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Helstu þættir úr ársskýrslunni
Lista- og menningarráð Kópavogs fer með málefni Bókasafns Kópavogs. Eitt meginhlutverk þess
er að sjá safninu fyrir viðeigandi húsnæði og tryggja því fjárveitingar til starfsmannahalds og
annars reksturs. Á árinu 2014 var gerð sú breyting á skipuriti Kópavogsbæjar að forstöðumaður
Listhúss Kópavogs fer með öll menningarmál bæjarins, þar með talið málefni Bókasafns Kópavogs.

Þjónusta safnsins
Bókasafnið er rekið af Kópavogsbæ samkvæmt Bókasafnalögum (Lög nr. 150 28. desember 2012).
Markmið þess er að vera íbúum bæjarins miðstöð upplýsinga, menntunar, menningar og afþreyingar
með því að bjóða upp á aðgengi og útlán á fjölbreyttu úrvali bóka og annarra miðlunargagna svo
sem hljómdiska, mynddiska og stafrænna upplýsinga. Auk þess er lögð áhersla á barnastarf, þ.á.m.
sögustundir, skipulagða menningarstarfsemi fyrir almenning, fyrirlestra og margt fleira.
Safndeildir
Bókasafn Kópavogs er aðalsafnið í Hamraborg 6a, Lindasafn í Núpalind 7 og Vörslusafn sem er
til húsa í Fannborg 3-5. Í Vörslusafni er að finna Ólafssafn, bóka- og blaðasafn Ólafs Ólafssonar,
læknis, plötusafn Stefáns Á. Guðjónssonar og Valgerðar Þórarinsdóttur og minjasafn sem
inniheldur m.a. gripi sem tilheyrðu Heilsugæslustöð Kópavogs meðan hún var rekin af Kópavogsbæ
og ýmsir gripir sem eru gjafir frá íbúum bæjarins, fyrr og síðar, þ.á.m. strauboltar, ritvélar,
myndavélar og margt fleira. Þar er líka að finna skissur og handrit Magnúsar Á. Árnasonar, sem
Vífill, sonur hans afhenti safninu á sínum tíma.
Í Bókasafni Kópavogs er móðursafn rússneskra bóka en það liður í samstarfsverkefni
almenningsbókasafna á Íslandi undir yfirskriftinni Bækur og móðurmál.
Útlán á íbúa eru álíka og áður. Samtals voru lánuð út 208.226 gögn, sem er fækkun frá fyrra ári.
Árið 2012 var byrjað með það að senda sjálfvirkt út tölvupósta til að minna fólk á skiladaga og er
almenn ánægja meðal lánþega. Mikið og fjölbreytt starf fer fram í safninu og ekki síst í
barnadeildinni enda er áhersla lögð á að hvetja nýja kynslóð til lesturs bóka.

Hlýtt á erindi í Kórnum á fyrstu hæð safnsins
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Starfsemin á árinu 2014
Bókasafnið var opið mánudaga til fimmtudaga kl. 10 – 19, föstudaga kl. 11 – 17 og laugardaga kl.
13 – 17. Lindasafn var opið mánudaga til fimmtudaga kl. 14 – 19, föstudaga kl. 14 – 17 og
laugardaga kl. 11 – 14 (lokað á laugardögum 1. maí til 30. september) en 1. júní til 31. ágúst var
opið mánudaga til fimmtudaga kl. 12 – 18 og föstudaga kl. 12 – 16.
Millireykjasamstarfið með Garðabæ, Álftanesi og Hafnarfirði hélt áfram á árinu. Haldnir voru
sameiginlegir fræðslufundir fyrir starfsfólk safnanna í bæjunum fjórum. Forstöðumenn unnu saman
að ýmsum framfaramálum. Þetta samstarf þýðir og það að íbúar sveitarfélaganna þurfa aðeins
eitt skírteini sem gildir í öllum söfnunum.
Bókasafn Kópavogs fær margar góðar gjafir á hverju ári frá velunnurum sínum og eru þeim færðar
kærar þakkir fyrir hugulsemi og örlæti.
„Beckmannstube“
Beckmannstube (Beckmannstofa) er á 3. hæð safnsins. Þar eru sýnd nokkur verk myndhöggvarans í
tré, Wilhelms Ernst Beckmann, og ljósmyndir af öðrum verkum hans. Í safnaðarheimili
Kópavogskirkju eru einnig nokkur verka listamannsins til sýnis, m.a. glæsileg altaristafla skorin í
mahoní og gefin Kópavogskirkju á sínum tíma. Þá hefur verið sett á laggirnar Stofnun Wilhelms
Beckmann, að frumkvæði barna hans, Einars og Hrefnu Beckmann og á Kópavogsbær hlutdeild í
henni. Hægt er nú að skoða myndir af verkum Wilhelms á http://www.sarpur.is

Myndir af nokkrum verka W.E. Beckmanns
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Starfsfólk
Samtals eru nú 12.65 stöðugildi í Aðalsafni og í 1.75 í Lindasafni.
Sigrún Guðnadóttir sótti árlegan vorfund Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna sem að
þessu sinni var haldinn í Grundarfirði. Fór hún einnig á IFLA ráðstefnu í Lyon í Frakklandi í ágúst
en það er stærsta ráðstefna sem haldin er í bókasafns- og upplýsingafræði ár hvert. Sigrún
Guðnadóttir og Arndís Þórarinsdóttir sóttu svo Landsfund Upplýsingar, sem að þessu sinni var
haldinn á Akureyri. Í fyrirlestrum sem fluttir voru á fundinum var m.a. rætt um hvernig hægt er að
nota Facebook sem auglýsingatæki, um grisjun á safnkosti og kynning var á námi í Upplýsingafræði
við Háskóla Íslands en breytingar voru gerðar á náminu á árinu 2014.
Á eflingardegi fyrir starfsfólk var farið í velheppnaða dagsferð til Reykjavíkur. Haldnir eru
reglulega fundir starfsfólks um innri málefni safnsins. Einnig fundir með deildarstjórum og ýmsum
starfshópum. Sólarræsting annast ræstingu og vann Wladyslawa Zofia Wlodarczyk á þeirra vegum.
Húsvörður Safnahúss er Gylfi Sigurðsson.

