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Starfsemi

4

Bókasafn Kópavogs er vettvangur bæjarbúa til að hittast, verja tíma
með vinum og fjölskyldu og nýta sér fjölbreyttan safnkost.
Meginhlutverk safnsins er fyrst og fremst að bjóða Kópavogsbúum og
öðrum aðgengi að þekkingu og stuðla að fjölbreyttri, öflugri og
skipulagðri menningarstarfsemi- og fræðslu fyrir samfélagið í heild.
Safnið starfar á tveimur stöðum, aðalsafni í Hamraborg 6a og
útibúinu Lindasafni í Núpalind 7. Á söfnunum er mikið úrval af
bókum, tímaritum, kvikmyndum og tónlist sem skráðir lánþegar geta
fengið að láni án sérstaks endurgjalds.

Le

Fjöldi viðburða er á söfnunum allan ársins hring og þar eru einnig
starfandi ýmsir hópar og klúbbar yfir vetrartímann. Bókasafn
Kópavogs er hluti af Menningarhúsum Kópavogs. Aðrar stofnanir eru
Gerðarsafn, Héraðsskjalasafn Kópavogs, Náttúrufræðistofa
Kópavogs, Salurinn og Tónlistarsafn Íslands.

rljós
a
ið

Bókasafn Kópavogs hefur
það að leiðarljósi að vera í
fararbroddi almenningsbókasafna
í landinu hvað varðar þjónustu,
safnkost og búnað.

Fra m

ða

tí

r sý n

Bókasafn Kópavogs sem hluti
af Menningarhúsunum í Kópavogi
mun festa sig enn frekar í sessi
sem hjarta menningarstarfs í
Kópavogi með jákvæða ímynd í
samfélaginu og trausta stöðu.
Einnig er mikilvægt að safnið nái að
þjónusta alla íbúa bæjarfélagsins
með markvissari hætti en nú er gert
með útibúi í efri byggðum.
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Starfsemi
Söfn og
afgreiðslutími →

Bókasafn Kópavogs er starfandi á tveimur stöðum í bæjarfélaginu.
Aðalsafn er í Hamraborg 6a og útibúið Lindasafn í Núpalind 7.
Aðalsafn var opnað í Hamraborg 6a vorið 2002 en húsnæðið hýsir
einnig Náttúrufræðistofu Kópavogs. Safnið er um 1.400 fm að stærð
og er það á öllum hæðum hússins. Aðalútlánasalur safnsins er á 2.
hæð þar sem er afgreiðsla og sjálfsafgreiðsluvél. Afgreiðsla er einnig
á 1. hæð safnsins. Auk bóka og tímarita fyrir alla aldurshópa eru til
útláns á safninu hljóðbækur, mynddiskar, geisladiskar og fleira.
Hægt er að fá aðgang að tölvum án gjalds og ókeypis heitur reitur er
á safninu. Lesbásar eru á 2. og 3. hæð og fjölnotasalur sem einnig er
sýningarrými safnsins er á 1. hæð. Árið 2016 var tekið í gagnið
fundarherbergi á aðalsafni, tileinkað Wilhelm Beckmann, fyrsta
bæjarlistamanni Kópavogsbæjar og nefnist Beckmannstube.
Kópavogsbær kom árið 2013 á fót Stofnun Wilhelms Beckmann
ásamt aðstandendum listamannsins og eru verk eftir hann til sýnis í
fundarherbergi safnsins.
Afgreiðslutími aðalsafns breyttist á árinu, eða þann 1. september.
Afgreiðslutími aðalsafns:
Mánudaga – fimmtudaga
Föstudaga-laugardaga

kl. 9:00 – 18:00
kl. 11:00 – 17:00

Lindasafn er samrekið með skólasafni Lindaskóla að Núpalind 7 og
var opnað 22. maí 2002. Safnið er staðsett á 2. hæð skólans. Auk
bóka og tímarita fyrir alla aldurshópa eru til útláns í safninu
hljóðbækur, mynddiskar, myndasögur, tölvuleikir og fleira. Safnið
býður uppá ókeypis afnot af tölvum og lesaðstöðu. Helstu áherslur
eru hreyfanlegur safnkostur og bækur um viðskipti.
Afgreiðslutími Lindasafns:
Mánudaga – fimmtudaga kl. 14:00-19:00
Föstudaga			kl. 14:00-17:00
Laugardaga			kl. 11:00-14:00
Á sumrin er lokað á laugardögum (júní-ágúst)
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Samstarfssöfn →

Samstarfssöfn Bókasafns Kópavogs eru Bókasafn Hafnarfjarðar og
Bókasafn Garðabæjar og gildir eitt lánþegaskírteini á öllum þremur
söfnum. Útlánareglur hvers safns gilda þó fyrir það efni sem er tekið á
hverju safni fyrir sig.

