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Óformlegur fundur þar sem m.a. var rætt um: 

1. Nýtt bókasafnakerfi sem mun taka við af ALEPH, en eins og vitað er eru engar uppfærslur 

framundan á því kerfi. Sveinbjörg kynnti ýmsar hugleiðingar og hugmyndir sem Landskerfi 

bókasafna hefur unnið undanfarið. M.a. var lögð áhersla á að reynt yrði eftir fremsta megni 

að hafa eitt samræmt kerfi fyrir öll bókasöfn eins og nú er. Skipa þarf fólk í vinnuhópa til að 

skoða afmörkuð verkefni eða virkni kerfis og verða notuð notendadæmi (e. Case studies) við 

það. Vinnuhóparnir samkvæmt tillögum frá Landskerfi verða fjórir: 

a. Umsýsla efnis (s.s. innkaup, tölfræði, áskriftir o.fl.),  

b. Lánþegar og lánþegaskráning og þjónusta önnur en lán, svo sem sjálfsafgreiðsla og 

rafræn innskráning 

c. Lýsigögn/gagnavinnsla,  hleðslur, rafræn skráning, SFX virkni, birting gagna á vef 

d. Lán (s.s. útlán, rafræn lán, millisafnalán, tilkynningar og bréf til lánþega, o.fl.).  

 

Vinnuhópar þurfa að vera fjölbreyttir og samsetning blönduð, allur aldur, bæði kyn, allar 

safnategundir o.s.frv. Rætt var um að gott væri að hafa 5-6 fulltrúa í hverjum vinnuhópi, 

hámark 8 manns. Einnig voru fundarmenn sammála um það að best væri fyrir forstöðumenn 

að fá reglulega upplýsingafundi um stöðu mála fremur en að sitja í vinnuhópum. Næstu skref 

voru rædd og mun Alefli senda út póst á fulltrúaráð og óska eftir fulltrúum í vinnuhópa og í 

framhaldinu mun Landskerfis senda út póst á póstlista og óska eftir fleiri fulltrúum ef enn 

vantar fólk. 

 

2. Notendaráðstefnu Aleflis sem haldin er í samráði við Landskerfi bókasafna. Tillaga kom upp 

um að halda ráðstefnuna miðvikudaginn 24. maí og mun formaður Aleflis athuga með þann 

dag. Rætt var um dagskrá og allir sammála um að hafa hana í fjórum liðum: Fyrst verður 

Landskerfi bókasafna með almenna kynningu á verkefninu um val á nýju kerfi sem tekur við 

af ALEPH, sem Gegnir byggir á. Næst kynnir Borgarbókasafn Rafbókasafnið. Kaffihlé næst og 

strax á eftir reidar Landskerfi bókasafna hugmyndir um hvernig samstarfi Landskerfis og 

bókasafna verður háttað í verkefni um val á nýju bókasafnakerfi, til að mynda í vinnuhópum 

með sérfræðingum. Þórný Hlynsdóttir verður með hugleiðingu um stöðu bókasafna á 

tækniöld, sýnileika þeirra og gildi og umræður í lokin. 

 

3. Framtíð Aleflis og hlutverk þess var rætt í lok fundar og Sveinbjörg kom með þá tillögu hvort 

fulltrúi frá félaginu gæti sótt notendaráðstefnu árlega eða annað hvort ár, en tveir fulltrúar 

frá Landskerfi bókasafna sækja þær hverju sinni. Það var lagt í hendurnar á stjórn Aleflis að 

skoða þetta og ræða. 
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