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Fundargerð
Fundgerð 12. fundar var samþykkt.

Nýtt útlit á leitir.is vegna eins leitarglugga – lokaskoðun
Eftirfarandi atriði voru skoðuð og samþykkt með breytingum:














Textinn „Birta aðeins“ hefur verið tekinn út
Tegund efst og 3 atriði í hverjum flokki
Drög að nýrri forsíðu
Skarpari línur milli færslna
Hönnun „Birta aðeins“ og „Þrengt við“ – 4 tillögur
Leitarkrækjur sýnilegar í öllum þremur leitargluggunum
„Námsritgerðir“ -> „Lokaritgerðir“
„Aðgangur“ -> „Sýna aðeins“
„Allt efni“ -> „Öll söfn“
„hvar.is“ -> „önnur þjónusta“
Röðun flipa í niðurstöðulista
„Ritrýnt tímarit“: óbreytt
„Í hverju er leitað?“ / „What am I searching?“
o Skrá íslenskra bókasafna (Gegnir) og annarra safna sem innihalda bækur, tímarit,
tímaritsgreinar, skýrslur, rafbækur, hljóðbækur, tónlist, nótur, ljósmyndir,
lokaverkefni háskóla og myndefni.
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Erlendar tímaritsgreinar og rafbækur keyptar í landsaðgangi ásamt rafrænum
áskriftum háskólanna.
Oft er hægt að skoða ljósmyndir og sækja heildartexta.
o The Union Catalog of Icelandic Libraries (Gegnir) and other resources: Books, audio
books, e-books, journals, articles, photographs, visual materials, music, sheet music,
reports and theses.
Electronic subscriptions to journals, databases and e-books in national access and
subscriptions held by Icelandic universities.
Some of the files are available electronically.
Sjá nánar í skjalinu ..\fundur_07052014.ppt

Verkferli um meðhöndlun lýsigagna - samþykki
Sigrún fór yfir kynningu um verkferli um meðhöndlun lýsigagna sem verður kynnt á
Notendaráðstefnu Aleflis 9. maí. Verkferli er tilbúið en það á eftir að útbúa til gátlista (á vef) fyrir
starfsfólk.

Kynning fyrir Aleflisfund
Verkefni rafgagnahóps verða kynnt á Notendaráðstefnu Aleflis 9. maí.

Drög að lokaskýrslu rafgagnahóps
Samkvæmt verkefnalýsingu rafgagnahóps á hópurinn að skila lokaskýrslu. Fundarfólk var sammála
um að efni lokaskýrslunnar yrði tvíþætt. Annars vegar breytingar á útliti og uppsetningu á leitir.is og
hins vegar verklag um meðhöndlun lýsigagna (gátlisti). Efnislega er lokaskýrslan í meðfylgjandi
kynningu frá Aleflisfundinum: S:\Alefli\Alefli 2014\leitir_kynning_alefli_09052014_utg2.ppt.
Nauðsynlegt er að stofna vinnuhóp um rafgögn til að meta meðhöndlun lýsigagna og styðja við
framþróun leitir.is. Fundarfólk var sammála um að hópurinn myndi byggja á núverandi fulltrúum í
rafgagnahópi.

Önnur mál
Engin önnur mál voru rædd á fundinum.

Ákveðið var að halda lokafund fimmtudaginn. 5. júní.
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