Þjónusta →

Þjónustan er einn af lykilþáttunum í starfsemi safnsins og hún þarf að
vera í lagi. Í október 2016 stóð safnið fyrir þjónustukönnun þar sem
mikil áhersla var lögð á það að heyra hvernig breytingarnar sem
stóðu yfir á vormánuðum ársins lögðust í gesti. Alls sögðust um 80%
þátttakenda ýmist kunna vel eða mjög vel að meta breytingarnar og
aðeins þrjú prósent lýstu yfir óánægju. Lindasafn hlaut góða umsögn
í könnuninni og ýmislegt kom fram sem haft verður í huga þegar
kemur að stefnumótun safnsins í framtíðinni.
Safnið er í stöðugri þróun og endurskoðun og reynir eftir fremsta
megni að halda góðri þjónustu og bæta hana eins og hægt er. Eitt af
því sem safnið gerði á árinu var að opna safnbúð fyrir gesti á
aðalsafni. Í henni má kaupa varning tengdan persónum í
barnabókum, s.s. krúsir af Múmínálfunum og Línu Langsokk, spil og
púsl með sömu persónum og fleirum, ásamt taupoka sem hannaður
var fyrir safnið.
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Starfsmannamál
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Starfsmenn →

Árið 2016 voru 25 starfsmenn í 15,05 stöðugildum á safninu, þar af
13,3 stöðugildi á aðalsafni og 1,75 stöðugildi á Lindasafni. Á árinu
urðu þær breytingar að Inga Kristjánsdóttir deildarstjóri barnastarfs
lét af störfum sökum aldurs eftir 25 ára starf á safninu. Í hennar stað
kom Gréta Björg Ólafsdóttir skólasafnskennari. Liudmila Moiseeva
bókavörður rússnesku deildar safnsins hætti störfum vorið 2016 og í
hennar stað ráðin Brynhildur Jónsdóttir. Sumarstarfsmenn voru í
samtals fjórum stöðugildum á báðum söfnum.

Sí- og endurmenntun → Starfsmenn voru duglegir að sinna sí- og endurmenntun af ýmsum
toga. Má þar nefna að tveir fræðslufundir voru haldnir fyrir
starfsmenn bókasafna Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar.
Landsfundur Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða,
var haldinn í september og sóttu hann sex starfsmenn safnsins.
Einnig fóru forstöðumaður og útibússtjóri Lindasafns á aðalfund
Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna á Egilsstöðum í maí.
Starfsmenn voru duglegir að sækja bæði fræðslufundi og námskeið
innan vinnutíma og utan og drjúgur hluti starfsmanna í hlutastarfi er í
háskólanámi meðfram vinnu svo vinnustaðurinn er í góðum tengslum
við skólasamfélagið sem er hverju almenningsbókasafni mikilvægt.
Félagsstörf
starfsmanna →

Arndís Þórarinsdóttir er formaður IBBY á Íslandi (International Board
on Books for Young People) og fulltrúi Upplýsingar í nefnd um
Gerðubergsráðstefnu. Lísa Z. Valdimarsdóttir situr í stjórn Samtaka
forstöðumanna almenningsbókasafna og einnig í stjórn Aleflis
notendafélags Gegnis, ásamt því að sitja í fulltrúaráði
Þjónustumiðstöðvar bókasafna. Í lok árs tók hún einnig við sem
formaður stjórnar Stofnunar Wilhelms Beckmann. Ragna
Guðmundsdóttir var varamaður í stjórn stofnunarinnar en lét af því
embætti um mitt ár. Hún er einnig trúnaðarmaður starfsmanna hjá
Bandalagi háskólamanna. Rúna Bjarnadóttir var trúnaðarmaður
starfsmanna hjá Starfsmannafélagi Kópavogsbæjar til loka árs 2016.
Sigrún Guðnadóttir hefur setið í stjórn Stéttarfélags bókasafns- og
upplýsingafræðinga síðastliðin átta ár og þar af fjögur ár sem
formaður.

Innri vefur →
Innri vefur bókasafnsins er vel nýttur en hann er bæði notaður sem
upplýsingaveita fyrir starfsmenn og starfsmannahandbók.
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Rekstur, húsnæði
og búnaður
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Gjaldskrá →

Breytingar á gjaldskrá safnsins voru samþykktar af bæjarráði fyrir
nýtt fjárhagsár 2016. Þær helstu voru þær að gjald vegna útlána á
DVD diskum var fellt niður og árgjald lánþegaskírteina hækkaði
lítillega. Einnig hækkuðu dagsektir á öllu efni aðeins.

