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Námskeiðslýsing - Námskeiðsáætlun 
Veturinn 2020 – 2021 

Námskeiðsáætlunin nær til allrar starfsemi Landskerfis bókasafna og 

Rekstrarfélags Sarps.  

Námskeiðshald verður með nokkuð breyttu sniði, bæði hvað varðar Gegni og 

Sarp. Covid og innleiðing nýs bókasafnskerfis fyrir Gegni veldur því að ekki er 

boðið upp á hefðbundið námskeiðahald fyrir bókasöfnin en reynt að bjóða 

upp á fjarkynningar þar sem því verður við komið. Námskeið fyrir aðildarsöfn 

Sarps verða eingöngu í formi fjarkynninga og vinnustofa.  

Í áætluninni á bls. 4-5 eru tilgreindir markhópar námskeiðanna til þess að 

námskeið og kynningar verði hnitmiðaðri en ella. Námskeiðin eru samt sem 

áður opin öllu starfsfólki Gegnissafna annars vegar og aðildarsafna Sarps hins 

vegar. Hér fyrir neðan eru stuttar lýsingar á námskeiðunum ásamt 

námskeiðsáætlun. Athugið að dagsetningar eru settar fram með fyrirvara um 

breytingar og einnig er áskilinn réttur til að fella niður námskeið ef ekki næst 

næg þátttaka. 

Öll námskeið eru gjaldfrjáls nema skráningarnámskeið í Gegni. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gegnir og leitir.is 
Boðið verður upp á grunnámskeið, útlánanámskeið, kerfiskeyrslunámskeið 

ásamt skráningarnámskeiði. Grunn- og útlánanámskeiðin verða í formi 

fjarkennslu. Ef aðildarsöfn eru í vandræðum með aðra kerfisþætti þá mun 

starfsfólk Landskerfis bókasafna aðstoða söfnin eftir bestu getu. 

Eins og flestum ætti að vera kunnugt urðu sviptingar í innleiðingu á nýju 

bókasafnskerfi. Það olli miklum töfum og er nú stefnt að því að innleiða Alma 

kerfið frá Ex Libris. Kynningar á nýju kerfi ásamt upplýsingum um innleiðingu 

þess verða auglýst um leið og línur skýrast. 

 

Uppsetning Gegnis á tölvu 
Á kerfiskeyrslu- og skráningarnámskeiðum (Gegnir) þurfa þátttakendur að 

hafa með sér tölvur. Boðið er upp á aðstoð við uppsetningu 

starfsmannaðgangs Gegnis.  
 

Sarpur 
Grunnnámskeið í Sarpi verður í formi fjarkennslu. Því til viðbótar verða 

haldnar vinnustofur í Sarpi.  Tilgangur vinnustofanna er einstaklingsmiðuð 

aðstoð við margvísleg vandamál í skráningu og mun fagstjóri vinna með 

viðkomandi að lausn vandans. Þátttakendur þurfa að hafa með sér tölvu á 

vinnustofuna. 

Námskeiðsskráning 
Skráning fer fram á vef Landskerfis bókasafna, landskerfi.is. Nauðsynlegt er 

að hafa stofnað aðgang að þjónustuvefnum til þess að geta skráð sig á 

námskeið, hér eru nánari upplýsingar. Einnig er hægt að fá aðstoð við 

skráningu í síma 514 5050.

https://landskerfi.is/a-dofinni
https://landskerfi.is/leidbeiningar/nyr-thjonustuvefur
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Námskeiðslýsingar 
Gegnir, leitir.is  

1. Kynningar á nýju kerfi  

Kynningar á nýju kerfi ásamt upplýsingum um innleiðingu þess verða 
auglýst um leið og línur skýrast.  

2. Grunnnámskeið í Gegni 

Á þessu námskeiði verður farið í grunnaðgerðir kerfisins með þarfir 
nýrra starfsmanna og nýrra aðildarsafna í huga. 

Dagskrá: 

 Almenn kynning á Gegni og tengdum kerfum 

 Leitir í leitir.is 

 Leitir í starfsmannaaðgangi Gegnis 

 Tenging eintaka 

3. Útlánanámskeið 
Námskeiðið er ætlað söfnum sem nota útlánaþáttinn ásamt þeim 
sem ætla að byrja að nota útlánaþáttinn á næstunni. 

Dagskrá: 

 Útlánaaðgerðir og frátektir 

 Sektir og greiðslur 

 Lánþegaskráning, notendanöfn og lykilorð 

 Vanskilalistar og rukk 
 
 
 
 
 
 
 

4. Skráningarnámskeið 

Aðeins þeir sem hafa sótt námskeið í skráningarþætti Gegnis geta 
fengið skráningarheimild í kerfið. Skilyrði fyrir þátttöku er próf í 
bókasafns- og upplýsingafræði og að safn viðkomandi sé aðildarsafn í 
Gegni. Námskeiðið er þrír dagar. 

Dagskrá: 

 Leitir 

 Skráningarþáttur, almenn kynning 

 MARC21 

 Nafnmyndaskrá / efnisorð 

 Verklegar æfingar 

ATH.: Hverju aðildarsafni Gegnis er heimilt að senda einn starfsmann 
endurgjaldslaust á skráningarnámskeið en síðan er námskeiðsgjald 
44.064 kr. með vsk. á þátttakanda miðað við gjaldskrá 2020. 

