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Fundargerð seinasta fundar
Kynning á Prímo Central Index
Rafbókapakkar – Ingolf Kaspar frá Ebsco kemur í heimsókn og segir okkur frá rafbókapakkanum sem
Ebsco bíður upp á og síðan við getum spurt hann um lýsigögn og annað´
Önnur mál

Fundargerð
Fundgerð 5. fundar var samþykkt. Ákveðið var þó að breyta aðeins orðalagi í „Í hverju er leitað“.

Texti fyrir „Í hverju er leitað“
Tillögur frá seinasta fundi voru aðeins lagaðar til:
Fræðigreinar:
Erlendar tímaritsgreinar og rafbækur keyptar í landsaðgangi ásamt rafrænum áskriftum háskólanna.
Fundarfólk var sammála um að það væri betra að minnast á Gegni 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.

Kynning á Primo Central Index
Telma kynnti Primo Central Index, sjá meðfylgjandi glærupakka.

Rafbókapakkar – Ingolf Kaspar frá Ebsco kom í heimsókn
Ingolf Kaspar frá Ebsco kom í heimsókn og sagði frá rafbókapakkanum sem Ebsco bíður upp. Sem stendur er
Landsaðgangur um rafræn gagnasöfn og tímarit að skoða rafbókapakka frá Ebsco og einnig frá Ebrary. Báðir
þessir pakkar eru mjög stórir, Ebsco pakkinn er 118.000 titlar og Ebrary ca. 80.000. Aðkoma rafgagnahópsins
var að fræðast um hvernig Ebsco veitir aðgang að lýsigögnum fyrir þetta efni og /eða hvort hægt sé að virkja
efnið í Primo Central Index.

Ebsco bókapakkinn - Lýsigögn á MARC sniði eru góð, þ.e.a.s. færslur frá OCLC.
Virkjun gagnanna í Primo Central Index – Það þarf að bera saman titlalista yfir Ebsco rafbækurnar við titla í
Primo Central Index og SFX. Telma mun biðja Ex Libris um samanburð.
Næsti fundur var ekki ákveðin en verður haldinn eftir ca. tvær vikur