Húsnæði →

Heilmiklar breytingar voru gerðar á húsnæði aðalsafns á
vormánuðum. Snemma árs 2016 lauk upplifunarhönnuður tillögum
sínum varðandi nýja uppröðun á safninu í samræmi við nýjustu
hugmyndir utan úr heimi. Var ákveðið að nýta þær hugmyndir í
grunninn fyrir þær breytingar sem síðan voru gerðar. Safnið lokaði í
tvær vikur í byrjun apríl á meðan á breytingunum stóð og var nær
allur safnkostur færður til. Stærstu breytingarnar voru þær að
barnadeildin var færð af 3. hæð niður á 1. hæð og unglingabækur,
fantasíur, myndasögur og DVD diskar færðir af 2. hæð á 3. hæð.
Listirnar voru færðar til á 3. hæðinni og útbúið vinnusvæði þar sem
þær voru áður í norðurenda hússins. Fræðibækur af 1. hæð voru
færðar á 2. hæð og aðalafgreiðslan á 2. hæð færð út á mitt gólf.
Tímaritunum er nú komið fyrir í setustofu við afgreiðslu á 2. hæð, en
þau voru áður á 3. hæð. Bæði starfsmönnum og gestum þykir þessi
breyting koma vel út og ánægja hefur ríkt með hana. Safnið er orðið
bjartara og aðgengilegra að allra mati og jókst aðsókn á síðasta ári
mikið í kjölfar þessara breytinga. Á Lindasafni voru hillur til
útstillingar á bókum endurnýjaðar og breytti það mikið ásýnd
safnsins.

Útlit og merkingar →

Á sama tíma og allsherjar breytingar voru gerðar á aðalsafni í apríl
var fenginn hönnuður til að vinna nýtt útlit fyrir safnið. Var því
hannað nýtt lógó og nýtt útlit á öllu prentefni og auglýsingum sem
safnið gefur út og sendir frá sér. Einnig vann hönnuðurinn nýjar
merkingar á safninu bæði á bókahillur, á hæðum og veggjum. Þessar
merkingar voru endurnýjaðar á báðum söfnum og hefur safnið nú
fengið eitt heildrænt útlit sem þykir bæði smekklegt, einfalt og skýrt
að mati gesta.

Símar og net →

Á vormánuðum var sett upp nýtt þráðlaust net með betri dreifingu á
aðalsafni sem lánþegar og aðrir gestir geta nýtt sér án endurgjalds.
Eins er netkaffi safnsins frítt og vel nýtt af gestum.

11

Rekstur, húsnæði
og búnaður
Ársreikningar →

Ársreikningur safnsins fyrir árið 2016 liggur fyrir þegar þetta er ritað.
Ársreikningur aðalsafns 2016 (sóttur af Hnoðra 20.2.2017)

Númer Heiti
Tekjur
243
Tekjur af útlánum
259
Aðrar tekjur
459
Önnur sala
990
Aðrar tekjur
Laun
1110
Mánaðarlaun
1121
Yfirvinna
1702
Bifreiðahlunnindi
1792
Dagpeningar
1801
Tryggingagjald
1890
Launatengd gjöld
1906
Kaffikostnaður
Vörukaup
2021
Bækur og áskrift
2022
Tímarit, blöð
2031
Bréfabindi
2032
Pappír og ritföng
2034
Bókbandsefni
2082
Myndir/filmur/kort
2083
Hljómplötur
2084
Smáhlutir og efni
2511
Rafmagn
2521
Heitt vatn
2852
Aðrir innanstokksmunir
2853
Ýmis búnaður
2911
Hreinlætisvörur
2990
Önnur vörukaup
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Hreyfing
8.338.475
7.848.514
4.632
485.329
107.774.326
72.349.680
14.451.002
164.120
196.259
6.963.854
13.295.509
353.902
13.999.381
88.830.924
1.728.327
18.960
187.187
437.155
1.172.216
177.671
152.094
117.143
133.983
150.390
900.548
-4.764
1.037.656

Númer Heiti
Þjónustukaup
4011
Sími
4111
Leigubifreiðar
4122
Sendibifreiðar
4210
Ferðakostnaður
4342
Aðkeypt þjónusta
4375
Eftirlitsgjöld
4411
Húsaleiga eignasjóður
4412
Reiknuð afnot
4911
Prentun og ljósritun
4912
Póstburðargjöld
4913
Auglýsingar
4923
Námskeiðs- og
skólagjöld
4924
Félagsgjöld
4960
Viðhald ósundurliðað
4963
Viðhalds - og
þjónustusamningar
4969
Viðhald v/
fasteignadeildar
4988
Tölvukostnaður mf.
4990
Önnur þjónustukaup
7114
Aðrir vextir og
bankakostnaður
Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

Hreyfing
64.857.662
460.275
54.248
34.550
537.844
1.186.115
473.656
1.947.504
52.024.464
111.742
23.327
562.131
297.610
82.750
563.729
54.938
1.499.007
3.490.500
184.247
55.576
186.631.369
-8.338.475
178.292.894

Ársreikningur Lindasafns 2016 (sóttur af Hnoðra 20.2.2017)
Númer
243

1110
1121
1792
1801
1890
1906
2021
2022
2031
2034
2082
2084
2853
2990

Heiti
Tekjur
Tekjur af
útlánum
Laun
Mánaðarlaun
Yfirvinna
Dagpeningar
Tryggingagjald
Launatengd
gjöld
Kaffikostnaður
Vörukaup
Bækur og
áskrift
Tímarit, blöð
Bréfabindi
Bókbandsefni
Myndir/filmur/
kort
Smáhlutir og
efni
Ýmis búnaður
Önnur
vörukaup

