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5. ársfundur Landsaðgangs var haldinn föstudaginn 18. mars, kl. 15.00 í fyrirlestrasal Lands-

bókasafns Íslands - Háskólabókasafns. Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir setti fundinn, Þórný 

Hlynsdóttir var skipuð fundarstjóri og Birgir Björnsson ritaði fundargerð. Þórný kynnti dagskrá 

fundarins.  

 

1. Fundargerð síðasta fundar.  
Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir kynnti fundargerð 4. ársfundar sem haldinn var 19. mars 2010. 

Fundargerðin hefur verið aðgengileg á vef Landsaðgangs, hvar.is og lá frammi á fundinum. 

Fundargerð síðasta ársfundar var samþykkt. 

 

2. Starf stjórnarnefndar.  
Ingibjörg Steinunn fjallaði í stuttu máli um bakgrunn Landsaðgangsins. Stjórnarnefnd var 

tilnefnd til þriggja ára á síðasta ársfundi og mun starfa fram að ársfundi 2013. Helstu verkefni 

ársins 2010 voru uppgjör fyrra árs, gerð fjárhagsáætlunar, gerð greiðsluskiptingar fyrir 

gagnasafna- og tímaritahluta, útsending reikninga, innheimta reikninga og samskipti við 

greiðendur. Þegar hafa 93,3% útsendra reikninga vegna gagnasafna og 98,7% reikninga vegna 

tímarita verið greiddir. Í samráði við Ríkisendurskoðun voru afskrifaðar 11,1 millj. kr. vegna 

áranna 2001-2005. Samninganefnd gekk að mestu leiti frá samningum við birgja vegna 2010-

2012 á árinu 2009 en vinnan stóð fram yfir ármótin 2010. Efni í Landsaðgangi var sama og árið á 

undan fyrir utan að ProQuest Central leysti ProQuest 5000 gagnasafnið af hólmi. Vinna við gerð 
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samninga við greiðendur Landsaðgangs hefur legið niðri frá efnahagshruni haustið 2008. 

Viðræður voru við Mennta- og menningarmálaráðuneytið á árinu 2010 sem veitti viðbótar-

framlag til Landsaðgangs árin 2009 og 2010 og mun væntanlega einnig gera það vegna 2011. 

Nauðsynlegt verður að finna nýtt fyrirkomulag á fjármögnun Landsaðgangs til frambúðar. Í 

drögum frumvarps að lögum fyrir Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er gert ráð fyrir að 

eitt af verkefnum safnsins verði að sjá um aðgang að erlendu rafrænu efni fyrir vísinda- og 

háskólasamfélagið. Umsjónarmaður Landsaðgangs hefur tekið þátt í starfi SFX vinnuhóps en á 

árinu var útgáfa nr. 4 tekin í notkun. Stjórnin fékk kynningu frá Landskerfi á Primo verkefninu. 

Á árinu varð Landsaðgangur aðili að COUNTER-samtökunum en það eru samtök hagsmunaaðili 

um talningu á notkun rafræns efnis. Stjórnin átti vef-fund með Portico og fékk kynningu hjá 

Hahti Trust á árinu. Til framtíðar þarf að móta stefnu fyrir Landsaðgang. Skoða þarf og fylgjast 

með rafbókavæðingu, huga þarf að hvort í Landsaðgangi verði eldra efni (backfiles), öryggisafrit 

og aðgang að kjarnaáskriftum, bætt aðgengi að efni í Landsaðgangi í gegnum Gegnir.is og í 

gegnum Google.  