Frá eflingardegi starfsfólks bókasafnsins (2014)

Starfsmenn á árinu:
Aðalheiður Erla Jónsdóttir, Anna María Soffíudóttir, Arnar Óðinn Arnþórsson, Arndís
Þórarinsdóttir, Bergrós Björnsdóttir, Bylgja Júlíusdóttir, Eva Hrund Kristinsdóttir, Hallur
Guðmundsson sem lét af störfum á árinu, Hrafn Andrés Harðarson, Inga Kristjánsdóttir, Íris D.
Sverrisdóttir, Jakobína Ólafsdóttir, Jóhanna V. Gísladóttir, Kolbrún Andrésdóttir,
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Liudmila Moiseeva, Ragna Guðmundsdóttir, Rúna Bjarnadóttir, Sandra Berglind Tómasdóttir,
Sigrún Guðnadóttir og Þórhildur Elín Erlingsdóttir.
Helgar- og tímavinnufólk á safninu voru þau:
Aðalsteinn Ingi Pálsson, Arna Gísladóttir Norðdahl og Sigríður Júlía Sighvatsdóttir.
Félagsstörf starfsmanna
Arndís Þórarinsdóttir er formaður IBBY á Íslandi (International Board on Books for Young
People) og fulltrúi Upplýsingar í nefnd um Gerðubergsráðstenu.
Hrafn Andrés Harðarson var í 9 mánaða launuðu námsleyfi á árinu og sótti nám í bókmenntum við
Háskóla Íslands. Þá dvaldi hann síðasta mánuðinn við ritstjörf í Rithöfunda- og þýðendamiðstöðínni
í Ventspils í Lettlandi. Hrafn er í stjórn Kópavogsfélagsins, forsvarsmaður Ritlistarhóps Kópavogs,
forsvarsmaður Bókmenntaklúbbs Hana-nú, forsvarsmaður Leshóps í Gullsmára, guðfaðir Leshrings
í Boðaþingi, á sæti í Íslenskri málnefnd, í Bókasafnaráði (skv. Bókasafnalögum), dómari í Stóru
upplestrarkeppninni, varamaður í stjórn Félags eldri borgara í Kópavogi, í stjórn Stofnunar
Wilhelms Beckmann.
Ragna Guðmundsdóttir er varamaður í stjórn Stofnunar Wilhelms Beckmann ásamt því að vera
trúnaðarmaður á vinnustað fyrir háskólamenntað starfsfólk bókasafnsins.
Rúna Bjarnadóttir er trúnaðarmaður starfsmanna hjá Starfsmannafélgi Kópavogsbæjar.
Sigrún Guðnadóttir hefur setið í stjórn Stéttarfélags bókasafns- og upplýsingafræðinga síðastliðin 5
ár og þar af 1 ár sem formaður.
Barnastarf
Barnastarf er með svipuðu sniði frá ári til árs. Sögustundir fyrir 3ja til 6 ára börn eru fastur liður á
miðvikudagsmorgnum frá októberbyrjun til aprílloka. Nær eingöngu leikskólabörn sækja
sögustundir nú orðið, því flest börn eru í leikskólum. Af því leiðir líka aukið samstarf við leikskóla,
sem er með ágætum. Á árinu komu 445 börn í 24 hefðbundnar sögustundir, eða 18.45 börn að
meðaltali hverju sinni.
Hefð er orðin fyrir því að 4ra ára leikskólabörnum sé boðið að koma á námskeið í meðferð bóka.
Alls komu 279 börn á 33 námskeið, eða rúmlega 8.45 börn hverju sinni, en reynt er að hafa ekki
fleiri en 10 börn í einu til að ná sem bestum árangi. 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. Barnabókavörður hefur frétt að börnin taki þetta nám sitt mjög alvarlega og
vandi sig með bækurnar.
Ormadagar voru haldnir í maí eins og
undanfarin ár og er það samstarfsverkefni
menningarstofnana bæjarins. Bókasafn
og Náttúrufræðistofa komu sameiginlega
að þessu eins og áður. Börnin fræðast um
orma og önnur skordýr á 1. hæð og hlýða
svo á ormasögu í Barnadeild á 3. Hæð.
Alls komu 309 börn í nokkrum hópum.
Á laugardeginum 24. maí var haldinn
hinn árlegi Flugdrekadagur Þá var
námskeið í gerð flugdreka í Kórnum og
síðan var þeim flogið úti. Var mikið um
að vera í húsinu og komu um 1200
manns þann daginn.
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Á Kópavogsdögum var önnur ævintýraferð í Safnahúsið þar sem talað var um seli. Þá komu alls
238 börn í 17 hópum. Að venju var svo þriðja samvinnuverkefnið, Ævintýrið um Jólaköttinn á
jólaföstunni, sem byrjaði þegar ljós voru tendruð á jólatré Kópavogsbúa á Hálsatorgi og var síðan
daglega fyrstu tvær vikurnar í aðventu. Gerð var fræðileg úttekt á kattardýrum á 1. hæð, en svo
röktu börnin spor Jólakattarins upp stigana og inn í Barnadeild, þar sem lesið var ævintýri um
Jólaköttinn. Að þessu sinni komu 383 börn í heimsókn í 21 hópi, eða rúmlega 18 hverju sinni.
Grunnskólabörn úr Kópavogi komu í nokkrar
safnkynningar og nemendur úr Menntaskóla
Kópavogs komu líka í heimsókn á safnið. Einnig
komu hópar frá öðrum bæjarfélögum í