Hreyfing
878.110
878.110
15.705.156
10.855.914
1.713.569
67.200
1.009.310
1.955.804
86.419
4.300.186
2.619.738
537.361
219.149
28.500
630.035

Númer
4011
4111
4122
4342
4911
4924
4942
4988
7114

Heiti
Þjónustukaup
Sími
Leigubifreiðar
Sendibifreiðar
Aðkeypt
þjónusta
Prentun og
ljósritun
Félagsgjöld
Ræsting (VSK)
Tölvukostnaður mf.
Aðrir vextir og
bankakostnaður
Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

Hreyfing
883.466
74.547
3.946
2.070
28.000
7.227
23.250
445.069
285.996
13.361

20.888.808
-878.110
20.010.698

76.444
143.082
45.877
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Safngestir og útlán

14

Safngestum á aðalsafni fjölgaði milli áranna 2015 og 2016 um tæp
1%. Graf 1 hér fyrir neðan sýnir þróun gestafjölda á aðalsafni eftir
mánuðum þessi tvö ár. Ef gestatölur frá því safnið opnaði aftur eftir
breytingar um miðjan apríl og til lok árs 2016 eru teknar má sjá
fjölgun um 4%. Út frá útlánum má reikna með að fjöldi gesta á
Lindasafni hafi verið svipaður árin 2015 og 2016, en teljari var ekki
settur upp á Lindasafni fyrr en í lok árs 2016.
Tafla 1 Þróun gestafjölda á aðalsafni Bókasafns Kópavogs frá 2015-2016

janúar
febrúar
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
september
október
nóvember
desember
Samtals

2015
11.266
13.224
12.827
10.266
10.280
10.208
10.185
11.784
10.409
12.322
13.548
9.899
136.218

2016
10.452
12.876
10.799
10.604
10.640
11.191
11.563
11.626
11.823
10.762
14.422
10.193
136.951

Graf 1 Þróun gestafjölda á aðalsafni Bókasafns Kópavogs frá 2015-2016
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Safngestir og útlán
Útlán á Bókasafni Kópavogs drógust saman um 0,44% milli áranna
2015 og 2016. Má það teljast mjög gott þar sem útlán síðustu ár
drógust saman um allt að 10% þegar hæst lét.
Í töflu hér fyrir neðan má sjá útlánaþróun eftir mánuðum á árunum
2012-2016. Útlán hafa dregist saman síðastliðin ár og er það því
miður staðreynd sem öll bókasöfn eru að horfast í augu við.
Ánægjulegt er að sjá mikla fjölgun útlána eftir aprílmánuð þegar
safnið hafði verið lokað í tvær vikur vegna breytinga.
Tafla 3 Útlánaþróun Bókasafns Kópavogs eftir mánuðum frá 2012-2016

2012
janúar
20.335
febrúar
20.854
mars
22.442
apríl
19.290
maí
17.079
júní
19.193
júlí
21.968
ágúst
21.152
september 19.124
október
21.854
nóvember 21.334
desember 17.218
Samtals
241.843

2013
20.869
19.406
19.600
19.126
17.647
17.919
21.516
20.512
19.403
20.759
19.512
16.447
232.716

2014
19.037
17.677
18.486
17.778
14.442
16.703
18.096
16.060
18.008
18.981
17.499
15.439
208.206

2015
17.751
16.676
18.458
15.516
14.326
15.456
18.548
16.551
16.827
17.874
16.587
14.615
199.185

2016
15.517
16.931
17.285
13.188
14.924
15.193
17.333
18.859
17.152
18.001
18.211
15.711
198.305

Graf 2 Útlánaþróun Bókasafns Kópavogs eftir mánuðum frá 2015-2016
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Aðföng
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Safnkostur →

Safnkostur Bókasafns Kópavogs sem skráður er í Gegni var 104.044
eintök í árslok 2016 og nær það yfir bæði aðalsafn og Lindasafn.
Nýskráningar í Gegni árið 2016 voru 6.593 á báðum söfnum. Lögð
hefur verið áhersla á að kaupa inn vinsælt og fjölbreyttara efni til að
koma til móts við lánþega. Töluvert er keypt inn af hljóðbókum en
minna af mynddiskum og geisladiskum.
Í lok árs 2016 var gert samkomulag við Rússnesku
rétttrúnaðarkirkjuna á Íslandi um að taka við rússnesku efni safnsins,
en Bókasafn Kópavogs hefur á síðustu árum skráð og tengt um 700
eintök af rússneskum fullorðins- og barnabókum ásamt tímaritum.
Notkun á safninu lagðist niður á vormánuðum 2016 þegar
rússneskumælandi starfsmaður safnsins hætti störfum og því var
talið að safnkosturinn nýttist betur í samneyti við annan rússneskan
safnkost. Safnkosturinn var fluttur í byrjun árs 2017.

