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1. Fyrirsjáanleg kerfisskipti. Fylgst er með hvað er að gerast í þróun Ölmu en einnig er 

fylgst með þróun annarra kerfa. 

Alma þykir flókið kerfi og  uppfyllir ekki bæði þarfir háskóla og almenningssafna. 

Fylgst er með  Bibsys sem er samlag háskóla- og rannsóknarbókasafna sem er að 

innleiða  Ölmu. Einnig er verið að skoða stöðuna í  Belgíu sem eru að hefja vinnu við 

innleiðingu á kerfinu í almenningsbókasöfnum. 

Önnur kerfi eru einnig í skoðun. Fram kom að við höfum allt að 4 ár til stefnu. Exlibris 

er ekki að leggja sig niður á næstunni. Enn er verið að vinna að næstu útgáfum. 23. og 

24. útgáfa eru enn í þróun. 

 

2. Fyrirtækjavefur Landskerfis. Þjónustuvefur, verkbeiðnakerfi. 

Hafin er vinna við þarfagreiningu vegna nýs fyrirtækja vefs Landskerfis. Þjónustuvefur 

verði uppfærður og nýtt verkbeiðnakerfi. 

Gert er ráð fyrir að vinna við uppsetningu og hönnun vefsins verði boðin út. Notað 

verður open source umsjónarkerfi. 

 

3. Námskeið. Fram kom að fjöldi námskeiða verða haldin þegar RDA innleiðingunni. Allir 

skrásetjarar þurfa að fara á endurmenntunarnámskeið til að viðhalda 

skráningarréttindum sínum 

Fram kom að það veldur af og til vandræðum hve sjaldan skráningarnámskeið eru 

haldin (einu sinni á ári að lágmarki). Getur haft áhrif varðandi mannaráðningar á 

söfnum ef langt er í næsta námskeið. Sveinbjörg svaraði því til að alltaf mætti skoða 

einstök tilvik og reyna að finna lausn. 

 

4. Önnur mál: 

Spurðum stöðuna í vinnuhóp um tölfræði. Fram kom að hann hafi verið lítið virkur en 

starfsmenn Landskerfis hafi verið að vinna í endurbótum á vinnslu tölulegra gagna. 

Hugmynd að hafa tölfræði á fyrirtækjavef opin öllum. Stjórn Aleflis sá því ekkert til 

fyrirstöðu en munu kanna hver hugur okkar fólks sé í þeim efnum. 

Sarpur  verður tengdur inn í Leitir.is fyrir áramót. Fram kom að það þyrfti að bjóða 

upp á skráningarnámskeið fyrir Sarp í safnafræði víð HÍ.  

Skoða þyrfti hvort ekki væri þörf á að opinberar stofnanir ættu að skrá listaverk  og 

merka muni í  þeirra eigu í Sarp.  

 

 

 

  


