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

1. Nýtt bókasafnakerfi sem nú hefur verið valið. Sveinbjörg skýrði frá því að tilboði frá 

Innovative Interfaces Global Ltd. í bókasafnskerfið Sierra hafi verið tekið þann 31. desember 

2018. Núna er í gangi vinna við samninga milli fyrirtækjanna, m.a. leyfis- og þjónustusamning, 

vinnslusamning vegna nýju persónuverndarlaganna og „Statement of Work“ sem rammar inn 

lýsingu á verkefninu auk verk- og tímaætlunar. Samkvæmt tímaáætlun Innovative var áætlað 

að skrifa undir samninga 15. febrúar , en mögulega dregst það aðeins . Eftir að skrifað hefur 

verið undir samninga mun vera unnið hratt að innleiðingu og ef allt gengur upp er áætlað að 

kerfið fari í notkun um mitt ár 2020. 

 

Sigrún fór yfir kerfishögun, þ.e. hvernig söfnin skiptast niður í kerfi í stað stjórnunareininga. 

Ein tillaga um skiptingu lítur svona út: 

a. Grunn- og framhaldsskólar 

b. Almenningsbókasöfn 

c. Háskóla- og sérfræðisöfn 

Var þetta rætt en engar ákvarðanir teknar enda margt sem þarf að huga að áður en ákvörðun 

verður tekin. Rætt var um góðan vettvang fyrir kynningu og umræður á kerfishögun og kom 

morgunkorn Upplýsingar upp í umræðuna. Einnig fundir forstöðumanna mismunandi 

safnategunda. 

 

Sveinbjörg sagði frá því að Landskerfi tekur nýju persónuverndarlögin alvarlega og þegar 

kerfishögun hefur verið ákveðin verður hún kynnt öllum bókasöfnum sem þurfa að 

samþykkja hana þar sem um persónuupplýsingar er að ræða. Kennitölur verða ekki notaðar 

áfram sem auðkenni lánþega fyrir innskráningu. 

Rætt var um að Alefli taki að sér neðangreind verkefni. Niðurstaða í þessum tveimur málum 

er forsenda fyrir því að kerfisleg uppsetning nýs bókasafnskerfis geti hafist. 

 Alefli vinnur úttekt á meðal safna á kostum og göllum þess að staðsetja framhaldsskóla í 

annars vegar „Grunn- og framhaldsskólar“ kerfi eða hins vegar í „Háskóla- og 

sérfræðisöfn“ kerfi. 

 

 Alefli mun aðstoða Landskerfi við að kynna tillögur um kerfishögun fyrir söfnum með það 

að markmiði að fá staðfestingu þeirra á kerfishöguninni. Vegna laga nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga er nauðsynlegt að sameiginleg ákvörðun 

safna liggi fyrir í þessu efni áður en til innleiðingar bókasafnskerfis kemur.  

 

2. Notendaráðstefna Aleflis sem haldin er í samráði við Landskerfi. Allir sammála um að hafa 

hana veglegri og stærri en hún hefur verið undanfarin ár. Innovative kemur og verður með 



kynningu á fyrirtækinu og vörum þess og sýnir Sierra. Landskerfi mun fara vel yfir allt sem 

viðkemur Sierra, innleiðingaferli, verk- og tímaáætlanir o.fl. Dagsetningar sem til greina koma 

eru annað hvort í byrjun eða lok maí. 

 

3. Sveinbjörg nefndi í lokin vef Landskerfis og upplýsingar um Sierra á undirsíðu vefjarins. 

Gagnlegar upplýsingar um kerfið og innleiðingarferlinu verða settar inn fyrir starfsfólk 

bókasafna til að kynna sér. 
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