Innkaup, gagnaval
og grisjun →

Gagnaval er í höndum gagnavalsnefndar hverju sinni en nefndin
hittist á tveggja vikna fresti. Í kringum jólabókaflóðið hittist nefndin
þó að jafnaði tvisvar sinnum í viku. Við innkaup, gagnaval og grisjun
er stuðst við aðfangastefnu safnsins sem gildir í eitt ár í senn. Hana
má finna á vefsíðu safnsins.

Skráning og flokkun →

Á safninu fer fram skráning, flokkun og tenging innlendra og erlendra
bóka og tímarita, hljóðbóka og mynddiska auk annarra gagna.
Þunginn af þessari vinnu fer fram á aðalsafni en útibússtjóri
Lindasafns sér alfarið um flokkun, skráningu og tengingu safnkosts
fyrir Lindasafn. Auk þess skráir deildarstjóri aðfanga bækur fyrir
skólabókasöfn í Kópavogi þegar þörf er á. Ný verk eftir Wilhelm
Beckmann hafa verið skráð í Sarp (www.sarpur.is) eftir því sem þau
hafa komið í leitirnar.

Gjafir →

Bókasafn Kópavogs fær margar góðar gjafir á hverju ári frá
velunnurum sínum og eru þeim færðar kærar þakkir fyrir hugulsemi
og örlæti.

Stafræn gögn →

Sem almenningsbókasafn Kópavogsbæjar greiðir Bókasafn
Kópavogs landsaðgang að gagnasöfnum og stafrænum tímaritum um
vefinn Hvar.is fyrir Kópavogsbæ.

19

Markaðs- og
samskiptamál

20

Viðburðir og
námskeið →

Um allan heim er þróun bókasafnsstarfs sú að æ meiri þungi
starfseminnar færist yfir í viðburði af ýmsum toga. Bókasafn
Kópavogs er þar engin undantekning en á safninu voru á árinu 2016
fjölmargir viðburðir, bæði fastir og einstakir fyrir bæði börn og
fullorðna. Hlutverk þeirra er að fræða, skemmta og laða að gesti sem
annars hefðu kannski ekki ratað á safnið. Nokkrir viðburðir eru orðnir
fastir í starfsemi safnsins og má þar nefna:
Lesklúbbinn Huginn fyrir 10-12 ára börn sem hittist hálfsmánaðarlega
yfir vetrarmánuðina á aðalsafni. Umsjón með klúbbnum hafa Arndís
Þórarinsdóttir deildarstjóri dægurmála og Gréta Björg Ólafsdóttir
deildarstjóri barnastarfs.
Bókmenntaklúbbinn Hananú sem er opinn öllum. Hann hittist einnig
hálfsmánaðarlega og umsjón með honum hefur Sigurður Flosason.
Klúbburinn hefur aðsetur í fjölnotasal á 1. hæð aðalsafns.
Hannyrðaklúbbinn Kaðlín sem er starfræktur vikulega yfir
vetrartímann. Umsjón með klúbbnum hefur Íris Dögg Sverrisdóttir
bókavörður.
Í byrjun árs 2016 var stofnaður leshringur, Leshringurinn Muninn sem
einnig var opinn fyrir alla og var Hildur Knútsdóttir
bókmenntafræðingur fengin til að stýra honum. Leshringurinn lauk
starfsemi sinni í lok árs 2016.
Þegar haustdagskrá safnsins hófst að nýju í september var farið í
gang með foreldramorgna annan hvern miðvikudag. Mæting var
dræm og því ákveðið að klára árið 2016 og prófa aftur síðar.
Sögustundir fyrir 3ja til 6 ára börn hafa í áraraðir verið fastur liður yfir
vetrarmánuðina. Þær halda alltaf vinsældum en eru nú nær
eingöngu sóttar af leikskólabörnum. Fjórar sögustundir eru haldnar í
hverri viku, ein fyrir leikskólabörn á hvoru safni, ein fyrir börn í
dægradvöl haldin á Lindasafni og ein opin fyrir alla á mánudögum á
Lindasafni. Mánudagssögustundin er nýjung á árinu og hefur hún
tekist vel. Á árinu 2016 komu 491 barn í sögustundir á aðalsafn sem
er 37% aukning frá árinu 2015. Árið 2016 komu 918 börn í sögustund
