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Fundargerð seinasta fundar
Heiti á leitarflipum og innihald
o „bækur, tímarit og fleira“
o „Fræðigreinaflipinn
Heiti á niðurstöðuflipum
o Skoða rafrænt
o Hvar.is
o „Times cited“ í fræðigreinaflipanum
Springer bókapakkinn
o Virkjun í SFX
o Gagnahleðsla í Gegni
Önnur mál
o Fastur fundartími?

Fundargerð
Fundgerð 3. fundar var samþykkt.

Heiti á leitarflipum og innihald
Það er ekki hægt aðskilja innhald flipanna „bækur, tímarit og fleira“ og „Fræðigreinar“ og heiti þeirra án þess
að vita hver undirliggjandi gögn eru á hvorum stað. Fyrir fundinn voru eftirfarandi tillögur settar fram um heiti
á fræðigreinaflipanum:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fræðigögn
Fræðigögn í landsaðgangi
Rafgögn
Rafgögn í landsaðgangi
Rafræn gögn
Fræðigreinar og rafbækur
Fræðigreinar og Springer rafbækur
Fræðigreinar og –bækur

Til umhugsunar frá Hildi: Á vefnum leitir.is eru ekki skýringar á flipunum, þ.e. kynningartexti um hvaða gögn
liggja undir hvorum flipa , muninn á flipunum. E.t.v. liggur mergur málsins í að skilgreina hvað liggur undir

hvorum flipa og setja það fram í stuttum kynningartexta sem tengist flipunum. Finna síðan út frá því heppileg
heiti á flipana.
Það má segja umræðan um heiti flipanna hafi snúist um hvaða efni liggur að baki flipanna og hvernig
mögulegt sé að miðla því til notenda. Allir vorur sammála um að allar tillögunar um heiti á
„Fræðigreinaflipanum“, sem lagðar vorur fram fyrir fundinn, innibæru í sér útilokun á efni í hinum flipanum
„Bækur, tímarit og fleira“. Anna Sveinsdóttir kom með mjög góða ábendingu en hún hafði skoðað aðra
leitarvefi þar sem komin var lausn á vandamálinu, þ.e.a.s. miðlun upplýsinga um það í hverju er verið að leita,
„What am I searching?“ sjá bókasöfnin í MIT, http://libraries.mit.edu og http://lib.harvard.edu.

Samþykkt var að Sigrún og Telma myndu kynna þessa leið fyrir sínu heimafólki og koma í farveg til úrvinnslu.

Einnig var samþykkt að heitinu á leitar flipunum yrði ekki breytt að sinni þar sem leiðbeiningarbæklingurinn er
ný útgefinn.

Heiti á niðurstöðuflipum
o
o
o

Skoða rafrænt og Hvar.is – Það gafst ekki tími til að ræða heitin á þessum flipum
„Times cited“ í fræðigreinaflipanum – Ákveðið að þýða „Times cited“ sem „Tilvitnanir“
30/9/2013 – Telma búin að framkvæma, skoðið endilega
Heiti flipans „ábendingar“ var í leiðinni breytt í „skylt efni“

Springer bókapakkinn
o
o

Virkjun í SFX – Það þarf að virkja allt efni sem er til SFX knowledgebase í SFX-inu óháð því
hvort færslur eru virkjaðar í PCI (Fræðigreinaflipa) eða hlaðið in í Gegni
Gagnahleðsla í Gegni - Umræðurnar snérust um að rafbækur ættu heima undir flipa eitt
„Bækur tímarit og fleira“ eins og aðrar bækur en mega rafbækur eiga heima undir
fræðigreinaflipanum. Þóra Gylfadóttir benti á nauðsyn þess auðga færslunnar með íslenskum
efnisorðum. Það væri bæði hægt með því að bæta efnisorðunum í færslurnar áður en þeim
væri hlaðið í Gegni og einnig væri mögulegt að gera „global“ breytingar á gögnunum í Gegni.

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?
Niðurstöður í fræðigreinaflipa: Efnisorð vantar í birtingu.
Rafbækur - mismunandi útgáfur: Það spunnust umræður um flækjustigið varðandi mismunandi útgáfur af
rafbókum. Sérstaklega þar sem að það er líklegt að eldri útgáfur séu í pökkum en einstakir háskólar þurfi að
kaupa nýjustu útgáfurnar sérstaklega.
Rafbækur - einstakir kaflar: Þegar einstakir kaflar eru uppfærðir er þá um nýja útgáfu að ræða?
Það vantar skilgreiningu á hvað er lyklað í fræðigreinaflipanum.
Er tímabært að skoða hvort setja eigi upp mismunandi view fyrir söfnin (sum með 1 leitarflipa og önnur
með 2)? Fulltrúar háskólanna töldu brýnt að skoða það. Sú vinna verður á hendi bókasafnanna hvort sem hún
er aðkeypt eða ekki.
Velja safn: Fundarfólk var ekki alfarið sátt við virknina, þ.e. að þurfa að velja safnið aftur undir „staðsetning &
frátektir“.
Fastur fundartími? Ákveðið var að reyna við fastan fundartíma eftir hádegi á fimmtudögum og þá ætti næsti
fundur að vera fimmtudaginn 10. október en undantekningin sannar regluna og verður næstu fundir boðaðir:
Miðvikudaginn 9. október kl. 9:00 hjá Landskerfi bókasafna
Fimmtudaginn 24. október kl. 13:30 á bókasafni Menntavísindasviðs HÍ

Næsti fundur verður haldinn hjá Landskerfi bókasafna miðvikudaginn 9. október kl. 9:00.

