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Samskrá kostar sitt

• Breytt vinnubrögð

• Skráning fyrir alla – öll söfn

• Mismunandi þarfir

• Staðlar –> MARC-snið

• Lærdómur

• Tímafrekt

• Lámarkskröfur



Hvað hefur breyst - afhverju 

þurfum við að vanda okkur meira?

• Bókfræðigrunnur Gegnis þjónar:

• Öllum söfnum

• Öllum landsmönnum

• Öllum heiminum – eða öllu heldur 

öllum nettengdum jarðarbúum



Við erum ekki ein!!

Dear M/s the Icelandic Library Consortium,

The entry in the author index of your catalog 
(Gengir) for the author of Chinese treatise 
Mencius is shown as Meng, Hao Jan 372-
289 f.Kr,. The correct name of the person 
should be 

Meng Ke, 

Meng Tse, 

Meng Tzu 

or otherwise as might be found in the 
following books available at your 
library:..............



Slæm bókfræðifærsla – vankunnátta

L BK 

LDR L 00825nam^^2200301^^^45^^ 

005 L 20041104133217.0 

008 L 000513s2004^^^^ic^^^^^^^^^^^^^^^^^^ice^c - Gleymir að eyða úr 

afritaðri færslu og gera nýtt 008 

24500 L $$aGluggar og stofublóm /. - Skástrik og punktur?? 

24700 L $$aSnickerier 2 - Þetta titilsvið er ekki notað –

líklega er þetta frummálstitill

26001 L $$aReykjavík :$$bIðnú,$$c2002. - 26001 á ekki að nota, heldur 260

300 L $$a31 s. :$$bmyndir. 

690 L $$aTrésmíði - Efnisorð eiga að fara í 692 ef þau eru til í F3, 

sem þessi flest eru 

690 L $$aHúsasmíði

690 L $$aGluggar

7101 L $$aMenntafélag byggingariðnaðarins - Ekki gerð grein fyrir þessu svið í 

aths. - Hvað er þetta að gera?

7001 L $$aHallgrímur Guðmundsson - Vitlaus vísir og öll deilisvið, ekki sótt í 

höfðalista!!!!! 



Slæm bókfræðifærsla – fljótfærni



Margfaldar færslur



Full færsla



Færsla eitt - eintakaþáttur



Færsla tvö - eintakaþáttur



Færsla þrjú - eintakaþáttur



Úrbætur á 

bókfræðigrunninum
• Tengsl greinifærslna og eintaka

• Lagfæra greinarmerkja 
vandamálið

• Sameina höfuð íslenskra nafna

• Byggja upp nafnmyndaskrá frá 
grunni

• Læra að nota nafnmynda-
skrána bæði til að auðga leitir 
og til gæðastýringar



Hvað er til ráða?

• Miðlun upplýsinga

• Handbók skrásetjara

• Dæmasafn

• Almenn kennsla í skráningu

• Reglulegir fræðslu- og  

umræðufundir

• Gæðaeftirlit

• Skráningarheimildir