kynnisferðir. Má nefna börn frá Hafnarfirði,
Reykjavík og Garðabæ, en frá Flataskóla komu
47 níu ára börn í safnkynningu 11. nóvember.
Þeim var sýnt safnið og lesin saga fyrir þau.
Þá komu börn af námskeiðum Rauða krossins í
heimsóknir.
Margir leikskólahópar leggja líka
leið sína á Bókasafnið til að skoða bækur, fá lánað
og njóta þess að vera á safninu með starfsmönnum
skólanna. Á meðan Tónlistarskólinn starfar að
vetrinum er Barnadeildin viðkomustaður flestra
nemenda þar.
Sumarlestur fyrir 6-12 ára börn var í júní, júlí og ágúst, eins og hefð er orðin fyrir. Þetta
sumarnámskeið er alveg ókeypis og hugsað til að börnin viðhaldi þeirri lestrarleikni sem þau
tileinka sér í skóla að vetrinum. Þátttakendur fengu pésa til að skrá í lestur sinn og tóku jafnframt
þátt í happaleik, því þau fylltu út miða fyrir hverja lesna bók. Alls voru þátttakendur 258, þar af
211 í aðalsafni og 47 í Lindasafni. Dregið var úr öllum miðunum 18. ágúst og fengu 10 heppnir
vinning, en allir þátttakendur fengu fallegan bakpoka til eignar. Vel var mætt á þessa uppskeruhátíð
og mikil gleði meðal gesta. Vegna sumarlesturs gerði deildarstjóri aldursflokkaða bókalista, fyrir 68 ára, 8-10 ára og 10-12 ára, til að auðvelda börnum bókaval, og einnig efnisflokkaða lista af ýmsu
tagi til hagræðis fyrir gesti og starfsfólk.
Alþjóðlegi barnabókadagurinn er 2. maí, á
fæðingardegi H. C. Andersen, og voru
útstillingar á bókum hans og gert bókamerki
sem minnir á verk hans. 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. Fyrsta
vetrardag er hefð fyrir barnaleikriti á
Bókasafninu og í ár sýndi Stopp leikhópurinn
leikritið Ævintýrið um Hans klaufa, bæði í
Aðalsafni og Lindasafni við mjög góða
aðsókn á báðum stöðum. Í barnadeildinni sýndi Karl Jóhann Jónsson myndlistarmaður
bókaskreytingar 7. – 24. febrúar. Þetta voru myndir úr bók sem Arndís Þórarinsdóttir, starfsmaður
safnsins skrifaði.
Þá settu börn úr leikskólanum Grænatúni upp myndlistarsýningu 24. febrúar undir stjórn
myndlistarkennarans Sigurbjargar Stefánsdóttur og stóð hún í nokkrar vikur. 2. júní hófst
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myndlistarsýning barna á Marbakka og stóð hún til júníloka. 1. júlí settu börn frá Urðarhóli upp
sína sýningu, sem stóð til 15. ágúst. Voru þessar sýningar vel sóttar af aðstandendum barnanna.
Börnin frá Urðarhóli afhentu safninu líka Kórsnesorminn sem þau höfðu búið til sjálf og er hann
varðveittur í Barnadeildinni. Andrés önd varð áttræður á árinu og var efnt til getraunar í tilefni af
því, sem Eva Hrund Kristinsdóttir og Íris Sverrisdóttir, starfsmenn safnsins sáu um.
Efnt var til námskeiðs í mínútumyndagerð í Kórnum 1. október á vegum RIFF kvikmyndahátíðar,
þar sem Viktoría Guðnadóttir kenndi börnum að gera einnar mínútu langar myndir og efni þeirra
var stríð og friður. Var kennt í tveimur 25 manna hópum.
Laugardaginn 11. október hélt Anna María Cornett föndurnámskeið
fyrir börn i Kórnum og komu a.m.k 70 manns. Hún var aftur með
jólaföndur 6. desember, sem ekki var síður vel sótt og fóru margir
heim með fagra hluti.
Vala Þórsdóttir og Kolbrún A. Björnsdóttir komu og lásu upp úr bók
sinni „Á puttanum með pabba“ 22. október fyrir yfir 108 krakka í
tveimur hópum, úr 5. og 6. bekk grunnskóla í bænum.
Laugardaginn 13. desember sýndi Hrafnhildur Wilde leikritið
„Þegar Trölli stal jólunum,“ leikræna sögustund með lifandi tónlist.
Það var sýnt bæði í Lindasafni og Aðalsafni við góða aðsókn.
Barnadeildin þjónustar leik- og grunnskóla með safnefni eftir
þörfum. Þannig var lánaðar margar barnabækur til grunnskólanna
þegar lestrarátak var í gangi þar. Einnig tók deildarstjóri til
fræðibækur fyrir þemavinnu í mörgum skólum. Nokkrir leikskólar voru líka með lestrarátak og
valdi deildarstjóri bækur fyrir þá og flokkaði miðað við aldur. Deildarstjóri tók á móti nokkrum
nemum í barnabókmenntum og ræddi við fólk vegna barnastarfs.
Þá sér deildarstjóri um bókmenntagetraun í Kópavogspóstinum. Deildarstjóri sótti nokkra fundi
vegna menningarmála og ráðstefnu í Norræna húsinu um barnamenningu.

