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Minnisblað
Námskeiðshald veturinn 2018 - 2019
Landskerfi bókasafna
Námskeiðsáætlun Landskerfis bókasafna var að mestu hefðbundin en þó var lagt upp með færri
námskeið í kerfisþáttum en undanfarin ár. Það skýrist fyrst og fremst af þeirri miklu vinnu sem útboð
og undirbúningur að nýju bókasafnskerfi hefur krafist og eins að ekki er ástæða til þess að fara
ítarlega í saumana á kerfi sem er á útleið. Sjá námskeiðsáætlunina á vefnum:
https://www.landskerfi.is/sites/default/files/namskeidsaaetlun_2018.pdf
Alls voru auglýst 18 námskeið en haldin voru 17 því námskeið um Rafbókasafnið var fellt niður vegna
ónógrar þátttöku. Námskeiðum sem haldin voru má skipta í almenn og sérhæfð námskeið.
Ítarnámskeiðið fyrir starfsfólk aðildarsafna Gegnis þetta misserið kallaðist „Hvað er að frétta?“. Á því
var ekki síst farið í þær breytingar sem framundan eru með nýju bókasafnskerfi og hvað bókasöfnin
geta gert til að undirbúa flutning í nýtt kerfi. Sérhæfð námskeið voru grunnnámskeið og
útlánanámskeið sem voru í boðið bæði haust og vor, skráningarnámskeið og námskeið í
kerfiskeyrslum.
Umsjónarkonur námskeiðanna voru Ásdís Huld Helgadóttir og Sigrún Hauksdóttir ásamt því að vera
leiðbeinendur á flestum námskeiðunum. Að þessu sinni var námskeið í skráningu með
óhefðbundnum hætti þar sem aðalleiðbeinandi og umsjónarmaður námskeiðsins Hallfríður
Kristjánsdóttir skráningarsérfræðingur á Landsbókasafni var í veikindaleyfi. Þá voru góð ráð dýr og
tóku skráningarsérfræðingar á Landsbókasafni höndum saman og skiptu efni þessa þriggja daga
námskeiðs á milli sín. Leiðbeinendur á námskeiðinu voru Andrea Dan Árnadóttir, Magný
Sigurðardóttir, Ragna Steinarsdóttir, Rósa Björg Jónsdóttir og Rósfríður Sigvaldadóttir auk Ásdísar
Huldar og Sigrúnar frá Landskerfi bókasafna.
Námskeiðshald tókst mjög vel sem sjá má á þeim einkunnum sem þátttakendur gáfu námskeiðunum
og þeim athugasemdum sem þeir létu falla í kennslukönnunum.

Námskeið

Fjöldi þátttakenda

„Hvað er að frétta?“
Grunnnámskeið
Kerfiskeyrslur
SFX-vinnustofa
Skráningarnámskeið
Útlánanámskeið
Samtals:

140
19
13
5
20
20
203

Kennslukönnun var send til þátttakenda allra námskeiðanna. Alls svöruðu 105 af 198 þátttakendum
eða 51%, athugið að ekki var send út könnun fyrir SFX vinnustofu. Lagðar voru fram 9 spurningar og
var skalinn frá 1-5. Tekið var meðaltal af samanlagðri einkunn hvers námskeiðs og margfaldað með
tveim til þess að nota einkunnaskalann 1 til 10. Meðaleinkunn var 9,4 og einkunnargjöf fyrir hvert
námskeið var á bilinu 8,7 – 10. Sjá töflu.
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Tölfræði um námskeið veturinn 2018 - 2019
Dags.

Skráðir

Námskeið

Skráðir

Mættir Fjöldi svara Einkunn Athugasemd

5.9.2019

09:00 – 12:00

Gegnir – Grunnnámskeið

10

10

4

8,8

5.9.2019
14.9.2019
25.9.2019
27.9.2019
28.9.2019
5.10.2019
8.10.2019
9.10.2019
10.10.2019
12.10.2019
15.10.2019
18.10.2019
29.–31.10.2018

13:00 – 16:00
09:00 – 12:00
10:00 – 14:30
13:00 – 16:00
10:00 – 14:30
10:00 – 14:30
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
10:00 – 14:30
09:00 – 12:00
09:00 – 15:00

Gegnir – Útlánanámskeið
Rafbókasafnið – Vefur, öpp og Marketplace
Gegnir: Ítarnámskeið - Hvað er að frétta?
Gegnir: Ítarnámskeið – Hvað er að frétta?
Gegnir: Ítarnámskeið – Hvað er að frétta?
Gegnir: Ítarnámskeið – Hvað er að frétta?
Gegnir: Ítarnámskeið – Hvað er að frétta?
Gegnir: Ítarnámskeið – Hvað er að frétta?
Gegnir: Ítarnámskeið – Hvað er að frétta?
Gegnir: Ítarnámskeið – Hvað er að frétta?
Gegnir: ítarnámskeið – Hvað er að frétta?
Gegnir: Ítarnámskeið – Hvað er að frétta?
Gegnir – Skráningarnámskeið

11
3
8
27
12
18
13
14
14
11
16
13
8

11
0
8
26
11
18
12
14
14
11
14
12
8

2
...
2
12
5
10
9
6
9
10
8
4
5

9,9
…
9,3
9,2
9,1
9,2
9,8
9,6
9,5
10,0
9,2
9,5
9,7

25.1.2019

10:00 - 16:00

SFX - Vinnustofa

10

5

...

