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Dagskrá

• Forsaga
• Leitargrunnar safna og safnhópa
• Skilgreining
• Vandamál
• Rafrænt efni
• Úrlausn



Forsaga

• Krafa frá upphafi Gegnis samlagsins
• gegnir.is var endurskoðaður 2007 – 2008

• Sérstakur rýnihópur fyrir “sýndargrunna”
• Skilgreiningar og tillaga að úrlausn 

• Leitargrunnar virkjaðir – haustið 2008
• Kerfislegur hægagangur
• Ákveðið að bíða með frekari uppsetningu og 

úrlausn þar til kerfið yrði stöðugra
• Haldið áfram  - í byrjun árs 2010



Söfn og safnahópar
• Skilgreining

• Hvað er safn
• Hverjar eru þarfir notenda



Söfn

• Flest öll aðildarsöfn Gegnis eru 
með skilgreindan leitargrunn
• Undanskilin eru söfn með lítinn eða 

ótengdan safnkost
• Leitarheimtur þurfa að vera tryggðar
• Það er mögulegt að bæta við 

leitargrunnum ef safn æskir þess



Safnahópar

• 13 skilgreindir hópar
• Safnategundir
• Landshlutar
• Tveir hópar fyrir almenningsbókasöfn á 

Höfuðborgarsvæðinu
• Mögulegt að bæta við hópum, t.d. vantar 

hóp fyrir framhaldsskólabókasöfn
• Auðvelt að bæta söfnum í hópana



Leitargrunnar safna



Erfitt að leita

• Mörg söfn – erfitt að leita
• Hvað heitir safnið? – oft á reiki og 

við hjá LB erum ekki best til þess 
fallin að vita heiti safna

• Gott væri að geta vísað á milli 
mismunandi nafnmynda

• Bé-ið er óþarflega fyrirferðarmikið
• Ábyrgð safna að nöfnin séu rétt



Skilgreining á leitargrunnunum

• Allur safnkostur sem er eintakstengdur og 
rafrænt efni

• Rafrænt efni
• Aðgengilegt öllum
• Séráskriftir safna
• Leitargrunnar grunnskólasafna eru án 

rafræns efnis
• Undanskilið er:

• Tímaritsgreinar
• Bókarkaflar
• Lög og stök tónlistarverk



Uppsetning og leiðbeiningar
- Tvær leiðir

• Landskerfi bókasafna býður upp á tvær
leiðir: 
• Leið 1: Leitarlógó
• Leið 2 : Leitarglugga

• Þekking á HTML og lágmarks kunnátta
í vefsmíðum er nauðsynleg

• Upplýsingar er að finna á þjónustuvef 
Landskerfis bókasafna 



Leið 1 – leitarlógó

http://gegnir.is/F?func=option-update-lng&P_CON_LNG=ice?func=file&file_name=login&local_base=BOR53


Leið 2 –
Leitargluggi

find-b



Rafrænt efni



Leit og birting rafræns efnis í 
gegnir.is

• Hefur verið eitt af stóru verkefnum 
Landskerfis bókasafna í vetur

• Unnið hefur verið á mörgum vígstöðvum
• Starfsfólk Landskerfis bókasafna
• Skráargatið – vinnuhópur um rafræna 

skráningu
• Gæðahópur Gegnis
• Öll söfn með með rafrænt efni



En af öðrum ólöstuðum þá á 
Fanney heiðurinn



Skráargatið
• Vinnuhópur um rafræna skráningu eða 

“Skráargatið” var stofnað á fundi áhugafólks 
um rafrænt efni í lok árs 2008

• Fyrsti vinnufundur var í febrúar 2009
• Alls hafa verið haldnir 10 vinnufundir
• Þóra Gylfadóttir, HR, er formaður
• Þátttakendur frá öðrum söfnum eru átta
• Frá Landskerfi bókasafna starfa Fanney 

Sigurgeirsdóttir og Dögg Hringsdóttir með 
hópnum



Það hefur þurft að:
• Lykla Gegni
• Breyta gögnum vélvirkt
• Breyta gögnum handvirkt
• Gera breytingar á gegnir.is
• Gera breytingar á kerfistöflum
• Byrja að nota “Expönd”
• Senda óteljandi fyrirspurnir og vandamál til Ex 

Libris
• Fá svör
• En fyrst og fremst að vera frjór og 

hugmyndaríkur 



Mikil þróun

http://www1.aucegypt.edu/faculty/sedgwick/Map/Pix/A/Darwin_as_monkey.gif


Ítarleit á gegnir.is
(prófunarumhverfi)



Birting á gegnir.is



Birting í prófunarumhverfi



Nú er hægt að:

• Leita að rafrænu efni
• Takmarka við rafrænt efni
• Haka við rafrænt efni
• Sjá hvort efni sé rafrænt eða ekki í 

niðurstöðulista
• Takmarka við safn
• Leitargrunnar safna 



Nú er komin betri tíð...
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