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Viðfangsefni og markmið

Viðfangsefni námskeiðsins
• Greiniskráning 101

– Hvað er greiniskráning
– Hvað er greiniskráð
– Hverjir greiniskrá
– Hvernig er greiniskráð

• Kerfið og aðgerðir
• RDA reglurnar
• Verklegar æfingar

Markmið
• Að þátttakendur öðlist færni í að greiniskrá skv. RDA í Gegni
• Að þátttakendur geti greiniskráð bækur, tímarit, tónlist eða það efni 

sem þeir þurfa að fást við í sínu starfi
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Hvað er greiniskráning

• Greiniskráning er ein leið til að gera grein fyrir 
innihaldi viðfangs (analytical description)
– Hægt að nota svið 505
– Hlutatitla og höfunda þeirra má gera leitarbæra með 

sviði 700/740 

• Sérstakar greinifærslur (analytical entries) bjóða 
upp á meiri möguleika en notkun á 
athugasemdasviðum og aukafærslum 
– Auknir möguleikar fyrir notendur að finna, velja og 

nálgast innihaldið 
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Greinifærsla
(bókarkafli)
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Greinifærsla 
(tímaritsgrein)
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Greinifærsla
Tímaritsgrein sem er 
munaðarlaus
Ekkert LKR svið



Greinifærslur (tímarit og bækur) 

• Útgáfuár er greint í 264 |c  
– 264|a og |b er sleppt

• Myndefni er greint í 300 |b 
– 300 |a og |c er sleppt 

• Svið 773 – Staðsetning innan móðurfærslu
– 773 |i og |t – (aðeins notað fyrir móðurleysingja)
– 773 |g og x (ISSN) eða z (ISBN) 

• LKR 
– Deilisvið |a UP 
– Deilisvið |b færslunúmer móðurfærslu
– Deilisvið |l ICE01 (bókfræðigrunnur)
– Deilisvið |m og |n (titill greinar og móðurfærslu)
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Svið 773 (NR)
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Bókarkaflar:
• 773 1# |g bls. 345-362
• 773 1# |i Birtist í: |t Byzantium and the Viking world |g bls. 

5-44 |z 9789155494629

Tímaritsgreinar:
• 773 1# |g 2007; 3 (1): bls. 12-19 |x 1670-6803
• 773 1# |i Birtist í: |t Journal of drug delivery |g 2005; 2 (2): 

bls. 1150-1167 |x 1742-5247

Lag á hljómdiski:
• 773 1# |g 9. lag á diski



Hvað er greiniskráð

• Við getum/viljum ekki greiniskrá allt efni
– Þurfum að meta efnislega

– Gagnast greiniskráningin notendum?

• Um allt prentað efni gilda þau fræðilegu sjónarmið 
sem almennt eru höfð að leiðarljósi við val efnis til 
skráningar: Almennt spjall (ritstjórnargreinar), 
smælki, tilkynningar, stuttir formálar, auglýsingar, 
kynningar og efni sem ekki er hægt að efnisgreina er 
ekki skráð
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Hvað er greiniskráð

Bækur (BK)
• Greinar í íslenskum safnritum eru skráðar. Ef einn höfundur 

er að ritinu (smásagnasöfn) eru titlar gerðir leitarbærir 
(700) en bókin er ekki greiniskráð

• Stakir bókarkaflar eftir íslenska höfunda í erlendum ritum

Tímarit (SE) (GR)
• Valin íslensk tímarit eru greiniskráð. Sum að fullu en önnur 

að hluta. Sum tímarit er erfitt og e.t.v. ekki æskilegt að 
greiniskrá. 

• Stakar greinar eftir íslenska höfunda sem birtast í erlendum 
tímaritum 
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Hvað er greiniskráð

Hljóðrituð tónlist (MU)
• Íslensk hljóðrit eru greiniskráð – hvert lag fyrir sig

Kvikmyndir (VM)?
• Stuttmyndasöfn?

Hljóðbækur (HB)?
• Smásagnasöfn?