á Lindasafn (214 börn frá dægradvöl Lindaskóla, 660 börn frá
leikskólum og 44 börn í opna sögustund) og er þetta aukning um
24% frá fyrra ári. Rússneskar sögustundir voru 7 á árinu.
Hefð er orðin fyrir því að bjóða 4 ára leikskólabörnum á námskeið í
meðferð bóka á aðalsafn. Alls komu 61 barn á 7 námskeið. Reynt er
að hafa ekki fleiri en 10 börn í einu til að ná sem bestum árangri.
Börnin lærðu um framkomu á safninu, að handleika bækurnar
hreinlega, fletta varlega og leggja þær rétt frá sér. Í lokin tóku allir
smá próf og fengu prófskírteini.
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Í byrjun árs 2016 hóf aðalsafn heimanámsaðstoð fyrir
grunnskólanemendur og stóð hún til boða einu sinni í viku alla
vorönnina. Ágústa Bárðardóttir grunnskólakennari hafði umsjón með
verkefninu og aðstoðaði nemendur. Þjónustan vakti mikla athygli og
nemendur voru duglegir að sækja sér aðstoð. Vegna góðrar þátttöku
var ákveðið að halda áfram með aðstoðina eftir sumarfrí og var hún
áfram einu sinni viku á aðalsafni fram að jólum. Í lok árs 2016 komu
upp hugmyndir um að hefja aðstoð á Lindasafni einnig og úr varð í
byrjun þessa árs.
Eftir breytingar í apríl var sýningaraðstaða færð inn í fjölnotasal og
sýningartími var styttur úr sex vikum í fjórar. Aðstaðan er vel nýtt og
bókuð marga mánuði fram í tímann. Einnig voru settar upp sýningar á
2. og 3. hæð aðalsafns. Sýnendur voru: Anna Henriksdóttir, Guðný
Guðmundsdóttir, Örn Bragason, Hjördís Henrysdóttir, Alla Plugari,
Fjóla Ýr Ómarsdóttir og Sigurrós Stefánsdóttir. Að auki voru tvær
ljósmyndasýningar settar upp í samstarfi við Héraðsskjalasafn
Kópavogs, annars vegar gamlar hjólamyndir í tilefni hjóladags
fjölskyldunnar sem Menningarhúsin í Kópavogi stóðu fyrir í maí og
hins vegar myndir úr sögu bókasafnsins frá stofnun þess til dagsins í
dag. Ljósmyndasýningin Hversdagsleikinn í Kópavogi eftir Berglaugu
Petru Garðarsdóttur var svo sett upp um sumarið og voru myndirnar
unnar í skapandi sumarstarfi hjá Kópavogsbæ.
Fjölskyldustundir Menningarhúsanna eru alla laugardaga og voru
fjölbreyttar á árinu. Á bókasafninu voru þær fyrsta laugardag í
mánuði á bæði aðalsafni og Lindasafni og var dagskráin af ýmsum
toga. Meðal annars voru kvikmyndasýningar, perlu- og listasmiðjur,
páska- og jólaföndur, upplestrar frá Ævari vísindamanni og Gunnari
Helgasyni, Legósmiðjur, pólska bíóárið 2016 og leikja- og spiladagar.
Einnig var hjóladagur fjölskyldunnar haldinn í fyrsta sinn um vorið,
hausthátíð Menningarhúsanna fór fram við upphaf haustdagskrár og
hrekkjavökuþema var í lok október í kringum haustfrí grunnskólanna
í Kópavogi.
Bókamarkaður hefur verið fastur liður í starfsemi safnsins í mörg ár.
Árið 2016 var hann fyrstu vikuna í hverjum mánuði á aðalsafni. Einnig
yfir sumartímann á Lindasafni.
Aðrir viðburðir á árinu voru fjölmargir og eru þeir helstu taldir upp
hér fyrir neðan:
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Jón Yngvi Jóhannsson bókmenntafræðingur kom á aðalsafn
14. janúar og talaði um nýjustu bækurnar eins og hann hefur gert
undanfarin ár. Var fólk áhugasamt að ræða við Jón og skiptast á
skoðunum.