Sýnishorn af bæklingum safnsins

Inga Kristjánsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur, deildarstjóri barna- og
unglingadeildar
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Viðburðir
Jón Yngvi Jóhannsson bókmenntafræðingur kom á safnið 9. janúar og flutti erindi um nýjustu
bækurnar. Var fólk áhugasamt að ræða við Jón og skiptist á skoðunum.
Árleg erindaröð var eins og venjulega á fimmtudögum kl. 17:15. Að þessu sinni bauð Jón
Björnsson okkur að flytja 5 erindi, hið fyrsta 16. janúar og svo alla fimmtudaga til og með 13.
febrúar. Talaði hann út frá gömlum málverkum. Þetta var vel sótt og fólk sýnilega ánægt. Aftur var
svo efnt til erindaraðar 13. mars, á sama tíma og voru þau þrjú, vikulega og höfðu titilinn “Nýtni og
nægjusemi.“ Fyrstur var Ingólfur H. Ingólfsson og talaði um fjármál, næst talaði Margrét
Sigfúsdóttir um meðferð matar og heimilishald, og síðust var Ásdís Jóelsdóttir, sem talaði um
fatnað og textíl og kom með margs konar sýnishorn. Var gerður góður rómur að erindum þeirra.
Á Kópavogsdögum flutti Stefán Pálsson erindi um Sval og Val 8. maí, þar sem þeir áttu
stórafmæli, og 10. maí talaði Þorleifur Friðriksson um gamla Kópavog og fór svo gönguferð með
gesti til að sýna helstu staði.
Hinn 28. maí voru gólfin í Safnahúsi þrifin og starfsfólk notaði tækifærðið þar sem loka varð húsinu
og brá sér í vorferð til Reyjavíkur. Var það ánægjulegur dagur og skoðaðir ýmsir merkir staðir.
Hinn 27. ágúst fundaði Lista- og menningarráð í Safnahúsi og var starfsemin kynnt og ráðinu
afhentir bókapokar, kynningarbæklingar og bækur.
Hinn 1. september var útfært hér verkefnið
„Heart on platform,“ eða „Texti á torgi.“
Hugmyndin kom frá bænum Tukums í
Lettlandi,en fór fram einnig í nokkrum bæjum.
Ungmenni, m.a. úr MK komu að Safnahúsi og
skrifuðu með krít alls konar orð og texta,
frumsamda eða ekki, á gangstéttar og veggi
hússins. Einnig tróð fólk upp, las upphátt texta
eða söng. Er vonast til að þetta geti orðið
árvisst og borist til fleiri bæja.
Bókasafnsdagurinn var 8. september undir
slagorðinu „Lestur er bestur – spjaldanna á
milli.“ Dagurinn er sérstakur tilhaldsdagur
starfsfólks, sem lætur gesti njóta góðs af. Skreytt var með blöðrum og plakötum, gestum gefin
bókamerki og frítt kaffi allan daginn, DVD myndir lánaðar ókeypis, sýning úr sögu safnsins á
Hlaðvarpa (stafrænu sýningarsvæði) á 2. hæð og útstilling á fræðibókum um allt safnið.
RIFF kvikmyndahátíðin var í ár 1. – 4. október og að hluta haldin í Kópavogi. Laugardaginn 4.
október var pallborðsumræða í Kórnum þar sem margt þekkt kviknyndagerðarfólk kom við sögu.
Starfsfólk Bókasafnsins tók þátt í fundi um stefnumótun í menningarmálum bæjarins sem fram fór í
Safnaðarheimili Kópavogskirkju 5. nóvember.
Þema Norrænu bókasafnavikunnar 10. -16. nóvember var að þessu sinni „ Tröll á norðurslóðum,“
Hún hófst 10. nóvember kl. 18.00 með því að Eva Hrund Kristinsdóttir bókavörður las fyrir gesti og
gangandi kafla úr bókinni „Eyjan hans Múmínpabba“ í Kaffikrók á 3. hæð. Í sögustund þessa viku
var lesin sagan „ Skrímslaerjur“ eftir Áslaugu Jónsdóttur o.fl Safnið á innrömmuð plaköt Norrænu
vikunnar frá upphafi og þau voru hengd upp eins og alltaf af þessu tilefni. Ekki var dagskrá á Degi
íslenskrar tungu að þessu sinni, þar sem hann var á sunnudegi og safnið lokað. Sjá þó undir
Bókmenntaklúbbur Hana-nú.
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Nokkur Kópavogsskáld lásu úr verkum sínum 27. nóvember kl. 17:15. Margrét Jóelsdóttir las úr
bók sinni ódáinsepli – einstakt tilboð í dvergaskóginum, Eyþór Rafn Gissunarson las úr ljóðabók
sinni Ar og Emil Hjörvar Petersen las úr þriðju bókinni í þríleiknum Saga eftirlifenda. Mánudaginn

Frá Bókaspjallinu

1. desember kl. 20:00 var svo bókaspjall sem Maríanna Clara Lúthersdóttir stjórnaði. Fram komu
rithöfundarnir Steinar Bragi, Jónína Leósdóttir og Kristín Steinsdóttir. Bornar voru fram léttar
veitingar og allir skemmtu sér hið besta.
Jón Björnsson hélt erindi 11. desember um vitringana frá Austurlöndum og talaði út frá málverki
Memlings, þar sem þeir koma víða fyrir.
Upplýsing hafði aðstöðu fyrir Morgunkorn sín á Bókasafninu og voru þau nokkrum sinnum á árinu.
Prjónaklúbbur var starfandi yfir vetrarmánuðina. Honum stjórnaði Íris Dögg Sverrisdóttir.
Sýningarsvæðið á 1. hæð var vel nýtt og sýndu átta manns á árinu, u.þ.b. 6 vikur hver. Það voru:
Anna María Cornett, Benedikt Blöndal, Kristín Hartmannsdóttir, Marteinn Bjarnar Þórðarson,
Edwin Kaaber, Gunnar Gunnarsson,Maria Lebedeva, Viktor Sichkov.
.
Inga Kristjánsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur, deildarstjóri barna- og
unglingadeildar
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Safnanótt
Á Safnanótt 2014 mættu rúmlega 800 gestir og er það mesti fjöldi sem komið hefur í Safnahús á
Safnanótt. Það er aukning um 200 manns frá árinu 2013. Þegar húsið opnaði kl. 19.00 var komin
biðröð fyrir utan húsið og var síðan stöðugur straumur af gestum allt kvöldið. Fjölbreytt dagskrá var
í húsinu allt kvöldið og gátu bæði börn og fullorðnir fundið eitthvað við sitt hæfi.

