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Fyrsta mál á dagskrá var kynning Telmu á fyrirhugaðri  lokun Gegnis (gegnir.is) sem mun verða á 

næstu mánuðum.  Ástæða lokunarinnar er að tæknin á bak við vef Gegnis er úrelt og ekki möguleiki 

að uppfæra eða  lagfæra það sem aflaga fer. Það eru því líkur á að hann hrynji eða eitthvað fari 

úrskeiðis á næstunni og vilja menn koma í veg fyrir þau vandamál sem þá skapast með því að loka 

honum áður en til þess kemur. Mikilvægt er að starfsmenn bókasafna geri sér grein fyrir þessu og 

kynni þetta fyrir safnnotendum og beini notkun þeirra inn á leitir.is. Mikil vinna er í gangi að koma 

þeim aðgerðum og þjónustu sem verið hefur möguleg á Gegni yfir á  vef leitir.is s.s beiðnum um 

millisafnalán, skoða markfærslu og leita eftir Dewey tölu. Einnig kom fram að unnið er að því að setja 

nýja aðgerð á leitir.is en það er sérstakur hnappur sem gerir mögulegt að leita eingöngu í Gegnis 

gögnunum. Fundarmenn skoðuðu  nokkrar tillögur að staðsetningu hnappsins og  stefnt er að því að 

þetta komist í gagnið áður en www.gegnir .is hverfur . Voru allir á einu máli um að þetta yrði góð 

viðbót fyrir bókasafnsnotendur og auðveldaði aðgengi  að gögnum bókasafnanna . 

Nýr vefur Landskerfis er í vinnslu og kynnti Þóra Gylfadóttir stöðuna á því verkefni.  Búist er við að 

vefurinn verði opnaður um áramótin. 

Helstu nýjungar  á vefnum er  verkbeiðnakerfi þar sem notandi getur skráð sig á námskeið, eða sent 

inn fyrirspurnir eða beiðnir um aðstoð. Hægt er að fylgjast með á síðunni ferli fyrirspurnar og einnig 

sjá á hvaða námskeið maður hefur skráð sig. Nauðsynlegt er að vera innskráður á síðuna til að nota 

þessar aðgerðir.  Vefurinn er skrifaður í Dupal sem er frír hugbúnaður  

Sveinbjörg sagði okkur frá vinnu sem er í gangi varðandi útlán á rafbókum. Ágætt samstarf hefur 

verið við  íslenska útgefendur varðandi mál/stöðu rétthafa vegna útlána. Þau hafa helst verið að 

skoða fyrirkomulag og útlánakerfi í nágrannalöndunum (Skandinavíu). Líklegast er að fyrir valinu verði 

norska leiðin, BS veblån,   þar eru keypt leyfi fyrir x fjölda eintaka en rafbækurnar ekki keyptar. Farið 

verður í tilraunaverkefni með þeim þar sem nokkur íslensk söfn taka þátt og verður Borgarbókasafn 

örugglega eitt af þeim.  

Sigrún Hauks kynnti tölfræði úrvinnslu í gögnum Gegnis. Kerfið býður upp á mikla möguleika en þarfir 

safnanna eru mismunandi t.d. eru þarfir grunnskóla,  Landsbókasafns og almenningssafna ekki 

endilega þær sömu.  Í vissum tilvikum er gagnlegt að vita kyn þess sem fær að láni, t.d. á 

almenningssöfnum. Það getur þó stundum verið ómarkvisst því fjölskyldur nota oft kortin saman. 

Möguleikinn er þó fyrir hendi.  Einnig var rætt um þann möguleika að sjá á hvaða tíma bók er skilað 

eða tekin að láni. Þetta gæti gagnast þegar verið er að ræða breytingar á opnunartíma safna því þá 

væri hægt að sýna notkun safnanna á öllum tíma dagsins.  

Sigrún fór einnig yfir helstu tölfræðisamantektir sem Landskerfið vinnur að. T.d. yfirlit yfir mest lánuðu 

titilana. 

Önnur mál sem upp komu er að það fer að styttast í að vinna við þarfagreiningu fyrir nýtt 

bókasafnskerfi í  stað Aleph. Stjórn Aleflis mun verða Landskerfismönnum innanhandar við að tilnefna 

fólk í þá vinnu fyrir mismunandi vinnuhópa. 
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