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Fundargerð
Fundgerð 10. fundar var samþykkt.

Einn leitargluggi – staða mála
Telma sýndi framganginn í vinnunni við einn leitarglugga, ásamt ýmsum breytingum á útliti og tilhögun
upplýsinga á niðurstöðusíðunni.
Birta aðeins fyrir ofan leitarniðurstöður:
 Íslenska
 Barnaefni
 Unglingaefni
 Rafrænn aðgangur 1
 Rafrænn aðgangur 2
Þrengja leitarniðurstöður:
 „Íslensk gagnasöfn efst“ og „Erlend gagnasöfn“ þar á eftir (í flokkunum vinstra megin)
 4 atriði í hverjum flokki + „Fleiri möguleikar“
Óleyst mál:
 „Ritrýnd tímarit“ er ennþá inni
 Finna þarf heiti á „Rafrænn aðgangur“ 1 og 2
 Ná betri stjórn á „Birta aðeins“-flokkunum
 Færa RSS, „Færa síðu í rafræna hillu“ fyrir ofan leitarniðurstöður til hægri
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Færa Ebsco-hnapp fyrir ofan leitarniðurstöður til hægri

Nýjungar og lagfæringar í leitir.is
Telma sagði frá helstu nýjungum og lagfæringum sem koma í næsta þjónustupakka leitir.is, sjá nánari
upplýsingar í meðfylgjandi skjali: fundur_24022014.ppt

Flettileit og nafnmyndaskrá
Telma sýndi dæmi úr flettileitinni og tengingu við nafnmyndaskrá:
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Niðurstöður prófana – tillögur að breytingum




Rafrænn aðgangur -> „Rafræn íslensk söfn“ og „Rafræn erlend söfn“ undir „Birta aðeins“
Breyta texta í krækju undir „Leitaðu líka í“ og Ebsco-hnappi í EBSCOhost
Minnka bilið milli stuttu færslunnar og flipanna:



Hillustaðsetning (Virtual browse) náði ekki hylli fundarfólks vegna þess að þess er virkni yfir allt sem
er með staðsetningu, þ.e.a.s. bara Gegnisgögnin og síðan ekki bundið við safn
Tillögur komu fram um að fá fleiri til að rýna vefinn og skoða breytingar og nýjungar
o Hildur ákvað að boða fund á Landsbókasafni með starfsfólki í upplýsingaþjónustu
o Þurfum að fá fulltrúa úr grunnskóla-, almennings- og framhaldsskólasöfnum til að rýna
Tillögur að fólki: Guðbjörg í Breiðagerðisskóla, Inga Lára í Austurbæjarskóla, Ingibjörg
Rögnvaldsóttir í Tækniskólanum, Pia í HA, Stefanía Gunnarsdóttir í Reykjanesbæ og
starfsfólk Amtbókasafnsins á Akureyri



Drög að verkferli um meðhöndlun lýsigagna
Sigrún sýndi frumdrög að verkferli um meðhöndlun lýsigagna, sjá meðfylgjandi.
Fram kom að í einhverjum tilfellum þarf að lagfæra færslur sem hlaðið hefur verið í Gegni:




eISSN – gjarnan tvöfaldar
Tvöfaldar færslur með „????“
Færslur á öðru stafasetti en Latin

Einn leitargluggi
Áður en flipalaus leit verður tekin í notkun verður að kortleggja virknina og hegðun gagnanna. Æskilegt að allir
í rafgangahópnum skoði uppsetningu í prófunarumhverfi leitir.is
http://primotest.lb.is/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&fromLogin=true&dstmp=1391524796
667&vid=KHI51V&fromLogin=true út frá sínu fræðaumhverfi og fræðimönnum:
Nokkur atriði til hliðsjónar:
o Við vitum að gögnin sameinast ekki en þurfum að átta okkur á umfanginu
o Röðun
o Ítarleg leit
o Notkun flokka
o Íslenska efnið
Næsti fundur var ákveðinn fimmtudaginn 13. mars, kl. 14-16. Fundurinn verður haldinn í fundarherbergi
Landsbókasafns. Fundarfólk bað um að send yrði áminning fyrir fundi.
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