Beðið eftir Einari einstaka

Einar einstaki að leika listir sýnar

Vel var staðið að auglýsingum og bæklingagerð fyrir Safnanóttina 2014 og skilaði það góðum
árangri en þar er átt við það efni sem kom frá Höfuðborgarstofu, bækling sem unninn var á vegum
stofnana Kópavogsbæjar og auglýsingar sem voru útbúnar á safninu sjálfu og sendar í
Kópavogsblöðin ásamt því að vera notað í skjáauglýsingu í Smárabíói sem var sýnt í heila viku fyrir
Safnanótt á undan hverri sýningu og í hléi. Á Bókasafninu var vel auglýst t.d. með því að hengja
upp auglýsingu sem búin var til hér en einnig voru útbúin bókamerki með auglýsingu fyrir
viðskiptavini safnsins ásamt því að nota Facebook og vef safnsins.
Boðið var upp á ratleik um húsið í samvinnu Bókasafnsins og Náttúrufræðistofu.
Nokkur bókaforlög gáfu bækur í verðlaun en það voru: Edda útgáfa, Draumsýn, Bókabeitan og
Óðinsauga og fá þau bestu þakkir fyrir.

Ljóðahatturinn var afhentur í fyrsta sinn og var
það
Tryggvi V. Líndal sem var valinn
sjálfsútgáfuskáld ársins 2013. Var hann útnefndur
höfuðberi Ljóðahattsins við athöfn í Kórnum á
fyrstu hæð safnsins.

Sigrún Guðnadóttir, útibússtjóri Lindasafns / upplýsingafræðingur
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Listvangur
Listvangur er tónlistar- og myndlistardeild Bókasafnsins og þar er allt efni sem tengist tónlist,
myndlist, handavinnu, föndri, skemmtunum og íþróttum, þar með talin tónlist á geisladiskum og
mynddiskum. Sem fyrr bætist sífellt nýtt efni við safnkostinn og býr deildin nú yfir mjög góðum
safnkosti, sérstaklega um handavinnu, föndur og listir og er eftirspurn sívaxandi á því efni. Tímarit
sem tengjast efni deildarinnar eru staðsett í Kaffikróknum á 3. hæð fyrir utan handavinnu- og
föndurblöð.

Nær allt íslenskt tónlistarefni er keypt inn á
safnið svo og valið erlent efni.
Handavinnu- og prjónaklúbbur var starfræktur
alla miðvikudaga yfir vetrartímann frá kl. 17-19
og er í umsjón Írisar Daggar Sverrisdóttur.

Tónlist í metravís

Úr Listvangi
Aðstaðan á Listvangi er vel nýtt m.a. fyrir smærri fundi s.s. starfsmanna- og deildarstjórafundi,
einnig eru margir sem nýta sér aðstöðuna til vinnu og próflesturs. Smásýningar eru í gangi allt árið
og eru varanlegar útstillingar á 2. hæð og á stigapalli til að vekja athygli á efni deildarinnar.
Beckmannsstofa er staðsett á Listvangi en árið 2010 gáfu börn og ættingjar Wilhelms Beckmann
Bókasafni Kópavogs ýmis verk eftir hann sem hefur verið komið fyrir í Beckmannsstofu.
Deildarstjóri skráði öll listaverk í eigu Stofnunar Wilhelms Beckmann, bæði þau sem eru staðsett á
Bókasafninu og annars staðar í vefinn www.sarpur.is undir Stofnun Wilhelms Beckmann og er því
verki nú lokið.
Mikil ásókn er í að koma nemendum í vettvangs- og starfsnám á Bókasafn Kópavogs og hafði
deildarstjóri umsjón með þeim nemendum, en þeir voru frá Háskóla Íslands, Menntaskólanum í
Kópavogi og Flensborg, svo og aðili sem var í 6 mánaða atvinnuátaki frá Atvinnuveri Kópavogs.
Ragna Guðmundsdóttir, upplýsingafræðingur, deildarstjóri Listvangs
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Þjónustudeild
Deildin sér um alla þætti sem lúta að afgreiðslu og þjónustu við lánþega og er staðsett á annarri
hæð, aðalhæð safnsins. Þar er líka upplýsingaþjónusta sem upplýsingafræðingar sinna.
Afgreiðsla á fyrstu og þriðju hæð heyrir einnig undir þjónustudeildina. Á hæðinni er netaðgangur
svo og les- og vinnuaðstaða fyrir gesti. Þar eru tvær leitartölvur tengdar Gegni og sex nettengdar
tölvur sem safngestum standa til boða. Á öllum hæðum safnsins er þráðlaust netsvæði fyrir gesti.
Dagblöð, ýmis tímarit og upplýsingabæklingar liggja frammi.

Efnisflokkar deildarinnar eru:
-skáldsögur á íslensku, dönsku og ensku
-landafræði
-saga, sagnfræði, ævisögur, æviþættir og ættfræði
-mynddiskar og hljóðbækur

Ýmsir þjónustuþættir
Deildin sér um millisafnalán og fjölgar þeim nokkuð á milli ára. Aldraðir og aðrir sem ekki eiga
heimangengt geta fengið gögn send heim og skipuleggur Eva Hrund Kristinsdóttir þá þjónustu.
Fangelsið í Kópavogi fær einnig send gögn. Ný sjálfsafgreiðsluvél var keypt á árinu og er hún
staðsett á annarri hæð. Samstarfi við innheimtufyrirtækið Mómentum var haldið áfram.
Deildarstjóri hefur umsjón með skipulagi vakta og öðru sem snýr að starfsmannastjórnun.