Dagana 21. – 25. janúar voru haldnir hátíðlegir Dagar ljóðsins í
Kópavogi en 21. janúar var fæðingardagur Jóns úr Vör, fyrsta
bæjarbókarvarðar Kópavogs. Ýmislegt var gert á aðalsafni til að
fagna ljóðinu. Fengin var að láni segulljóðatafla frá Norræna húsinu
þar sem hægt var að endurraða þekktum kvæðum. Bjarki Karlsson
hélt erindi þar sem hann ræddi um hefðbundinn og óhefðbundinn
kveðskap og Harpa Arnardóttir leikkona var með skáldskaparsmiðju
fyrir 9-12 ára börn.
Jón Björnsson bauð aðalsafni upp á þrjú erindi á tímabilinu 21.
janúar til og með 14. febrúar sem hann nefndi „Mynd og saga“.
Aðsókn var góð og fólk sýnilega ánægt. Önnur erindaröð ársins hófst
svo 25. febrúar og að þessu sinni var rætt um dauðann. Séra Hjörtur
Magni Jóhannsson, Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur, Magnús
Skarphéðinsson formaður Sálarrannsóknafélags Íslands og Hulda
Guðmundsdóttir ræddu málefnið hvert frá sínu sjónarhorni og var
gerður góður rómur að máli þeirra.
Tæplega 1.000 gestir mættu á aðalsafn á Safnanótt 2016. Einar
einstaki töframaður heillaði börn og fullorðna að vanda. Spilavinir
spiluðu með fjölskyldum, Sirrý spá var á sínum stað og börn og
unglingar stýrðu vélmennunum Dash og Dot frá Skemu. Edda
Björgvinsdóttir hélt erindi um húmor og Björn Thoroddsen lauk síðan
kvöldinu með frábærum djasstónleikum. Vel var staðið að
auglýsingum og bæklingagerð fyrir Safnanótt 2016 og skilaði það
góðum árangri. Þá er átt við efni sem kom frá Höfuðborgarstofu,
bækling sem unninn var á vegum stofnana Kópavogsbæjar og
auglýsingar sem útbúnar voru á safninu. Á bókasafninu var vel
auglýst m.a. með veggspjöldum en einnig voru útbúin bókamerki
með auglýsingu fyrir gesti safnsins ásamt því að nota Facebook og
ytri vef safnsins.
Vetrarfrí grunnskólanna í Kópavogi var dagana 25. – 26. febrúar og
skipulögðu Menningarhúsin í Kópavogi dagskrá fyrir nemendur í fríi.
Harry Potter maraþon var í fjölnotasal á 1. hæð þar sem sýndar voru
þrjár kvikmyndir um galdrastrákinn og Spilavinir héldu uppi spilafjöri
fyrir fullu húsi.
Á barnamenningarhátíð í Kópavogi dagana 18. – 24. apríl var
ýmislegt um að vera. Ormadagar hafa verið hefð á þessari hátíð og
komu Bókasafn Kópavogs og Náttúrufræðistofa Kópavogs
sameiginlega að verkefninu eins og áður. Leikskólabörnum er boðið í
dagskrá þar sem börnin fræðast um orma og önnur skordýr hjá
Náttúrufræðistofu og hlýða svo á ormasögu á bókasafninu. Yfir 500
börn mættu en barnamenningarhátíð lauk á sumardaginn fyrsta
24. apríl. Brúðuleikritið Pétur og úlfurinn var einnig sýnt á aðalsafni
við fullt hús.
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Í byrjun maí sendi deildarstjóri barnastarfs bréf í grunnskóla bæjarins
til að kynna sumarlestur fyrir 6-12 ára börn sem stóð yfir 10. júní til
19. ágúst eins og hefð er orðin fyrir. Þetta sumarnámskeið er ókeypis
og hugsað til að börnin viðhaldi þeirri lestrarleikni sem þau tileinka
sér í skóla yfir veturinn. Þátttakendur fengu pésa til að skrá í lestur
sinn og tóku jafnframt þátt í happaleik með því að fylla út miða fyrir
hverja lesna bók. Alls voru þátttakendur 369 á báðum söfnum og
hafa þeir aldrei verið fleiri. Lesnar voru 1660 bækur. Dregið var úr
miðunum vikulega og fengu 10 heppnir vinning. Í lokin var
uppskeruhátíð þar sem þrír að auki fengu vinning og allir hressingu.
Safnið hefur í gegnum tíðina haldið sumarnámskeið fyrir
grunnskólanema í sumarfríi. Síðastliðið sumar var námskeiðið
endurvakið með góðum undirtektum og mikilli ánægju þátttakenda.
Námskeiðið kallaðist „Stefnumót við rithöfunda – hvernig verður
bókin til?“ og stóð það yfir síðustu vikuna fyrir skólabyrjun í ágúst. Á
námskeiðið komu rithöfundar í heimsókn og spjölluðu við krakkana
og einnig varið farið í heimsókn í prentsmiðju ásamt því að krakkarnir
unnu verkefni.
Menningarhúsin í Kópavogi stóðu einnig sameiginlega fyrir
sumarnámskeiði fyrir krakka, en markhópurinn var 6-9 ára. Þar
fléttaðist saman ritlist, leiklist, myndlist og vísindi og skiptust
krakkarnir á að vera í húsunum.
Björn Thoroddsen hélt útitónleika á svölum aðalsafns 16. júlí við
góðar undirtektir.
Bókasafnsdagurinn var 8. september undir slagorðinu „Lestur er
bestur – út fyrir endamörk alheimsins“. Dagurinn er sérstakur
tilhaldsdagur starfsfólks sem gerir vel við sig og lætur gesti njóta
góðs af. Var frítt kaffi allan daginn í kaffikrók og kex með því og
sérstakur leyndarmálaveggur var settur upp á aðalsafni.
Erindaröð um sjálfsrækt var haldin á aðalsafni haustið 2016 þar sem