Fleira?
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Hvað er greiniskráð

• Móðurleysingjar (BK) (SE) 
– Staka bókarkafla eða tímaritsgreinar sem eiga sér ekki 

móðurfærslur í Gegni má skrá sem móðurlausar 
greinifærslur

– Eintök (ef prentað efni) tengd við greinifærsluna

• Fylgiefni
– Nota má greiniskráningu til að gera grein fyrir fylgiefni

• Maxímús Músikús bjargar ballettinum (001232701)

• Ekki hefð fyrir því að tengja eintök á þessar undirfærslur
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Hvað er greiniskráð - álitamál

• Að greiniskrá í Gegni efni sem er þegar finnanlegt á 
Leitir.is?
• Hirsla, Skemman, tímarit í Landsaðgangi og séráskriftum

• Finnanleiki og varðveislusjónarmið

• Við höfum meiri stjórn á Gegnisgögnum

• Endurútgáfur og ólík birtingarform sömu útfærslna
– Hvað gerum við þegar safnrit eru endurútgefin, sama 

tímaritið kemur út bæði rafrænt og á prenti og hljóðrituð 
tónlist kemur kemur samtímis út á plötu og diski
• Tvöföld/margföld greiniskráning?

• Ekki hægt að tengja eina greinifærslu við margar móðurfærslur
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Hver greiniskráir í Gegni
• Allir sem hafa skráningarheimild geta greiniskráð

• Landsbókasafn hefur haldið utan um greiniskráningu á íslenskum 
og Íslandstengdum tímaritum á Gegnisvísu

– http://www.landskerfi.is/sja.php?id=470

• Æskilegt að sem flest söfn taki að sér tímaritatitla

• Æskilegt að upplýsingar um hver skrái hvað séu öllum 
aðgengilegar 

• Æskilegt að þessar upplýsingar séu uppfærðar reglulega (árlega?)
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Hvernig er greiniskráð

• Heimildir lýsingar og upptekt atriða

– Sömu reglur um heimildir lýsingar og upptekt og 
gilda í annarri skráningu 

– Getur þó verið meiri áskorun að fylgja reglunum

• Titill og ábyrgðaraðild eru t.d. gjarnan sett fram á 
óhefðbundinn hátt í tímaritsgreinum

• Alla jafna eru eintök ekki tengd á greinifærslur

– Móðurleysingjar og sérprent eru undantekningar
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Hvernig er greiniskráð

• Hvað hefur breyst
– Leiðbeiningar í Handbók skrásetjara hafa verið 

uppfærðar 
• Bækur

• Tímarit

• Tónlist

– Nýjar skráningarreglur, RDA

– Nýjar aðgerðir í skráningarþætti Gegnis auðvelda 
greiniskráningu
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RDA

• Sams konar breytingar í greiniskráningu og 
eiga við í annarri skráningu

– LDR (sæti 18) i í stað a 

– Hlutverk í 100 og 700 |e

– Engin formgreining í 245

– 264 í stað 260

– Svið 336, 337 og 338 (eins og í mömmunni)

– Skammstafanir og styttingar lítið notaðar
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RDA

• Það er í lagi að greiniskrá AACR móðurfærslu 
með RDA afsprengjum

• Svið 336, 337 og 338 eru yfirleitt eins í 
afsprenginu og þau eru í móðurfærslunni

– Undantekning er fylgiefni sem er á öðru formi en 
móðurfærslan 
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Hvernig er greiniskráð í Gegni

• Nokkrar aðgerðir
– Að búa til afsprengi sem er greinifærsla

– Að laga færslu

– Að breyta formati færslu 

– Flýtilyklar

– Að búa til eigin færslusnið

– Að bæta við sviðum úr eigin færslusniði (ctrl + E)
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Að búa til greinifærslu

Afsprengi búið til úr 
móðurfærslu

Hægt að gera flýtilykil 
fyrir þessa aðgerð
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Að búa til greinifærslu
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Greinifærslan löguð út frá 
formati (bókarkafli, 
tímaritsgrein eða lag)

Fyrir þessa aðgerð má búa til 
flýtilykil

Að laga færslu
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Greinifærslan fyrir 
aðgerðina: Laga færslu

Greinifærslan eftir 
aðgerð 
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Að breyta formati færslu

• Allar greinifærslur 
eru BK

• Breyta þarf formati á 
öllum greinifærslum 
öðrum en 
bókarköflum - sem 
eiga að vera BK
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Að breyta formati færslu

Formati færslu 
breytt

Fyrir þessa aðgerð 
má búa til flýtilykil
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Að breyta formati færslu
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Formati færslu breytt  
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Flýtilyklar

• Leiðbeiningar í Handbók skrásetjara
– Að búa til eigin flýtihnapp

• http://hask.landsbokasafn.is/index.php?page=eigin-
flytihnappar

– Athugið að velja ekki flýtihnappa sem hafa þegar verið 
skilgreindir fyrir aðrar aðgerðir
• http://hask.landsbokasafn.is/index.php?page=flytihnappar-2

• Verkefni: 
– Búðu til flýtilykla fyrir aðgerðina „búa til afsprengi“
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Að búa til eigin flýtihnapp
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1. Finndu aðgerðina „búa til afsprengi“ 
með því að velja b  