...

8.3.2019
8.3.2019
15.3.2019

09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
8:30 - 12:00

Gegnir: Grunnnámskeið
Gegnir: Útlánanámskeið
Gegnir: Kerfiskeyrslur

14
14
13

9
9
11

7
4
8

8,7
9,6
8,7

229

203

105

9,4

Féll niður

Könnun ekki
send

Þá gáfu þátttakendur námskeiðum umsagnir og á þeim má sjá að ánægja var með námskeiðin:


Allt var sett fram á afar skýran hátt og öllum gafst tækifæri til að spyrja út í þau atriði sem
þau vildu vita meira um.



Að fá að vita af allri þeirri vinnu sem liggur að baki þess að nýtt bókasafnskerfi er væntanlegt.
Gaman að sjá hvað Landskerfi halda vel utan um það verkefni. Einnig hvað öll "tiltektin" sem
búið er að gera í Gegni og þarf að gera áður en nýtt kerfi verður tekið í gagnið.



Góðir kennarar með góða þekkingu á efninu.



Skýrt í byrjun hvað átti að fjalla um, lifandi og skemmtileg fræðsla.



Ég þekkti ekki Rafbókasafnið nema mjög takmarkað svo það var mjög upplýsandi að heyra
betur af því.



Góðir kennarar með góða þekkingu á efninu.



Námskeiðið opnaði fyrir mér nýjan heim Gegnis sem mun klárlega hjálpa til við tiltekt fyrir
nýtt kerfi. Er búinn að fá algjörlega nýja innsýn í safnkost bókasafnsins míns. Excel-listar eru
nú hinir nýju bestu vinir mínir.

Einnig fengum við góðar ábendingar um hvað betur mætti fara:
 Kennarar gleymdu sér og buðu ekki upp á hlé fyrr en tímavörður kom og gerði viðvart. Erfitt
að sitja og einbeita sér lengur en í 45-60mínútur.
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Ég upplifði einstaka sinnum að kennari þekkti efnið sitt svo vel að hann ætti til að gera ráð
fyrir að aðrir gerðu slíkt hið sama. En það var síðan ekkert mál að biðja hann um að útskýra
sig betur.

Niðurstöður kennslukannananna benda til þess að við séum á réttu róli með námskeiðin þótt alltaf sé
ráðrúm fyrir endurskoðun og umbætur á tilhögun námskeiða og kennslu. Nýtt bókasafnakerfi mun
svo kalla á ný og öðruvísi námskeið ásamt nýjum miðlunarleiðum fyrir kennslu og leiðbeiningar.
Í daglegri þjónustu við söfnin er oft og tíðum augljóst hvar skóinn kreppir varðandi miðlun og kennslu
á kerfin. Söfn sem eru einangruð hafa tilhneigingu til að vannýta kerfið og þá tileinkar starfsfólkið sér
ekki nýjungar. Aldrei er góð vísa of oft kveðin því það er enn þannig á flestum bókasöfnum að
grunnurinn í daglegri vinnu er fólginn í útlánum og það þarf alltaf að skerpa á nauðsynlegum
aðgerðum.
Fimm staðir utan höfuðborgarsvæðisins voru heimsóttir með tilheyrandi námskeiðshaldi. Það voru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ísafjörður
Blönduós
Akureyri
Egilsstaðir
Akranes
Árborg

25. september 2018
26. september 2018
27. september 2018
28. september 2018
5. október 2018
15. október 2018

Á þessu hausti sannaðist það enn einu sinni að ítarnámskeiðin gera starfsfólk safna sjálfstæðara og
ánægðara í störfum sínum. Kunnátta á kerfin og skynsamlegt verklag í bókasöfnunum er nauðsyn
og þarf þetta að vera í sífelldri slípun og endurnýjun. Námskeiðin eru vettvangur spurninga og
samræðna um hvernig best megi nýta kerfin. Að þessu sinni komu margvíslegar athugasemdir og
spurningar um nýtt bókasafnskerfi og undirbúning safnanna. Rafbókasafnið var einnig í brennidepli
þar sem það er nú aðgengilegt lánþegum allra almenningsbókasafna Gegnis sem nota útlánaþátt
kerfisins.

Nokkrar myndir frá námskeiðum veturinn 2018 - 2019
Ísafjörður:
Þátttakendur og kennari
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Blönduós:
Leiðsögn í góðra kvenna hópi

Akureyri:
Forstöðumenn bókasafnanna á
Norðurlandi funduðu með
Landskerfiskonum fyrir námskeið á
„Beininu“ (skrifstofa rektors) í
Menntaskólanum á Akureyri

Egilsstaðir:
Þátttakendur og kennarar
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Árborg:
Bókasafnskonur af Suðurlandi

Landskerfi bókasafna:
Þátttakendur og kennarar á
ítarnámskeiðinu „Hvað er að
frétta?“

Landskerfi bókasafna:
Leiðbeinendur á
skráningarnámskeiði, Rósfríði
Sigvaldadóttur vantar á myndina
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Blönduós:
Myndasögu Syrpan er vinsælasti
titiillinn í Gegni

6

