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Tilgangur

• Tilgangur þess að flytja gögn úr 
öðrum söfnum er að:

• Auðga framboð efnis í Gegni og fylla 
upp í eyður á fræðasviðum

• Auðvelda nýjum söfnum aðgang að 
Gegni á eins hagkvæman hátt og 
mögulegt er 

• Lágmarka vinnuframlag einstakra 
safna sem og aðildarsafna Gegnis 
sem heild
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Forsendur (1)

• Að tryggja öryggi bókfræðigagna í 
aðalgrunni kerfisins, ICE01

• Að hámarka vinnusparnað með 
sjálfvikrum eintakatengingum

• Að hámarka vinnusparnað með því að 
bjóða upp á hliðargrunn sem brúar bilið á 
milli yfirfærðra gagna og frumskráningar 

• Að hvert safn beri fulla ábyrgð á eigin 
færslum
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Forsendur (2)

• Færslur í hliðargrunni skulu lagfærðar 

samkvæmt skráningarreglum og 

samþykktum skráningarráðs

• Skráningarheimild er forsenda þess að 

unnið sé með færslurnar

• Hliðargrunnurinn verður í raunumhverfi  

(það skiptir miklu máli varðandi verklag)
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Bókfræði- og eintakafærslur

Halldór Laxness

Heimsljós

Reykjavík 1980

Lbs-Hbs

Eintak 1

Hilla 35

Lbs-Hbs

Eintak 2

Hilla 41

KHÍ

Eintak 1

Hilla 811

HA

Eintak 1

Hilla 9

Bókfræðifærslur:

Upplýsingar um verk (titla).

Eintakafærslur:

Upplýsingar um eintökin sem 

safn eða söfn eiga af einhverju

verki.
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Sameining Fengs og Gegnis

Halldór Laxness

Heimsljós

Reykjavík 1980

Lbs-Hbs

Eintak 1

Hilla 35

Lbs-Hbs

Eintak 2

Hilla 41

KHÍ

Eintak 1

Hilla 811

HA

Eintak 1

Hilla 9

Bætt var við bæði bókfræðifærslum

og eintaksfærslum.

Halldór K Laxness

Heimsljós

Reykjavík 1980

Bbs

Eintak 1

Hilla 811

Ölfus

Eintak 1

Hilla 7
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Yfirfærsla annarra safna 

Skref 1 - sameining

Halldór Laxness

Heimsljós

Reykjavík 1980

Lbs-Hbs

Eintak 1

Hilla 35

Lbs-Hbs

Eintak 2

Hilla 41

KHÍ

Eintak 1

Hilla 811

HA

Eintak 1

Hilla 9

Bætt verður við eintaksfærslum, 

efnisorðum og í völdum tilfellum 

ritraðarupplýsingum

OS

Eintak 1

Hilla 21

MH

Eintak 1

Hilla 77
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Yfirfærsla annarra safna 

Skref 2 - hliðargrunnur

Eintök sem ekki parast eru sett

ásamt samsvarandi bókfræðifærslu

í hliðargrunn.

Halldór Laxness

Heimsljós

Reykjavík 1980

Lbs-Hbs

Eintak 1

Hilla 35

Lbs-Hbs

Eintak 2

Hilla 41

OS

Eintak 1

Hilla 21

MH

Eintak 1

Hilla 77

Halldór Kiljan

Heimsljós

Rvík 1980

MR

Eintak 1

Hilla A

Veðurst.

Eintak 1

Geymsla

OS

Eintak 1

Hilla 21

MH

Eintak 1

Hilla 77

Bókfræði- og eintaksfærslur 

verða fluttar smátt og smátt, 

handvirkt, úr hliðargrunni í aðalgrunn.

Gegnir: aðalgrunnur Gegnir: hliðargrunnur
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Hvaða vinna sparast?

• Ekki þarf að tengja eintök 

• Umsýsla með rauneintök 

• Frumskráning eða að sækja færslur í 
aðra gagnagrunna eins og OCLC eða 
Marcive

• Umsýsla við færslurnar er minni heldur 
en ef um sóttar færslur væri að ræða

• Efnisorð og aðrar sértækar upplýsingar 
eins og verknúmer, flokkstölur o.s.frv. 
týnast ekki
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Verkferli (1)

