Rafgagnahó pur
Dagsetning fundar
Staðsetning

9. október 2013
Landskerfi bókasafna

Efni

5. fundur rafgagnahóps
Anna Sveinsdóttir, Birgir Björnsson, Hildur
Gunnlaugsdóttir, Kristína Benedikz, Sigrún
Hauksdóttir, Telma Rós Sigfúsdóttir, Margét
Ásgeirsdóttir
Sigrún Hauksdóttir

Mætt
Fundarritari

Dagskrá:
•
•
•

•
•

Fundargerð seinasta fundar samþykkt
o Einstök atriði úr fundargerð rædd nánar
Texti fyrir „Í hverju er leitað“
Heiti á niðurstöðuflipum
o Skoða rafrænt
o Hvar.is
Virkjun og gagnahleðslur - framhald
Önnur mál
o Ítarleg leit

Fundargerð
Fundgerð 4. fundar var samþykkt.
•

Texti fyrir „Í hverju er leitað“

Texti fyrir „Í hverju er leitað“
Unnum með texta og hérna eru fyrstu drög:
Fræðigreinar:
Erlendar tímaritsgreinar og rafbækur keyptar á landsvísu ásamt rafrænum áskriftum háskólanna.
Bækur, tímarit og fleira:
Skrár íslenskra bókasafna og annarra safna: Bækur, tímarit, tímaritsgreinar, skýrslur, rafbækur, hljóðbækur,
tónlist, ljósmyndir, lokaverkefni háskóla og myndefni. Oft er hægt að skoða ljósmyndir og sækja heildartexta.
Viðbót frá Hildi eftir fund þar sem hún benti á að það er búið að ala notendur íslenskra bókasafna á Gegni
síðastliðin 25 ár og þess vegna væri gott að vísa til Gegnis í textanum:
Bækur, tímarit og fleira:
Skrár íslenskra bókasafna (Gegnir) og annarra safna: Bækur, tímarit, tímaritsgreinar, skýrslur,
rafbækur, hljóðbækur, tónlist, ljósmyndir, lokaverkefni háskóla og myndefni. Oft er hægt að skoða
ljósmyndir og sækja heildartexta.

Heiti á niðurstöðuflipum
Skoða rafrænt og Hvar.is – Það gafst heldur ekki tími til að ræða heitin á þessum flipum á þessum fundi.

Virkjun og gagnahleðslur – framhald
Ekki vannst tími til að halda áfram með þennan lið.

Önnur mál
Ítarleit í fræðigreinaflipa – Fundarfólk var ósátt við ítarlegu leitina í fræðigreinaflipanum. Helstu atriði:
1. Efnistegundir: er hægt að taka út þær efnistegundir sem eiga ekki við PCI?
2. Viljum við sleppa að bjóða upp á ítarlega leit fyrir fræðigreinagögnin?
Telma lagfærði og sýni. Fundarfólk var mjög ánægt með breytinguna og ákveðið var að setja hana inn í öllum
„view-um“.
Einn leitarflipi – Við skoðuðum uppsetningu á einum leitarflipa í prófunarumhverfi. Halda þarf áfram að
skoða þessa uppsetningu röðun og aðra virkni í leitir.is.
Fastur fundartími? Nú var ákveðið var að reyna við fastan fundartíma eftir hádegi á miðvikudögum og
ákveðið var að halda næsta fund miðvikudaginn 23. október kl. 13:30 – 15:30 í Katrínartúninu hjá Landskerfi
bókasafna.
Safnað í sarpinn:
Tillaga að breytingu á orðalagi:
•
•

Biðlisti í staðinn fyrir Frátektarmöguleikar
Lokaverkefni í staðinn fyrir Námsritgerðir (í flokkunum)

Þóra benti á að búa þyrfti til mismunandi verkferla varðandi meðhöndlun á MARC færslum sem á að
hlaða inn í Gegni. Þetta er þegar á borði Sigrúnar sem verkefni gæðahóps.

Næsti fundur verður haldinn hjá Landskerfi bókasafna miðvikudaginn 23. október kl. 13:30 í Katrínartúni