 
5. Kerfiskeyrslur 

Markmið með námskeiði í kerfiskeyrslum er að auka sjálfstæði 

starfsmanna bókasafna í daglegum störfum. Kennt verður á 

kerfiskeyrslur sem gera starfsfólki kleift að útbúa: 

 Útlánalista / vanskilalista 

 Frátektarlista / lánþegalista 

 Aðfangalista / eintakalista 

Lögð verður áhersla á undirbúning gagna fyrir flutning yfir í nýtt kerfi.  

 
6. Fræðslufundur skrásetjara 

Fræðslufundir skrásetjara eru haldnir einu sinni á ári. Fundunum er 

ætlað að vera stuðningstæki fyrir skrásetjara. Það verður meðal annars 

farið yfir: 

 Gæðamál 

 Skráningarreglur - vafaatriði 

 Samþykktir skráningarráðs 

 Nýjungar í skráningarstöðlum 
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Sarpur 
 

Undanfarin ár hefur verið boðið upp á þrenns konar námskeið í Sarpi, 
þ.e.a.s. grunnnámskeið, skráningarnámskeið og umsýslunámskeið. Í seinni 
tíð hefur þetta fyrirkomulag ekki reynst sem skyldi og verður því að þessu 
sinni boðið upp á fjarkennslu í Sarpi sem og opna vinnustofu. Í opnu 
vinnustofunum geta þátttakendur komið, unnið og leyst úr vandamálum í 
samvinnu við fagstjóra Sarps og þannig fengið einstaklingsmiðaða aðstoð 
eftir eigin þörfum.  

 
 

7. Sarpur – Grunnnámskeið  
Grunnnámskeið í Sarpi verður í formi fjarkennslu.  
Námskeiðið er ætlað fyrir nýja starfsmenn og til upprifjunar. 
Farið verður yfir Nafnaskrána, Staðarskána, notkun efnisorða ásamt 
grunnskráningu í t.d. muna- ljósmynda- og listmunaskrá Sarps eins og 
tími gefst. 
 
 

8. Sarpur – Vinnustofa í skráningu 
Vinnustofan er ætluð öllum starfsmönnum aðildarsafna Sarps sem þurfa 
aðstoð eða svör við vandamálum sem þeir kljást við í skráningu. 
Markmið vinnustofunnar er að aðstoða notendur svo að þeir verði 
öruggari og þannig tryggja gæði skráningar í Sarpi.  
 
Athugið: Ekki er þörf á að sitja vinnustofuna allan daginn. Vinnustofan 
verður með því sniði að fólki með svipuð verkefni/vandamál er beint á 
svipaðan tíma, t.d. fyrir eða eftir hádegi. 
 
Nauðsynlegt er að þátttakendur láti vita í tölvupósti með góðum 
fyrirvara hvar skóinn kreppir, þ.e.a.s. hvaða þætti þeir vilja að farið sé í. 
Þannig getur fagstjóri Sarps skipulagt vinnustofuna á sem skilvirkastan 
hátt.  
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Námskeiðsáætlun 2020 – 2021 
H A U S T Ö N N 2 0 20 

 
Dagsetning Tími Staðsetning Markhópur Koma með tölvu? 

Gegnir – Grunnnámskeið 4. september 9:00 – 12:00 Katrínartún 4 Ný söfn og nýir starfsmenn 
 

Gegnir – Útlánanámskeið 4. september 13:00 – 16:00 Katrínartún 4 Ný söfn og nýir starfsmenn 
 

Gegnir – Grunnnámskeið 25. september 9:30 – 12:00 Vefkynning Ný söfn og nýir starfsmenn 
 

Gegnir – Útlánanámskeið 29. september 9:30 – 12:00 Vefkynning Ný söfn og nýir starfsmenn 
 

Gegnir – Útlánanámskeið fyrir grunnskóla 29. september 13:00 – 15:00 Vefkynning Grunnskólar: Ný söfn og 
nýir starfsmenn 

 

Sarpur – Grunnnámskeið  1. október  10:00 – 12:00 Vefkynning Aðildarsöfn Sarps 
 

Gegnir – Kerfiskeyrslur 9. október 8:30 – 12:00 Katrínartún 4 Vanir starfsmenn í Gegni 
Já 

Fræðslufundur skrásetjara 15. október 10:30 – 12:00 Vefkynning Skrásetjarar Gegnis 
 

Sarpur – Vinnustofa í skráningu 16. október 9:00 – 15:00 Katrínartún 4 Aðildarsöfn Sarps Já 

Gegnir – Skráningarnámskeið 28. - 30. október 9:00 – 15:00 Katrínartún 4 Útskrifaðir 
bókasafnsfræðingar 

Já 

Gegnir: Hvað er framundan?  Nánar auglýst síðar Vefkynning Aðildarsöfn Gegnis  
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V O R Ö N N 2 0 2 1 
 

Dagsetning Tími Staðsetning Markhópur Koma með tölvu? 

Gegnir – Grunnnámskeið 3. mars 9:30 – 12:00 Vefkynning Ný bókasöfn og nýir 
starfsmenn 

 

Gegnir – Útlánanámskeið 4. mars 9:30 – 12:00 Vefkynning  Ný bókasöfn og nýir 
starfsmenn 

 

Sarpur - Grunnnámskeið 4. maí 10:00 – 12:00 Vefkynning Aðildarsöfn Sarps  

Sarpur – Vinnustofa í skráningu 5. maí 9:00 – 15:00 Katrínartún 4 Aðildarsöfn Sarps Já 

Gegnir – Fræðslufundur skrásetjara 15. maí 10:00 – 12:00 Landsbókasafn Skrásetjarar 
 

 


