82. fundur skráningarráðs haldinn 8. september 2014, í húsakynnum Landskerfis bókasafna,
kl. 13:00-15:30
Fundarmenn: Áslaug Þorfinnsdóttir, Rósa S. Jónsdóttir, Sigrún J. Marelsdóttir og Þóra
Sigurbjörnsdóttir.
Einnig sátu fundinn Hildur Gunnlaugsdóttir ritstjóri Gegnis (fundarritari) og Sigrún
Hauksdóttir þróunarstjóri Landskerfis bókasafna.
Fundargerð 81. fundar var yfirfarin og samþykkt.
Fundarefni:
1. Innleiðingaráætlun RDA
Fyrirliggjandi drög að áætlun um innleiðingu RDA voru yfirfarin. Orðalagi og framsetningu var
breytt á nokkrum stöðum. Eftirtöldum atriðum var bætt við:
 Formáli
Undir janúar 2015
 Innleiðingarteymi tekur til starfa
 Kennarateymi tekur til starfa
 Kortlagning séríslenskra frávika frá RDA
 Styrkumsóknir
Undir febrúar 2015
 Prófunarumhverfi Gegnis undirbúið til að taka á móti RDA færslum og vinna úr þeim
til leitar og birtingar á gegnir.is / leitir.is
o Þarfagreining
o Indexering
 Prófanir í prófunarumhverfi Gegnis
 Birting í leitir.is / Gegni
Undir maí 2015
 150 skrásetjarar þurfa kennslu
 Júlí 2015
o Raunumhverfi Gegnis undirbúið
 Indexering
 Aðlögun prófunarumhverfis yfirfærð á raunumhverfi
Undir september - nóvember 2015
 Undirbúningur kaupa á RDA-Toolkit fyrir allt landið
o Landsáskrift frá áramótum 2015-2016
Undir febrúar - apríl 2016
 Námskeið 10 klst. á hvern skrásetjara
Undir maí 2016
 Heimildir skrásetjara sem ekki hafa sótt námskeið renna út
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September 2016
o Eftirvinnsla
 Að lokinni innleiðingu RDA tekur við tímabil samhæfingar
 Bókfræðigögn ýmist skráð samkvæmt AACR2 eða RDA krefjast
mismunandi úrvinnslu fyrir leitir og birtingu
 Leitarniðurstöður og birting, þ.e. nýting gagnanna, þarf að verða
ásættanleg
o Hugsanlega þarf vélrænar breytingar á gagnagrunninum

Eftirfarandi tölum um áætlaðan kostnað var bætt í drögin:
Þýðingar
 Áætlaður kostnaður vegna aðkeyptrar vinnu 1.100.000 kr. m/vsk.
Verkefnisstjóri
 Áætlaður kostnaður 4.000.000 kr. + launatengd gjöld
RDA og RDA-Toolkit sérfræðiaðstoð
 Erlend sérfræðiráðgjöf
o Þjálfun erlendis fyrir RDA-þjálfara
 Áætlaður kostnaður 900.000 kr.
 Erlendur sérfræðingur til Íslands
o Áætlaður kostnaður 600.000 kr.
Stefnt er að því að útvega norska þýðingu á RDA Glossary. Hún er á áætlun í Noregi árið
2014.
Á næsta fundi er stefnt að því að fullgera drögin og búa til fylgiskjöl um kostnað og
framkvæmd / mönnun.
Næsti fundur um sama efni hefur verið boðaður í
Þjóðarbókhlöðu miðvikudaginn 10. september 2014 kl. 13:00
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