Jakobína Ólafsdóttir, bókasafns- og upplýsingafr., deildarstjóri þjónustudeildar

Heiti potturinn
Árið 2014 var farsælt í Heita pottinum. Hjarta deildarinnar er gott safn af myndasögum,
vísindaskáldsögum og fantasíum bæði á íslensku og ensku, en í deildinni eru einnig allar
unglingabækur safnsins, ritlistarbækur, bókmenntafræði, ljóð, leikrit og norræn fræði. Deildin hýsir
jafnframt eitt besta ljóðabókasafn landsins.
Þetta árið var ákveðið að gera átak í því að bjóða unglingum í heimsóknir á safnið, þar sem þeim er
boðið upp á leiðsögn um safnið, ókeypis skírteini og upplestur úr nýjum bókum. Tæplega 600
unglingar úr skólum í nærumhverfi safnsins komu í slíkar heimsóknir 2014, og var ánægja með þær
af hálfu bæði Bókasafnsins og skólanna. Það er þekkt vandamál að mjög dregur úr yndislestri þegar
börn stálpast og því er mikilvægt að róa að því öllum árum að halda tengslum unglinga í
bæjarfélaginu við Bókasafnið lifandi. Stefnt er að því að halda áfram með þessar heimsóknir á
komandi árum.
Í þessu samhengi skiptir jafnframt máli meðvitund um að útlit deildarinnar þurfi að vera aðlaðandi
fyrir markhóp hennar, en skömmu fyrir jól var hér fest upp firnastór veggmynd af
skáldsagnapersónu sem er vinsæl á meðal ungmenna.
Ritlistarbókasafn deildarinnar stækkar smátt og smátt og því tengjast ýmsir viðburðir. Til dæmis var
boðið upp á leiðsögn í ritlist á safninu meðan á verkfalli framhaldsskólakennara stóð um vorið og
voru þátttakendur af öllu höfuðborgarsvæðinu.
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Á haustmánuðum hélt deildarstjóri ritlistarnámskeið sem stóð í sex vikur. Þátttaka var ókeypis en
þess var krafist að fólk skráði sig á námskeiðið. Farið var yfir grunnatriði í sagnagerð, svo sem
persónusköpun, samtöl, byggingu og sögusvið. Hleypti námskeiðið þátttakendum svo miklu kappi í
kinn að hópurinn hefur haldið áfram að hittast og skrifa saman og fékk hann ágæta kynningu í
Fréttablaðinu, þar sem þáttur Bókasafns Kópavogs var í hávegum hafður.
Að vetrinum var Bókasafnið í mjög skemmtilegu samstarfi við alþjóðlegu glæpasagnahátíðina
Iceland Noir. Hér var stillt upp verkum höfunda og glæpasagnahöfundurinn William Ryan kom
hingað og hélt ritsmiðju þar sem hann kenndi þátttakendum að skrifa glæpasögu. Smiðjan var
haldin á ensku og hvert pláss setið.
Deildarstjóri deildarinnar er formaður IBBY á Íslandi og situr fyrir hönd Upplýsingar í
undirbúningsnefnd Gerðubergsráðstefnunnar um barna- og unglingabókmenntir.
Arndís Þórarinsdóttir, bókmenntafræðingur, deildarstjóri Heita pottsins, forn- og
dægurmenningardeildar.
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Djúpið
Djúpið er fræðasetur Bókasafns Kópavogs, þar má finna flestar fræði- og vísindabækur safnsins.
Þar er fjölbreytt úrval bóka sem fjalla um hin ýmsu efni. Má þar nefna umönnun barna, mannleg
samskipti, stjórnmál, þjóðsögur, dulræn málefni, jarðfræði og stjörnufræði. Bækurnar eru að
mestum hluta til á íslensku en þó eru einnig bækur á ensku. Fræðitímaritin eru á íslensku og ensku.
Í Djúpinu má einnig finna mikið úrval matreiðslubóka.

Verið að flytja erindi í Kórnum á fyrstu hæð

Rússneska deild safnsins er í Djúpinu, þar er hægt að fá lánaðar bækur og tímarit.
Í Djúpinu er aðstaða til að lesa og læra hvort sem er í tímaritakróknum eða við lesborðin.
Viðskiptavinir geta tengst Netinu þeim að kostnaðarlausu. Lesaðstaðan er vel nýtt á próftímum.
Bókasafnið býður listamönnum að sýna verk sín í Djúpinu. Verkin eru af ólíkum toga, ljósmyndir,
olíumálverk og vatnslitamyndir eiga það þó sameiginlegt að lífga upp á innviði safnsins.
Kórinn var vel nýttur sem fyrr. Bókmenntaklúbburinn Hana-nú hittist þar reglulega. En að auki
voru þar haldin erindi, fyrirlestrar, námskeið og fundir.
Jóhanna V. Gísladóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur, deildarstjóri Djúpsins

Móðursafn rússneskra og lettneskra bóka
Á laugardögum eru sögustundir á rússnesku; 2014 kom 81 barn að hlusta á þær. Í hið hefðbundna
páskaföndur mættu 15 börn ásamt foreldrum.
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Fimmtudaginn 3. apríl var haldið upp á 10 ára
afmæli Rússneskudeildarinnar í Bókasafni
Kópavogs. Sigrún Guðnadóttir, forstöðumaður
Lindasafns, bauð fólk velkomið fyrir hönd
safnsins, Alexey Viktorovich Shadskiy,
staðgengill rússneska sendiherrans, ávarpaði
samkomuna bæði á rússnesku og íslensku .
Því næst tók við bókmenntakynning á íslensku
og rússnesku.
Rithöfundarnir Gerður Kristný og Ólafur
Gunnarsson lásu úr bókum sínum Blóðhófnir
og Meistaraverkinu, en Natalia Kovachkina
hefur undanfarið unnið að þýðingu þeirra
verka.
Að lokum söng barnakór undir stjórn Liubov Rivina. Að hátíðinni lokinni var boðið upp á
afmælisköku og te úr rússneskum samovar.

