Rafgagnahópur
Ræsfundur – 29. maí 2013
Dagsetning fundar
Staðsetning
Efni

Þátttakendur

29. maí 2013
Landskerfi bókasafna
1. fundur rafgagnahóps
Anna Sveinsdóttir, Birgir Björnsson, Hildur
Gunnlaugsdóttir, Kristína Benedikts, Margrét
Ásgeirsdóttir, Sigrún Hauksdóttir (verkefnastjóri),
Telma Rós Sigfúsdóttir, Þóra Gylfadóttir og Anna
Sveinsdóttir

Dagskrá:
1. Þátttakendur - Sveinbjörg
2. Staða mála
a. Forsagan - Sveinbjörg
b. Stutt um framkvæmdina – Sigrún / Telma
3. Umfangslýsing - Sveinbjörg
4. Fyrirkomulag verkefnisins - Sigrún
a. Hlutverk
b. Fundir og tímasetning þeirra
c. Tímarammi (sumarfrí)
d. Samskiptaleiðir, póstlisti og aðgengi fundargagna á lb.is eða annars staðar
5. Önnur mál - Sigrún
a. Tímasetning næsta fundar

Inngangur
Þetta var ræsifundur rafgagnahóps. Hópurinn hefur það hlutverk að móta framtíðarsýn varðandi
meðhöndlun lýsigagna og aðgengi að rafrænum tímaritum og bókum í leitir.is. Sveinbjörg stjórnaði
fundinum og bauð þátttakendur velkomna, síðan kynntu Landskerfiskonur verkefnið samkvæmt
dagskrá, sjá meðfylgjandi glærur „ræsifundur_rafgagnahóps_29052013“.

Rafgagnahópur
Við val á fulltrúum í rafgagnahóp var haft að leiðarljósi að fulltrúar stæðu vörð um hagsmuni sem
flestra safnategunda og notendahópa jafnframt því að hafa hópinn ekki of stóran. Hópinn skipa
eftirfarandi:





Margrét Ásgeirsdóttir – fulltrúi almenningsbókasafna, rafbækur
Þóra Gylfadóttir – tengiliður SFX samstarfsins og háskólabókasafna
Anna Sveinsdóttir – fulltrúi Aleflis og sérfræðisafna
Hildur Gunnlaugsdóttir – fulltrúi skráningar- og gæðamála






Birgir Björnsson – fulltrúi Landsaðgangs
Kristína Benedikz – fulltrúi upplýsingaþjónustu og háskólabókasafna
Sigrún Hauksdóttir – verkefnisstjóri hópsins og kerfissérfræðingur Gegnir
Telma Rós Sigfúsdóttir – kerfissérfræðingur leitir.is, SFX, PCI

Samþykkt var að Sigrún Hauksdóttir tæki að sér verkefnisstjórn.

Ákvarðanir
Fundarfólk samþykkti að fundargerðir og annað efni sem tilheyri vinnu hópsins yrði aðgegnilegt öllum
á vef Landskerfi bókasafna enda nauðsynlegt að hafa samráð við „baklandið“. Búið er að útbúa síðu
undir „Faghópar“, http://www.landskerfi.is/faghopar.php.
Samþykkt var að halda reglulega fundi aðra hvora viku yfir vetrartímann en reyna eftir megni að ná
nokkrum fundum fyrir haustið. Sumarið er að ganga í garð svo að erfiðlega gekk að skipuleggja
fundartíma þar sem allir gætu mætt. Næsti fundur var þó ákveðinn þriðjudaginn 4. júní kl. 9.00

Næsti fundur verður haldinn þriðjudaginn 4. júní kl. 9:00 hjá Landskerfi bókasafna

