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Þórný Hlynsdóttir
Þjónustustjóri millisafnalána og greinaþjónustu



Þarfir notendanna

• Í takt við rafræna gagnagrunna
Mig vantar svo bók fyrir ritgerð sem ég á að
skila á morgun
Ég sé í tölvunni að hún er til á Akureyri
Mig vantar svo grein sem ég sá netinu en 
gat ekki opnað

• Á bókasöfnum vinnur fólk við að aðstoða fólk 
sem vantar upplýsingar

• Vilja samt ekki stunda millisafnalán?



Viðbrögð safnanna

• Er þetta ekki alltof flókið?
• Of dýrt?
• Verðum við gera eitthvað, afhverju?
• Hvernig eigum við að fara að?

Við flettum upp í Gegni og athugum 
útlánastöðu eintaksins sem óskað er 
Við sendum fyrirspurn í tölvupósti til safns 
þar sem ritið er til
Við fyllum út eyðublöð á netinu hjá öðrum 
samskrám, t.d. NOSP 



Hvert skal haldið?

• Landsbókasafn = landsmiðstöð millisafnalána
• IFLA ILL guidelines: öllum þjóðum er skylt að 

veita bókasöfnum annarra þjóða aðgengi að 
ritum sem gefin eru út á þeirra þjóðtungu

• Ekki allt fáanlegt að láni úr Landsbókasöfnum
• Kallar á samstarf bókasafna
• Samnýting ritakosts
• Landsmiðstöð millisafnalána aðstoðar innlend 

söfn um útvegun efnis frá öðrum löndum



IFLA viðmiðunarreglur

• http://www.ifla.org/VI/2/p3/ildd.htm

• Reglur IFLA fjalla um skyldur safna að 
bregðast vel við beiðnum um efni

• Þær fjalla um skyldur safna og ábyrgð á efni 
sem þau fá að láni hjá öðrum söfnum

• Og þær kveða líka á um gjaldtökur og 
höfundarréttarlög



Ábyrgð lántökusafns

• Lántökusafn á að panta efni með rafrænum hætti
• Beiðnin á að vera skýr

Ertu að biðja um bók að láni?
Ertu að biðja um grein úr tímariti?
Ertu að biðja um kafla úr bók?

• Það á að ganga úr skugga um að efni sé aðgengilegt 
áður en pantað er

• Geta um hvort það vilji borga og þá hvað og hvernig
• Safnið á að nýta innlend söfn áður en leitað er til 

útlanda



Ábyrgð safns sem lánar rit

• Lánssafn ætti að senda rit eða svara eins skjótt 
og mögulegt er

• Lánssafn ætti að merkja bækur sínar greinilega 
og pakka þeim inn í fóðruð umslög

• Það greiðir sendingarkostnað 
• Lánssafn ætti að veita eins ríflegan lánsfrest og 

mögulegt er og taka tillit til sendingartíma 
• Sé ekki hægt að verða við beiðni þarf að svara 

því skjótt, skýrt og tilgreina ástæðu
IFLA ILL response codes – auðskiljanlegir 
British Library : CRF*DNF*



Ábyrgð lántökusafns 2

• Safninu ber að virða útlánatakmörk og þann 
skiladag sem lánssafn hefur sett

• Lántökusafn á að tryggja að bók sé vandlega 
pakkað inn og böggull rétt merktur við skil

• Bókum á að skila í A-pósti
• Lántökusafn ber ábyrgð á:

þeim skemmdum sem bók kann að verða 
fyrir 
bók þar til hún kemur til baka á lánssafnið
að borga miska fyrir rit sem glatast í pósti



Gjaldtaka og greiðsluaðferðir

• Söfnum er heimilt að rukka fyrir millisafnalán
• Deposit eða innistæðureikninga, t.d. BL og 

IFM gjaldmiðill í OCLC First Search
• Flat rate payments eða jöfnunargjald 

Subito og Lbs-Hbs 
• IFLA styður við einfaldar greiðsluaðferðir

Með notkun IFLA Vouchera; 
• 1/1 = 8 Є fyrir bók
• ½ = 4 Є fyrir grein



Höfundarréttur

• http://www.ifla.org/V/press/copydig.htm

• IFLA lítur svo á að söfn starfi undir Fair Use 
ákvæðum 

• IFLA segir líka að söfn skuli geta nýtt sér 
nútímatækni til bættrar þjónustu



Norðurlöndin og NORFRI

• http://www.abm-utvikling.no/bibliotek/lov-
og-rett/laneregler-i-bibliotek/guidelines.pdf

• Viðmiðunarreglur norskra háskóla- og 
almenningsbókasafna

Settar til að auka möguleika safna á að 
verða við óskum notenda sinna um efni 
sem þeir eiga ekki og hafa ekki aðgang að
Undirstaðan að þeirra samvinnu um lán og 
greinaþjónustu er sótt í lög um söfnin



NORFRI

• Á norðurlöndum hefur gjaldsetning fyrir þessa 
þjónustu verið margrædd

• Norskum almenningssöfnum ber lagaleg 
skylda til þess að rukka notendur ekki

• Samt ber þeim skylda til að veita öllum 
aðgengi að ritum sínum óháð búsetu

• Söfn komu sér saman um að rukka ekki hvert 
annað en að taka á sig að öðru leyti kostnað, 
f. o. f. póstburðargjöld aðra leið



Ísland sem upplýsingaþjóðfélag

• Ný stefna frá 7. maí 2008
• Notendavæn og skilvirk þjónusta

sjálfsafgreiðsla á netinu
virk notkun upplýsingatækni við nám og 
kennslu

• Innskráning í Gegni
þyrfti að veita notanda aðgengi að því sem 
hann vantar óháð búsetu
Möguleikinn er fyrir hendi



Gegnir

• Útlánaþáttur og millisafnalánaþáttur vinna náið 
saman

• Heimildir notenda skilgreindar í útlánaþætti
• Séu heimildir skilgreindar fara MSL beiðnir af 

Mínum síðum í skrá
• Skráin er keyrð eins og útlánarukk
• Bækur í MSL sjást í útlánaþætti

er ekki hægt að framlengja þar
eru innkallaðar af útlánaþætti

• Bókum skilað í MSL þætti hverfa úr útlánaþætti



Til þjónustu reiðubúin!


