114. fundur skráningarráðs haldinn 12. apríl 2018 kl. 10.45-12 í húsakynnum
Landskerfis bókasafna
Fundarmenn: Helga Kristín Gunnarsdóttir (fundarritari), Rósa S. Jónsdóttir (formaður) og
Þóra Sigurbjörnsdóttir.
Auk þess sátu fundinn Hallfríður Hr. Kristjánsdóttir, gæðastjóri Gegnis, og Sigrún
Hauksdóttir, Landskerfi bókasafna
1. Fundargerð síðasta fundar var yfirfarin og samþykkt
2. Staða vegna útboðs á nýju bókasafnskerfi
Sigrún gerði grein fyrir stöðunni við útboðsvinnuna. Útboðið var auglýst 26. mars.
Tilboðsfrestur er til 9. maí. Senda má inn fyrirspurnir til 3. maí. Bjóðendur þurfa að svara
ákveðnum atriðum og þá fer fram fyrsta val. Þeir sem eftir eru þurfa að svara notendadæmum
og þá fer fram lokaval. Tímarammi: tíminn 9. – 30. maí verður notaður til að meta tilboðin og
skoða svörin. Notendadæmi verða send til bjóðenda fyrir 1. júní og hafa þeir tíma til 18. júní
til að svara frá þeim. Dagana 18. – 25. júní koma bjóðendur og sýna kerfin og verða
sérfræðihópar þá kallaðir til.
3. Afturvirkar gagnabreytingar vegna nýs kerfis
Sigrún greindi frá því að hún og Hallfríður myndu á næstu dögum ganga frá skjali til að leggja
í hendur Ex-libris. Breytingarnar verða væntanlega gerðar í prófunarumhverfi í sumar og þá
þarf að testa hvort þetta komi rétt út.
4. Fræðslufundur skrásetjara
Fræðslufundur skrásetjara verður haldinn 4. maí næstkomandi. Hallfríður greindi frá því að
engar tillögur hefðu borist um dagskrárefni. Sigrún setti upp drög að dagskrá.
Dagskrá:








Fundur settur
Fréttir af nýju kerfi
Safnfærslur
VIAF
RDA – gagnabreytingar
Ný útgáfa af leitir.is
Önnur mál

Rósa S. Jónsdóttir
Sigrún Hauksdóttir
Rósa Björg Jónsdóttir
Ragna Steinarsdóttir
Hallfríður Kristjánsdóttir
Landskerfi bókasafna

Stungið var upp á Helgu Kristínu sem fundarstjóra og var það samþykkt. Þóra Gylfadóttir
kom inn á fundinn og sýndi nýtt útlit á leitum.
5. Önnur mál – engin mál voru til umræðu
Næsti fundur verður fræðslufundur skrásetjara 4. maí 2018 kl. 10-12.

