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Sigrún Hauksdóttir, þróunarstjóri 

Landskerfi bókasafna hf.

Betrumbætur á leitir.is



Forsagan

• Samningur við Innovative

• Inspire leitargáttinn
• Tekið á mörgum göllum í leitir.is 

• Hugsuð meira fyrir almenningsbókasöfn

• Samningsrof

• Primo eða leitir.is verður áfram leitargáttin okkar 
næstu árin



Frumviðræður við Ex Libris

• Ákveðið að vinna að lagfæringum á leitir.is 

• Undirbúningur að yfirfærslu í Alma – Primo VE

• Breytingar flytjast yfir í nýtt kerfi



Sníða helstu gallana af leitir.is

• Til grundvallar var lagður listi með ýmsum 
athugasemdum frá notendum er varðar birtingu, 
röðun, flokkun og fleira

• Landsbókasafnsfólk vann áfram með atriðum sem 
betur mættu fara

• 17 atriði skilgreind og studd með góðum dæmum



Vinnumenn
• Ex Libris ákvað að leggjast á árar með okkur

• Sérstakur verkefnisstjóri / sérfræðingur settur yfir verkefnið 

• Verkefnahópur Landskerfis bókasafna og Landsbókasafn 
Íslands
• Landsbókasafn

• Hallfríður Kristjánsdóttir

• Ragna Steinarsdóttir

• Landskerfi bókasafna
• Geir Jón Karlsson

• Dögg Hringsdóttir

• Sigrún Hauksdóttir

• Sveinbjörg Sveinsdóttir

• Ásdís Huld Helgadóttir



Verkefnin 
17



Hvernig?

• Þróunarvinna og prófanir voru framkvæmdar í 
prófunarumhverfi Gegnis. Ekki reyndist mögulegt 
að leysa öll viðfangsefnin, í sumum tilfellum var 
niðurstaðan ekki eins og búist var við svo að 
ákveðið var að sleppa eða bíða með að virkja 
breytingarnar í raunumhverfi 



Verkefnin
• Röðun gagnagrunna 

• Gegnir fyrir og síðan önnur gagnasöfn

• Sameinaðar færslu
• Láta færslur úr Gegni vera grunninn en bæta við 

upplýsingar frá öðrum grunnum

• „Varstu að leita að“

• Höfundar flokkur betrumbættur

• Röðun safna í safnalista

• Upplýsinga í eintakareit eða dálki



Komið í raunumhverfi
• Varstu að leita að:“ eða „Did you mean“

• Takmarka leitina áður en leitað er með því að velja úr 
felligluggum sem birtast undir leitarglugganum

• Hægt að takamarka við efnistegundir, ákveðin leitarsvið 
og hvort sé um sé að ræða nákvæma orðaröð, leitað að 
einstökum orðum eða bara að leitarorði í byrjun sviðs. 

• Höfundaflokkinn“ í „Þrengja niðurstöður“birtir nú 
fæðingar- og dánarár ásamt deilisviðum b og c sem eru 
titill og starfsheiti

• „Hvernig næ ég í efnið?“ í staðinn fyrir „Aðgengilegt“ eða 
„Gæti verið aðgengilegt“

• Eintakaupplýsingar betrumbættar



Íslenska stafrófið
Röðun samkvæmt íslenska stafrófinu var 
ábótavant alstaðar í kerfinu
Þ, Æ, Ö – hvað er fallegra...;-)



Hvað er framundan?

• Áframhaldandi vinna 
• Vægi gagnagrunna

• Íslensk stafrófsröðun í flettileit

• Virkun í raunumhverfi

• Yfirfærsla í Primo VE
• Upplýsingar frá bókasafnskerfi uppfærast í rauntíma

• Margt auðveldara – en við skulum bíða og sjá



Þrátt fyrir 
að gömlu 
kerfin séu 
falleg þá... 

Takk..;-)