2. Færðu bendilinn hingað og notaðu 
lyklaborðið til að slá inn þá flýtileið sem 
þú vilt nota til að búa til afsprengi (hér 
hefur Alt + F1 verið valið

3. Smelltu á Úthluta

4. Smelltu á Staðfesta



Að búa til eigin flýtihnapp

Verkefni: Búðu til eigin flýtihnappa fyrir aðgerðirnar „laga færslu“ 
og „breyta formati færslu“

Dæmi um lykla sem ekki hafa verið skilgreindir sem flýtihnappar 
fyrir aðgerðir
– (Ctrl+Q) og (Alt+Q)
– (Ctrl+W) og (Alt+W)
– (Alt+E) (Alt+R) (Alt+Y) o.fl.

Verkefni: 
Búðu til greinifærslu úr tímaritinu Milli mála
Notaðu flýtihnappa til að búa til afsprengi (greinifærslu), laga 
færsluna sem tímaritsgrein og breyta formati hennar úr BK í GR
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Að búa til og nota eigin færslusnið við 
greiniskráningu

• Flýtir fyrir greiniskráningu

• Hægt að vera með sérstök færslusnið fyrir tiltekin 
tungumál, titla, issn-númer, árganga, jafnvel 
tölublöð
– Hægt að skilgreina ýmsar upplýsingar í sviði 008 

(útgáfuland, útgáfuár, tungumál, notendahóp, 
bókmenntaform)

– Hægt að skilgreina upplýsingar fyrir svið 264 |c (ártal) 
og 773 |g (ártal, árgang, tbl)
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Að búa til færslusnið

• Tvær leiðir til að vinna eigið færslusnið
– Búa til nýja greinifærslu frá grunni
– Nota greinifærslu sem þegar er til (afrita færslu)

• Hafa augun opin fyrir breytingum sem þarf að gera á AACR 
færslum

• Skráning -> vista sem eigið færslusnið 
– (hér má búa til enn einn flýtihnappinn)
– Athugið að vista breytingar ekki á miðlara!
– Veljið heiti sem er lýsandi og auðvelt að finna

• Staðbundin færslusnið raðast á eftir sameiginlegu færslusniðunum 
í stafrófsröð
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Að búa til færslusnið

• Hvað þarf að vera í færslusniðinu 

– Þau svið sem skrásetjari vill bæta við greinifærsluna

– Mismunandi þarfir eftir verkefnum

– Svið sem eru keyrð inn með færslusniðum yfirskrifa 
ekki sömu svið ef þau eru fyrir í færslunni

• Leiðbeiningar í Handbók skrásetjara

– http://hask.landsbokasafn.is/index.php?page=farslusn
id
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Greinifærsla úr 
tímaritinu Milli mála
(skráð skv. AACR)
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Ég vinn færsluna þannig að eftir 
standa svið sem ég vil: 
• Bæta við greinifærsluna sem 

verður til þegar ég bý til 
afsprengi 

• Eyða úr greinifærslunni og 
taka frekar inn gegnum 
færslusniðið

Ég vista færsluna sem eigið 
færslusnið 
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Afsprengi/greinifærsla úr tímaritinu Milli mála. 
Greinifærslan hefur verið löguð og formatinu 
breytt. 

Til að bæta við sviðum úr færslusniðinu sem ég 
bjó til:
Ctrl+E eða  Vinnsla-Aðgerðir -> Bæta við 
sviðum úr færslusniði

Ekki er hægt að yfirskrifa svið/deilisvið sem eru 
fyrir í færslunni
Ef ég vil t.d. fá svið 008 úr færslusniðinu mínu 
þarf ég fyrst að eyða því úr færslunni 
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Viðbætur úr 
eigin 
færslusniði



Að búa til færslusnið

• Verkefni

– Búðu til eigið færslusnið sem hentar til að 
greiniskrá greinar í rafræna tímaritinu Fjármál : 
vefrit Fjármálaeftirlitsins (001387126)

– Eða búðu til eigið færslusnið sem hentar til að 
greiniskrá það efni sem þú vinnur með
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Verklegt

Verkefni: 
Greiniskráðu bókarkafla, tímaritsgrein og/eða lag á 
geisladiski 

Rafræn tímarit:
• Fjármál : vefrit Fjármálaeftirlitsins (001387126)
• Lögmannablaðið (000447754)
• Öldrun : tímarit um öldrunarmál (000457262)
• Nordlyd (000449491)
• Vísbending (000456490)
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