1. Forsögn lagfærð að skynsamlegu marki

2. Færslur heimtar

3. Frumvinna við sjálfvirkar eintaka-
tengingar / sameiningu færslna er unnin 
í prófunarumhverfi

4. Færslur sameinaðar innbyrðis

5. Færslur sameinaðar við aðalgrunn 
prófunarumhverfis og síðar raun-
umhverfis

6. Færslur sem ekki sameinast eru settar í 
hliðargrunn í raunumhverfi
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Verkferli (2)

7.Eintakaupplýsingar og safn eru merkt í 

sviði 950

8. Sérefnisflokkar merktir 

a) Til að einfalda vinnuferlið, t.d. þegar unnið    

er með skýrslur stofnunar fæst listi 

einungis með þeim færslum

9. Færslur lagaðar í hliðargrunni og 

vistaðar í bókfræðigrunni Gegnis, 

ICE01
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Verkferli (3)

10. Samvinna við lagfæringar

a) Ein bókfræðifærsla – mörg eintök. Þegar 

færslan er vistuð í raungrunni verða til eintök 

fyrir hvert safn

b) Bókfræðifærsla hverfur úr 

hliðargrunni

11. Eintakaupplýsingar verða keyrðar 

sjálfvirkt inn einu sinni í viku 
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Samskrárfærslur

• Samskrárfærslur úr gamla Gegni ættu að 

sameinast. 

• NST og OS ásamt 43 söfnum sem ekki eru 

aðildarsöfn Gegnis eiga samskrárfærslur 

• Eintaksupplýsingum sem eru núna í 

kerfinu verður skipt út fyrir eintaks-

upplýsingar frá söfnunum sjálfum 

• Þegar söfnin hafa að fullu lokið við að 

yfirfara færslur í hliðargrunni verður 

óuppfærðum samskrárfærslum eytt
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Færslur sem ættu að sameinast

• Til að auðvelda vinnuferlið er ákjósanlegt 

að eintakaupplýsingar, efnisorð og annað 

sértækt í færslunum sameinaðist á sem 

sjálfvirkastan hátt. Georg Heiming hefur 

tekið að sér að finna bestu lausnina.
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Skráningarráð 

• Starfsmenn Landskerfis bókasafna 

upplýsir ráðið um ný söfn og gagnasöfn 

sem hyggjast nýta sér fyrrgreinda leið, 

hvort sem gögn verða sameinuð 

fyrirliggjandi gögnum eða ekki

• Skráningarleg álitamál vegna yfirfærslu 

gagna verða lögð fyrir ráðið til úrlausnar 

eins og um frumskráningu gagna væri að 

ræða



16

Vinna skráningarráðs / 

yfirfærsluteymis

• Vinna skráningarráðs / yfirfærsluteymis 

skiptist í tvo þætti

• Vinna vegna hleðslu gagna og 

sameiningar

• Ráðgjafarstörf vegna vinnu í 

hliðargrunni



17

Vinna vegna hleðslu gagna og 

sameiningar

• Ráðgjöf vegna forsagnar og sameiningar

• Eftir að gögn allra safna sem taka þátt 
hafa verið sett í hliðargrunn 
(prófunarumhverfis) þarf að skoða 
gögnin til að hámarka sameiningu

• Lágmarks prófanir / skoðanir nægja þar 
sem gögnunum verður ekki steypt 
vélrænt í bókfræðigrunn Gegnis

• Hliðargrunnurinn er ekki á ábyrgð 
skráningarráðs frekar en OCLC eða 
Marcive
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Rágjafarstörf vegna vinnu í 

hliðargrunni

• Verkferli

• Leiðbeiningar

• Gátlistar

• Gæðaeftirlit
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Efnisorð

• Meta þarf efnisorð frá hverju safni, þ.e. 
• Á að setja þau í sérsvið eins og gert er með gögn 

OS og NST

• Á að bæta við efnisorðum í sameinaðar færslur 
eða sleppa þeim alveg

• Meðferð og val efnisorða lítur sömu lögmálum 
og önnur eins og um frumskráningu væri að 
ræða

• Mikið verk er óunnið í efnisorðum. 
Sameingarferlið býður upp á tækifæri til að 
framkvæma vélrænt hluta af vinnunni, eins og 
að eyða samhljóða efnisorðum í sömu færslu
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Tímaáætlun

• Hleðsla gagna og sameining 

• mars – júní 2006

• Hliðargrunnur

• Hliðargrunnur verður settur upp á nýrri 
vél og nýrri útgáfu í júlí 2006

• Engin tímamörk eru á söfnunum að 
lagfæra og vista færslunar

• Hægt er að bæta við nýjum 
gagnasöfnum án sameiningar hvenær 
sem er


