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Markmið

• Markmið með endurskoðun og 

endurgerð gegnir.is er að 

mæta breyttum þörfum safna 

og notenda 

• Sníða vankanta af gegnir.is

• Mæta kröfum nútímans um 

hönnun og skilvirkni leitarvefja



Gegnir.is

• Vefurinn gegnir.is var opnaður í maí 

2003

• Þá voru um 10 aðildarsöfn en í maí  

2007 eru þau um 200 talsins!

• Þarfirnar hafa breyst

• Tæknin hefur breyst

• Þetta er eins og með fatnað – það 

er hvorki smart né þægilegt að 

troða sér í flík sem er númeri of lítil 



Af hverju nýr gegnir.is

• Uppsetningu Gegnis lokið

• 5 ára gömul vefhönnun

• Ráðstefna Aleflis – Vonir og 

væntingar í desember sl.

• Rekstraráætlun Landskerfis 

bókasafna



Af hverju er gegnir.is eins og 

hann er?

• Bókfræðifærslur …
Hvað hefur verið skráð og hvað ekki 
 Skrásetjarar

• Aðgerðir …
Leitarmöguleikar sem í boði eru og hvernig 
er hægt að vinna með upplýsingarnar
 Ex Libris og Landskerfið

• Útlitsviðmót …
Leturstærð, litanotkun, orðanotkun
 Vefstjóri, hönnuðir og notendur



Gegnir.is – þrjár víddir ...

Aleph 500

Gegnir

Bókfræði- og 

eintakagrunnur

Viðmótið, þ.e. útlitið og 

skipulag. Staðsetning aðgerð, 

litanotkun, letur, orðanotkun 

o.s.frv.

Kerfisstrúktúr, þ.e. hvaða 

aðgerðir og leitarindexar eru 

í boði o.s.frv.

Gagngrunnurinn, þ.e. hvaða 

upplýsingar hafa verið 

skráðar um tiltekin verk og 

hverjir eiga þau



Notkun á gegnir.is

• Leit að upplýsingum ...
Leita að efni um e-ð, eða leit að tilteknu 
verki

• Skoða og vinna með upplýsingar ...
T.d. skoða efnisorð í fullri færslu og 
athuga hvort verkið sé til á tilteknu 
bókasafni

• Aðrar aðgerðir ...
Endurlán, frátektir, skoða útlán, 
millisafnalán



Leit að upplýsingum - dæmi

• Eru leitarsviðin gagnleg 
notendum?

• Eru leitarsviðin skiljanleg 
notendum? Hver er 
munurinn á 
Efni byrjar á/Efni, 
Nafn/Höfundur/Stofnun,
ráðstefna? 

• Er röðunin rökrétt?

• Eru línurnar til 
aðgreiningar gagnlegar?

Leit              Ítarleit



Leitarniðurstöður

Leitarsviðið “Öll leitarsvið” notað til að finna efni um 

html

Hvernig tengjast 

þessar færslur 

málinu?



Lesa úr upplýsingum - dæmi

• Eru fyrirsagnir lýsandi 
og skiljanlegar?

• Er færslan sjálf læsileg 
almennum notendum?

• Er notkun 
skammstafana innan 
hóflegra marka?

• Hvað með uppröðun 
atriða?



Vandamálin liggja víða..... 

• Sveiganleiki

• Mörg söfn

• Of mörg eintök 

eru erfið

• Ólíkir notendur

• Kröfur



Uppbygging Gegnis 

Nafnmyndaskrá Bókfræðigrunnur

Forðaupplýsingar

Stjórnunareiningar

Safn Safn Safn

Eintök Eintök Eintök EintökEintökEintök



Notendur gegnir.is

• Almenningur

• Grunnskólanemar

• Framhaldsskólanemar

• Háskólanemar

• Sérfræðingar

• Starfsmenn bókasafna

• Notendur gegnir.is eru konur og karlar á 
aldrinum 7 - 107 ára, staddir hvar sem er 
í heiminum og það ekki endilega á 
bókasafni ...



“Safna_vandamálið”

• Um það bil 200 söfn í kerfinu

• Ekki hægt að hafa þau í einum felliglugga 
þar sem heiti safnanna eru ekki einhlít –
t.d. Bókasafn Listaháskóla Íslands eða 
Listaháskóli Íslands?

• Er skipting í safnahópa sem notuð er í 
ítarleit rökrétt fyrir notendur?

• Er það hindrun fyrir notendur að þurfa að 
velja úr tveim gluggum?



“Librarians like to search, but the 

users like to find!”

• Er hægt að sjá eitthvert mynstur í 
notkun á gegnir.is eftir ... 

• notendahópum?

• kyni? 

• aldri?

• Hvernig hugsa notendur? 



Efinn er nauðsynlegur..

• Hver eru algengustu vandræði 

notenda á gegnir.is?

• Hvað er orsök vandræðana?

• Hvernig má leysa vandann?



Hvað er að gerast hjá hinum?

• Aleph 500 er í notkun í um  1000 

söfnum, í 50 löndum

• Hvað má læra af reynslu annarra?

• Hverjir eru styrkleikar / veikleikar 

þessara vefviðmóta?

• Einhverjar hugmyndir sem mætti 

heimfæra á gegnir.is?



Áhrifaþættir - nýr gegnir.is



Það þarf að taka tillit til..

• Tímaramma

• Kostnaðar

• Starfskrafta

• Tækni

• Aleph kerfisins

• Stefnum og straumum í 

vefhönnun



Verkþættir

• Stöðumat og undirbúningur

• Þarfagreining 

• Nýjungar í útgáfu 16 og 18 

• Rýnihópar 

• Viðmótsprófanir

• Útlitshönnun

• Forritun og uppsetning á vef 
• Aðgegnisvottun f. sjónskerta

• Prófanir

• Sérhæfðar viðmótsprófanir



Hvenær?

• Tímaramminn er eitt ár 

• Nýr gegnir.is mun 

haldast í hendur við 

uppfærslu í útgáfu 18 af 

Aleph-kerfinu

• Sem sagt á næsta ári, 

2008