Afmælishátíðin var vel sótt, enda á Rússneska deildin á
Bókasafni Kópavogs marga velunnara. Margar fjölskyldur
sækja hér reglulega sögustundir yfir vetrartímann, taka þátt í
jóla- og páskaföndri, eru nemendur í Rússneska barnaskólanum
eða þátttakendur í kvennaklúbbnum. Deildin hefur líka notið
velvildar ýmissa aðila í gegnum tíðina, en þegar deildin var
stofnuð voru í kringum 200 bækur sem Rússneska sendiráðið
færði Bókasafni Kópavogs að gjöf. Síðan þá hafa margir lagt
hönd á plóginn og deildin telur nú yfir 1000 bækur.

Liudmila Moiseeva umsjónarmaður Rússnesku deildarinnar
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„Facebook“, stafræn þjónusta og nýsigögn

Tafla 1 Notkun stafrænna gagna
Hvar.is
tölfræði

Íslendingar

2009
2010
2011
2012
2013
2014

319.368
317.630
318.452
319.575
321.857
325.671

Kópavogsbúar Kópavogsbúar % Sóttar tímaritsgreinar
Kópavogsbúar
29.976
9,40%
80.305
30.357
9,50%
81.567
30.799
9,63%
105.596
31.205
9.69%
122.656
31.726
9.74%
116.519
32.308
9.95%
123.766

Gagnasafn Mbl.is
Kópavogsbúar
60.079
180.397
283.400
251.672
195.760
176.236

Bókasafn Kópavogs tekur þátt í að greiða fyrir aðgang landsmanna að stafrænum gagna– og
greinasöfnum um vefinn hvar.is. Þó að heimsóknum og flettingum á hvar.is hafi fækkað talsvert
milli áranna 2012 og 2013 þá er umtalsverð aukning í notkun á greinum úr gagnasöfnum og
tímaritum.
Á hvar.is sóttu landsmenn alls 1.243.885 greinar eða gagnasöfn í fullri lengd. Þar af var hlutfall
íbúa Kópavogs áætlað 123.766 greinar. Í gagnasafn Morgunblaðsins sóttu landsmenn alls 1.771.220
greinar í fullri lengd. Þar af má ætla að hlutfall íbúa Kópavogs sé um 176.236 greinar.
Samkvæmt þessum tölum má gera ráð fyrir að stafræn notkun Kópavogsbúa á hvar.is árið 2014
(þ.e. tímaritsgreinar og greinar í gagnasöfnum sem sóttar voru í fullri lengd) hafi verið 300.002 fyrir
tilstuðlan Bókasafns Kópavogs (sjá töflu 1). Aukning er á milli áranna 2013 og 2014 á sóttum
greinum en aftur á móti hefur notkun á mbl.is dregist saman þó hann sé enn talsvert mikð notaður.
Á vef safnsins eru allar þær upplýsingar sem við koma safninu svo sem starfstími, viðburðir,
starfsfólk, gjaldskrá, ársskýrslur, saga safnsins og margt fleira. Nettengdu tölvurnar á
netvangi 2. hæðar eru talsvert mikið notaðar en í þær var selt fyrir rúmlega 205.000 kr. Í lok
árs 2014 var hætt að taka gjald fyrir notkun á þeim. Vefstjóri Bókasafnsins er Arnar Óðinn
Arnþórsson.
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Á árinu 2014 var haldið áfram að nota „facebook“ til að auglýsa safnið og viðburði þess, fjölgun
notenda síðunnar árið 2014 var talsverð en um áramótin voru rúmlega 1.337 manns áskrifendur að
„facebook“ síðu Bókasafns Kópavogs og Lindasafns. Innlit árið 2014 voru að meðaltali 698 manns
á viku á báðum söfnunum en mestur fjöldi á einni viku sem sáu skilaboð frá safninu á „facebook“
var 4.722 í Aðalsafni og 343 í Lindasafni.
Sigrún Guðnadóttir, útibússtjóri Lindasafns / upplýsingafræðingur
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Upplýsinga- og tæknimál
Gegnir (Aleph) bókasafnskerfið var orðið mjög hægvirkt seinni hluta 2013 og fyrri hluta 2014.
Kerfið var uppfært úr útgáfu 20 í útgáfu 22 í maí og var það lokað í nokkra daga vegna þess.
Uppfærslan lagaði ekki hægaganginn auk þess sem vandræði urðu með ýmiskonar prentun úr
kerfinu m.a. útlanakvittana. Eftir vinnu Landskerfis bókasafna við tiltekt í gagnagrunni kerfisins
komst það í gott lag seinni part árs.
Í lok ágúst var öllum starfsmanna- afgreiðslu- og netkaffitölvum (samtals 24 tölvur með XP
stýrikerfi) skipt út fyrir nýjar Dell tölvur með Windows 7 stýrikerfi. Þau útskipti voru kærkomin
enda voru tölvur Bókasafnsins síðast endurnýjaðar árið 2008 og frammistaða þeirra hin síðari ár
hefur verið eftir því. Einnig var öllum strikamerkjaskönnum skipt út, sem og bókamiðaprenturum
en skannarnir og prentararnir voru frá 2002. Í mars var netþjóni fyrir Netkaffið frá 2002 skipt út
fyrir nýrri en þó nokkurra ára gamlan.
Í desember var gömlum prenturum og enn eldri og ótraustari ljósritunarvélum á 2. og 3. hæð skipt
út fyrir fjölnotavélar (prentari, ljósritunarvél og skanni) frá Kjaran ehf. Önnur þeirra var keypt (A4
vél) en hin tekin á rekstrarleigu (A3 vél). Fróðlegt verður að sjá hvernig leigan kemur út hvað
varðar kostnað vegna prentunar og ljósritunar.
Afgreiðsluvélin Samúel, sem
var flutt niður á 1. hæð þegar ný
vél, Saga, var tekin í gagnið
2013, var tekin úr notkun um
mitt árið eftir dygga en
stundum brokkgenga þjónustu.
Gerður var þjónustusamningur
við Öryggismiðstöðina vegna
nýju vélarinnar sem sett var upp
2013. Rekstur Sögu hefur
gengið mun betur en gekk með
gamla Samúel.
Nýja sjálfsafgreiðsluvélin, Saga
Rétt fyrir jól hófst vinna í Safnahúsinu við uppsetningu nýs IP-símkerfis og símtækja frá Cisco, sem
Sensa ehf. er umboðsaðili fyrir. Þeirri vinnu lauk milli jóla og nýárs og kerfið var sett „í loftið“ 30.
desember. Í kjölfarið fylgdu nokkrir byrjunarörðugleikar við notkun þess, eins og við var að búast,
en þegar þetta er ritað virkar kerfið mjög vel. Vegna þessara breytinga var tekið upp nýtt
sameiginlegt símanúmer fyrir Aðalsafn og Lindasafn (441-6800) en faxnúmerið (já, enn er beðið
um að fá að senda fax hjá okkur) er óbreytt (570-0451).
Þrátt fyrir áframhaldandi snjallsíma- og spjaldtölvuvæðingu landans var Netkaffið notað mikið og
seldur var aðgangur að því fyrir tæp 205 þús. kr. Þráðlaust net bókasafnsins er enn rekið af
Vodafone og geta gestir safnsins tengst því án endurgjalds.
Stjórnstöð fyrir öryggismyndavélakerfið var tekin niður í lok árs, enda er kerfið löngu úr sér gengið
og gagnslaust. Öryggismyndavélarnar hanga þó enn uppi. Huga verður að kaupum á nýju kerfi en
síðast þegar leitað var eftir tilboðum, árin 2011 og 2012, þóttu þau of dýr.
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Nettenglar voru settir upp í geymslum
Bókasafnsins í Fannborg á árinu en þeir
eru ekki enn komnir í samband við
netkerfi bæjarins. Þegar þeir komast í
gagnið verður hægt að skrá óskráðan
safnkost þar í stað þess að selflytja hann
yfir í Aðalsafn og aftur til baka í
Fannborg þegar skráningu er lokið.