Ingrid Kuhlman fjallað um listina að lifa í núinu, Elín Ebba
Ásmundsdóttir fjallaði um hamingjuna og Herdís Anna Friðfinnsdóttir
fjallað um markþjálfun. Vel tókst til og voru gestir ánægðir með
erindin.
Alþjóðlegi bangsadagurinn, 27. október, var haldinn hátíðlegur með
bangsagetraun allan októbermánuð með afar góðri þátttöku og var
dregið úr svörum á sjálfan bangsadaginn. Hlutu 10 heppnir
þátttakendur vinning sem að sjálfsögðu var myndarlegur bangsi.
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Haustfrí grunnskólanna í Kópavogi var dagana 27. - 30. október og
var boðið upp á bingó á Lindasafni og kvikmyndasýningu á aðalsafni.
Tvo fimmtudaga í nóvember voru haldin upplestrarkvöld í tengslum
við dag íslenskrar tungu sem nefndust „Gróska grasrótarinnar“.
Safnið fékk til sín fjóra skáldsagnahöfunda sem eru að stíga sín fyrstu
skref á rithöfundabrautinni og lásu þeir úr nýjum bókum sínum.
Aðventan er skemmtilegur tími á Bókasafni Kópavogs og er
barnastarfið þá í hámarki. Bókasafnið tók þátt í aðventuhátíð
bæjarins og var safngestum boðið í jólaföndur 10. desember en þar
tók á móti þeim leiðbeinandi og efni í boði safnsins. Nemendur
Tónlistarskóla Kópavogs spiluðu ljúfa jólatónlist á miðvikudögum
fram að jólum, gestum til mikillar gleði. Þá var boðið upp á jóga til
slökunar í jólastressinu.
Jólabókaflóðinu var fagnað 1. desember með árlegu bókaspjalli sem
Maríanna Clara Lúthersdóttir stjórnaði að venju. Rithöfundarnir
Auður Ava Ólafsdóttir, Gerður Kristný og Ragnar Jónasson lásu úr
nýjustu verkum sínum og sátu fyrir svörum. Var fjölmenni á aðalsafni
og allir skemmtu sér hið besta við góða dagskrá og léttar veitingar.
Jólakötturinn er samstarfsverkefni safnsins og Náttúrufræðistofu sem
boðið er upp á fyrir jólin. Gerð var fræðileg úttekt á kattardýrum og
lesið var frumsamið ævintýri um jólaköttinn eftir Arndísi
Þórarinsdóttur deildarstjóra dægurmenningar. Að þessu sinni komu
510 börn í heimsókn í 32 hópum.
Af öðrum stökum viðburðum sem vert er að telja upp má nefna
alþjóðlegan dag upplestrar þann 24. febrúar þar sem Halldóra
Kristín Thoroddsen las upp úr nýjustu bók sinni, rússneskan konudag
sem haldinn var 5. mars, Ebba Guðný kom þann 26. apríl og kenndi
þeim sem vildu allt um heilsu og hollustu og í maí stóðu bókasafnið
og Náttúrufræðistofa Kópavogs fyrir erindaröð um umhverfismál. Í
byrjun sumars var fólki boðið að tæma fataskápana sína á
fatamarkaði sem haldinn var 1. júní og í byrjun október var haldinn
barnavörumarkaður með sama sniði. Í október hélt safnið opið
ritlistarnámskeið fyrir þá sem hafa áhuga á að læra að skrifa og stóð
það yfir í sex vikur. Dagur myndlistar var haldinn hátíðlegur allan
október og stillti safnið fram myndlistarbókum af því tilefni og fékk að
láni verk eftir Barböru Árnason í eigu Gerðarsafns sem var til sýnis á
2. hæð aðalsafns. Safnið fékk erlendan spennusagnahöfund, William
Ryan, í heimsókn í tengslum við bókmenntahátíðina Iceland Noir og
hélt hann bæði ritsmiðju og erindi á safninu í nóvember.
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Síðustu ár hefur bókasafnið ásamt Menningarhúsunum í Kópavogi
unnið markvisst að því að auka samstarf við grunnskóla Kópavogs og
bókasafnið lagði svo sannarlega sitt af mörkum til að sporna við
minnkandi lestri yngri kynslóðarinnar. Dagana 2. – 6. maí komu um
250 hressir 9. bekkingar í heimsókn á aðalsafn og fengu þeir góða
kynningu á starfsemi og þjónustu safnsins. Stór hluti nemendanna
var nýskráður inn á safnið og áhersla var lögð á að þeir þekki hvað
safnið hefur upp á að bjóða.

Vefsíða og
samfélagsmiðlar →

Á vefsíðu safnsins (www.bokasafnkopavogs.is) og samfélagsmiðlum
var áhersla lögð á kynningu stakra og fastra viðburða. Ákveðið var
að loka Pinterest-síðu safnsins og leggja áherslu á frekari
uppbyggingu á Facebook. Keyptar voru auglýsingar á Facebook til
að kynna staka viðburði á safninu. Þær kynningar virðast áhrifaríkar
og eru ódýr auglýsing. Alls voru 2026 manns fylgendur Facebooksíðum safnsins í árslok.
Ákveðið var að Menningarhúsin í Kópavogi myndu gera nýjar vefsíður
og auk þess vera með sameiginlega yfirsíðu til að styðja við stefnu
húsanna um nánara samstarf. Í nóvember og desember 2016 var
farið í að vinna mótun vefstefnu og framtíðarsýnar fyrir vefi húsanna
og þar með fyrir bókasafnið og gekk sú vinna vel. Verkefnið var unnið
í samvinnu við fyrirtækið Sjá viðmótsprófanir ehf. Stefnt er að því að
klára nýja vefsíðu fyrir bókasafnið árið 2017.
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