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Efni

9. fundur rafgagnahóps
Anna Sveinsdóttir, Hildur Gunnlaugsdóttir, Kristína
Benedikz, Sigrún Hauksdóttir, Telma Rós Sigfúsdóttir;
Þóra Gylfadóttir, Margrét Ásgeirsdóttir og Birgir
Björnsson og sérstakur gestur var Ragna Björk
Kristjánsdóttir (HR)
Sigrún Hauksdóttir

Mætt

Fundarritari

Dagskrá:





Fundargerð seinasta fundar
Einn leitarflipi
o Þarfagreining
o Prófanir
Í hverju er leitað?
Önnur mál

Fundargerð
Fundgerð 8. fundar var samþykkt.

Einn leitarflipi í prófunarumhverfi
Ákveðið var að skoða vel kosti og galla á því að vera með einn leitarflipa. Telma sýndi uppsetningu í
prófunarumhverfi leitir.is http://primotest.lb.is
View LBSHLV – 1 flipi og 3 scope
1. Lbs-Hbs: Eintök LBSHL
2. Allt efni: ICE scope1+ PCI
3. Ebsco: Ebsco Adaptor
Slóð:
http://primotest.lb.is/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&fromLogin=true&scp.scps=scope%3A
%28ICE%29&dstmp=1384860232062&vid=LBSHLV&fromLogin=true
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ICE scope: Öll gagnasöfn (Gegnir, Skemman, timarit.is, Hirslan, Elib, Ljósmyndasafn Reykjavíkur) og eintök allra safna í Gegni.
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View HREHHV – 1 flipi og 1 scope
Ekki hægt að velja scope en leitað er í: ICE scope + PCI + Ebsco
Slóð:
http://primotest.lb.is/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&fromLogin=true&scp.scps=scope%3A
%28ICE%29&dstmp=1384860232062&vid=HREHHV&fromLogin=true
Við skoðuðum mismunandi útfærslur af einum leitarflipa.

Umræður:


Er hægt að færa „Birta aðeins“ fyrir ofan leitarniðurstöður eins og gert er í Tarrand County College og
The University of Western Australia:
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Er hægt að gera takmörkun meira áberandi, vera með yfirflokka sem síðan er hægt að opna og
ramma flokkana inn eins og gert er í REX:



Hvað með Ebsco-gögnin? Gögnin valda því að fjöldatölur í niðurstöðum birtast ekki. Það verður að
prófa sig áfram með meðhöndlun á þessu mikilvæga efni.
Fyrsta nálgun er að bjóða upp á „Leitaðu líka í:“ eins og Freiberg University Library: en þá færist leitin
yfir í Ebsco. Gallinn er að niðurstöður eru ótengdar.





Hafa val um hvort leitað sé í Ebsco-efninu líka, t.d. með því að merkja við með haki eins og „Leita í
fleiri gagnasöfnum“. Þá yrði niðurstöðulistinn ná Ebsco með fjöldatölum en ef leitað er í Ebsco líka þá
detta fjöldatölurnar út.
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Þarfir eru mjög ólíkar eftir notendahópum. Enn sem komið er mikilvægasta virkni leitar í almenningsog skólabókasöfnum að finna rétt eintak í safninu, þ.e.a.s. staðsetningartáknið. Hugsanleg lausn:
o Hafa 2 leitarflipa: „Leit í öllu“ og „Leit í Gegni“

Í hverju er leitað?
Telma sýndi útfærsluna af „Í hverju er leitað?“. Fundarfólk var sátt við útfærsluna en bentu á að gott væri að
bæta við dæmi með leit innan gæsalappa, þ.e.a.s. leit með orðum hlið við hlið.

Verkefnalisti
Útbúa þarf verkefnalista / áætlun vegna vinnu og prófanna fyrir einn leitarflipa. Nauðsynlegt er að vera komin
áleiðis í þessu verkefni fyrir næsta rafgagnahópsfund.
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Önnur mál
Heiti á niðurstöðuflipum:

Samþykkt var að breyta heiti „hvar.is“-flipans í „önnur þjónusta“ og færa hann aftast í röðina.
Áhugaverð Primo söfn:
Hérna er slóð fyrir áhugaverð Primo söfn: http://www.landskerfi.is/skjol/rafgagnahopur/primo_sofn.pdf,
þ.e.a.s. slóðin er á http://lb.is undir Faghópar.

Íslenskar rafbækur í LBS-HBS:
Hildur sagði frá því að yfir 300 rafbækur hafa borist í skylduskilum til Landsbókasafns. Þetta er
varðveisluefni sem verður gert aðgengilegt á lestrarsal Íslandssafns. Væntanlega verður þetta efni
gert leitarbært með skráningu eða hleðslu í Gegni þar sem lýsigögnin frá útgefendum eru mjög rýr.
Næsti fundur var ekki ákveðinn en verður boðaður á nýju ári.
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