 

3. Ársskýrsla 2010  
Birgir Björnsson flutti ársskýrslu 2010. Aðgangur var óbreyttur frá fyrra ári fyrir utan að 

ProQuest Central leysti ProQuest 5000 af hólmi í ársbyrjun 2010. Á árinu var aðgangur að um 

17.300 tímaritum og að útdráttum greina í um 8.900 tímaritum. Þjónustur sem Landsaðgangur 

býður notendum eru óbreyttar frá fyrra ári. Á árinu var bættur leitaraðgangur Google Scholar að 

efni í  Landsaðgangi. Þá var á árinu stofnaður verkefnahópur innan Lbs-Hbs um nýjan vef 

Landsaðgangs. Gerð var könnun meðal notenda vefs Landsaðgangs – hvar.is  og tóku 1.068 

manns þátt í henni. Upptöku- og miðlunarkerfið E-Mission var tekið í notkun á árinu en ætlunin 

er að nýta það m.a. við gerð kennslu- og kynningarefnis. Kynningarbæklingi Landsaðgangs var 

dreift í 3,200 eintökum til bókasafna og 1.230 bókamerkjum fyrir Grove söfnin. Umsjónarmaður 

hélt um 15 kynningar á árinu. Tilraunaaðgangi hjá Springer lauk á fyrri hluta ársins. Tveir birgjar 

sendu fulltrúa sína til landsins á árinu, Max Dumoulin frá Elsevier kom í september og þau 

Monique og Richard frá Springer komu í október. Í báðum tilvikum áttu gestirnir fundi með 

starfsfólki Lbs-Hbs og fulltrúum stjórnar Landsaðgangs og héldu kynningar í fyrirlestrarsal Lbs-

Hbs fyrir starfsfólk bókasafna. Notkun á tímaritahluta Landsaðgangs minnkaði um 2,30%. 

Notkun á samsöfnunum EBSCOhost og ProQuest dróst saman um 14,45%. Notkun gagnasafna 

jókst um 121,72%, þar af jókst notkun á Encyclopedia Britannica um 182,16%. Samdráttur varð í 

notkun Grove safnanna. Heildarfjöldi sóttra greina var 907.294 greinar (að Morgunblaðinu 

undanskildu) og nam aukningin 1,68%. Notkun á greinasafni Morgunblaðsins var 200,26%. Hjá 

Web of Science fjölgaði heimsóknum um 9,96% en leitum fækkaði um um 15%. Notendum 

vefgáttarinnar hvar.is fækkaði um 15,34%, heimsóknum fækkaði um 13,34% og síðuflettingum 

fækkaði um 12,67%. Á árinu var talningarreglum fyrir vefi breytt  af Modernus, en fyrirtækið sér 

um talningu á vefnum. Notkunartölur 2009 hafa verið endurskoðaðar samkvæmt nýju 

talningareglunum og eru notkunartölur því sambærilegar á milli áranna. Á árinu 2010 voru meiri 

breytingar í notkun einstakra gagna- og tímaritasafna en áður. Framboð á efni var óbreytt að 

undanskildu því að stærra gagnasafn frá ProQuest kom í stað eldra. Hugsanlega má leita skýringa 

á þessum breytingum til aðstæðna í samfélaginu. Hagvöxtur hefur dregist saman frá hruni 2008 

og þá hafa útgjöld til menntamála hafa dregist saman.  Nemendum á framhaldsskólastigi hefur 

fækkað og þá sérstaklega nemendum í fjarkennslu og í öldungadeildum.   
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4. Ársreikningur 2010    
Edda G. Björgvinsdóttir gerði grein fyrir ársreikningum. Samkvæmt rekstrarreikningi 2010 var 

heildarkostnaður 37,9 millj. kr. Fjárveiting af fjárlögum var 35,5 millj. kr. Rekstrakostnaður var 

11,6 millj. kr. og þar af laun 9,7 millj. kr. Framlög af fjárlögum til gagnasafna var 5,2 millj. og til 

tímarita 21,1 millj. kr. Halli á rekstrarreikningi var 2,4 millj. kr. Kostnaður vegna 

gagnasafnshlutans var 44,1 millj. kr. og 176,2 millj. kr. vegna tímaritahlutans, samtals 220,4 

millj. kr. Frá greiðendum var innheimt 105 millj. kr. framlag af fjárlögum var 21,1 millj. kr. og 

sérstakt framlag 87,6 millj. kr. Halli á kostnaði vegna gagna- og tímaritasafnanna var 1,4 millj. 

kr.. Samkvæmt heildarrekstrarreikningi voru tekjur 228,2 millj. kr., gjöld voru 232 millj. kr. og 

var heildarhalli því 3,8 millj. kr.     

