni með undirfærslum:






Greiniskráð tímarit
Greiniskráð hljóðrit
Greiniskráðar bækur

Efni frá Námsgagnastofnun og
Þjóðhagsstofnun var undanskilið


22.maí 2005

Ólík skráning – hætta á rangri pörun
Ragna Steinarsdóttir
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Það sem ekki sameinaðist


Ólíkar skráningarhefðir í Feng og gamla
Gegni komu í veg fyrir pörun á öðru efni



Fjölbindaverk skráð saman í færslu í Feng, hvert í
sínu lagi í gamla Gegni
Val höfuðs oft mismunandi




Nafnmyndir ótrúlega ólíkar



22.maí 2005

Ýmist skráð á titil eða höfund
Bubbi Morthens í Feng
Ásbjörn Kristinsson í gamla Gegni
Ragna Steinarsdóttir
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Handvirk sameining


Flytja þarf upplýsingar úr bókfræðifærslu áður
en henni er eytt:







Flokkstölur
Efnisorð
Athugsemdir o.fl.

Yfirleitt er Gegnisfærslan lögð til grundvallar
því hún er fyllri

22.maí 2005
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Fjölbindaverk







Gamli Gegnir: færsla fyrir hvert bindi
Fengur: allt saman í færslu
Sameinaðist oft vitlaust, öll bindi Fengs runnu
e.t.v. á 3.b. Gegnis
Búið að aflétta tengingarbanni


22.maí 2005

Brýnt að söfnin fari eftir leiðbeiningum sem
sendar voru út, einkum um merkingu binda í
lýsingu eintaka
Ragna Steinarsdóttir
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Fjölbindaverk



Vinna við sameiningu fjöbindaverka liggur að
mestu niðri
Margar leiðir færar en ekki einhugur um hver
er best



3 bindi eða færri: allt skráð saman í færslu
Fleiri en 3 bindi:




22.maí 2005

Ritröð – höfuð breytist
Móðurfærsla með undirfærslum
Hvert bindi fyrir sig - með undantekningum þó
Ragna Steinarsdóttir
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Námsgagnastofnun


Ekki tiltækar tölur um paraðar færslur (LBTHLs í sviði 040)



Mikið átak gert í fyrrasumar





Lögð áhersla á virkt efni
Eldra efni situr á hakanum
Óleyst vandamál sem einkum varða mikinn fjölda
eintaksfærslna


22.maí 2005

Best væri að eyða færslu með eintökum, hvert safn
tengi svo sitt efni að nýju
Ragna Steinarsdóttir
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Efni með undirfærslum


Tímarit – bækur - hljóðrit





22.maí 2005

Sumar undirfærslur pöruðust
Sameina þarf aðrar undirfærslur (færa efnisorð)
og skipta um færslunúmer í LKR-sviði sem tengir
undirfærslu við móðurfærslu
Þegar búið er að hreinsa undirfærslur af annarri
færslunni þarf að flytja forðafærslur og/eða
eintaksfærslur af henni og eyða henni
Ragna Steinarsdóttir
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Ólíkar nafnmyndir / val höfuðs


Oftast einfalt að para – færsla á móti færslu




Sjaldan þarf að merkja eintök

Farið var í gegnum nafnmyndir fyrir síðari
yfirfærslu og mikið sameinað (t.d. Bubbi)



22.maí 2005

Vantaði vinnugögn – erfitt að finna ólíkar
nafnmyndir
Hægagangur í kerfi gerði okkur erfitt fyrir

Ragna Steinarsdóttir
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Ólíkar nafnmyndir / val höfuðs


Handvirk pörun á slíkum færslum gerir það að
verkum að höfuð endurspeglar ekki alltaf
staðsetningu - breytist




Kemur sér illa fyrir almenningssöfn
Listar yfir breytt höfuð sendir út - varla tæmandi


22.maí 2005

Ekki gert við færslur sem sameinaðar voru vélrænt í
seinni yfirfærslu
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Prentanir


Ekki er lengur gerð ný færsla fyrir óbreytta
endurprentun




Þægilegra fyrir notendur sem er sama hvað
prentun þeir lesa

Færslur fyrir endurprentnir sem fyrir voru í
kerfinu þarf að sameina 1. pr. og færa eintök


22.maí 2005

Færslur fyrir endurprentanir bæði í Gegni og
Feng
Ragna Steinarsdóttir
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Höfðalistar


Mismunandi meðferð fæðingarára kom ekki í veg
fyrir pörun, en nafnmyndir í höfðalista voru
tvöfaldar






Gegnir: Jón Jónsson 1906-1987
Fengur: Jón Jónsson 1906

Mikið átak hefur verið gert í að laga höfðalista
Nafnmyndaskrá verður byggð upp úr höfðalista




22.maí 2005

Nöfn sem efni fara ekki inn í nafnmyndagrunn – þar hefur
ekki verið lögð eins mikil áhersla á leiðréttingar
Nöfn sem efni þarf að færa handvirkt inn í
nafnmyndagrunn þegar þau eru orðin rétt
Ragna Steinarsdóttir
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