 

5. Greiðsluskipting 2011  
Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir sagði að ekki væri lokið við að greiða alla reikninga frá birgjum. 

Áætlaður kostnaður vegna áskrifta er 210 millj. kr. Gert er ráð fyrir samningbundnu framlagi frá 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Mögulegt er að greiðslulíkan vegna 2011 breytist en það 

er háð ýmsum þáttum s.s. fyrirhuguðu lagafrumvarpi um Landbókasafn Íslands – Háskóla-

bókasafn. Ef frumvarpið verðu ekki lagt fram eða samþykkt er gert ráð fyrir að svipað 

fyrirkomulag greiðslna og verið hefur.   

 

6. Önnur mál -  rafbækur í Lbs-Hbs   
Bryndís Ísaksdóttir og Halldóra Þorsteinsdóttir starfsmenn Lbs-Hbs kynntu rafbækur í safninu en 

það hefur í um 10 ár veitt aðgang að gagnasafninu OECD iLibrary en heildartexti er opinn á 

háskólanetinu. Á árinu 2005 hóf Lbs-Hbs samvinnu við Árnastofnun um áskrift að 

tilvísanasafninu International Medieval Bibliography Online. Áskriftinni var nýlega sagt upp 

vegna lítillar notkunar. Síðan árið 2007 hefur verið aðgangur að uppsláttarritinu Encyclopedia of 

Geology. Aðgangur er í gegnum Gegni og af vef safnsins. Uppsláttarritið Palgrave Dictionary of 

Economics var tekið í áskrift í samlagi með hagfræðideild HÍ og er aðgangur einnig í gegnum 

Gegni og af vef Lbs-Hbs. Á árinu voru keyptir 36 titlar hjá MyiLibrary í gegnum Swets í 

samvinnu við Menntavísindasvið HÍ og Landspítalann. Lbs-Hbs keypti þar af 19 titla en 

aðgangur er bundinn við einn notanda í senn og aðeins er hægt að hlaða niður eða prenta út 10 

síður í einu. Aðgangur er í gegnum Gegni og af vef safnsins. Nýlega var keypt til eignar rafræn 

útgáfa bókarinnar Oxford Dictionary of the Middle Ages. Tilraunaaðgangur hefur verið að 

rafbókum frá Springer á sviði hug- og félagsvísinda hjá HÍ, HA, HR og Bifröst.  Notkunartölur 

sýndu að 83 bækur voru skoðaðar í 536 heimsóknum. Við val á bókum á rafrænu formi þarf m.a. 

að huga að með hvaða hætti aðgangurinn verði, hvort að rafbókin er varðveitt hjá seljanda eða 

bókasafni, fjölda samtímanotenda, eru markfærslur sem fylgja nýtanlegar og einnig þarf að huga 

að því hvort að veittur er ótakmarkaður fjöldi útlána.   

 

7. Önnur mál.  
Eiríkur Þorláksson, á skrifstofu menningarmál hjá menntamálaráðuneyti kvaddi sér hljóðs. Hann 

sagði að vitund stjórnmálamanna og ríkisstjórnar um mikilvægi og gildi Landsaðgangs hafi 

aukist vegna þess sem á undan er gengið og vilji er til að leysa vandamál í tengslum við fjárhag 

hans. Rætt hefur verið um að litið verði á kostnað við verkefnið sem hluta af almennum kostnaði 

við rannsóknarstarf í landinu. Hafa beri í huga að á næstu 2-3 árum lækki framlög ríkissjóðs 

almennt um 15-25% til að ná markmiðum um ríkisfjármálum.  
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Engin önnur mál voru borin upp. Fundarstjóri þakkaði fyrir góðan fund.   

 

Fundi slitið kl. 15.50. 
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