Netkaffitölvurnar á annarri hæð safnsins
Heimasíðan bokasafnkopavogs.is varð fyrir árás kínverskra netþrjóta í desember og lá niðri í nokkra
daga vegna þess. Með aðstoð hýsingaraðila síðunnar tókst að bjarga efni hennar og setja síðuna upp
aftur. Eftir uppfærslur og kaup á öryggisviðbótum fyrir vefumsjónarkerfið hefur rekstur hennar
gengið stóráfallalaust.
Eins og sést af ofantöldu var allur helsti tækni- og tækjabúnaður endurnýjaður á árinu, enda tími til
kominn. Eftir að nýju tölvurnar voru teknar í notkun er ekki lengur hægt að uppfæra gamla innri
vefinn, Lýsu, en hann komst í gagnið í lok árs 2007 og var viðhaldið með vefumsjónarkerfinu
FrontPage, sem er orðið úrelt. Auk hefðbundinna og óhefðbundinna verkefna sem upp koma á
næsta ári verður því stærsta verkefnið að setja upp nýjan innri vef.
Fyrirlestrar, námskeið og ráðstefnur sem undirritaður sótti á þessu ári voru Tæknivæðing bókasafna
á vegum Öryggismiðstöðvar Íslands í mars, Notendaráðstefna Aleflis á vegum Landskerfis
bókasafna, Gullna hliðið - Áskoranir í breyttu umhverfi upplýsingafræðinga á vegum Azozo Gagnavörslunnar í apríl, Uppskrift að góðum innri vef í okt. og WordPress – Vinsælasta
vefumsjónarkerfi í heimi á vegum EHÍ í nóvember auk nokkurra Morgunkorna á vegum
Upplýsingar. Auk þessa lauk undirritaður B.A. námi í bókasafns- og upplýsingafræði í júní.

Arnar Óðinn Arnþórsson, deildarstjóri upplýsinga- og tæknimála
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Aðsókn, heimsóknir, lánþegar, útlán safngagna og samsetning safnkosts

Bókasafn Kópavogs er eftirtalin söfn:
Aðalsafn
með
Ólafssafni
og
geymslum í Fannborg ásamt
Lindasafni. Hér á eftir koma
upplýsingar um gestafjölda, eign og
útlán í töflum og myndum. Þar sem
talað er um aukningu eða fækkun er
átt við á milli áranna 2013 og 2014.
Teljari er í Aðalsafni en teljarinn i
Lindasafni var bilaður árið 2014. Út
frá útlánum má reikna með að fjöldi
gesta í Lindasafni hafi verið svipaður
og árið 2012 og 2013.
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Graf 1 þróun gestafjölda í Bókasafni Kópavogs á árunum 2008 – 2014
Útlán hafa dregist saman um rúmlega 10% milli áranna 2013 og 2014 en lögð er áherslu á að kaupa
inn fjölbreyttara og vinsælt efni til að koma til móts við lánþega t.d. með því að kaupa fleiri eintök.
Úlán á tölvuleikjum fyrir börn hefur aukist undanfarin ár og er reynt að vera með nýjustu leikina en
áhersla lögð á að vera ekki með ofbeldisleiki. Uppistaðan í safnkosti Bókasafns Kópavogs eru
bækur og tímarit en þó hefur aukist talsvert úrvalið á hljóðbókum og mynddiskum.
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Tafla 2 útlánaþróun Bókasafns Kópavogs eftir mánuðum á árunum 2009 – 2014
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Graf 2 útlán í Bókasafni Kópavog eftir mánuðum á árunum 2009 – 2014
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Sigrún Guðnadóttir, útibússtjóri Lindasafns / upplýsingafræðingur
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Innheimta gagna
Landskerfi bókasafna keyrir út vanskilalista þrisvar sinnum í viku, sem Bókasafnið áframsendir til
lánþega.
Flestir lánþegar eru komnir með skráð netföng enda hefur verið unnið markvisst að því í
hagræðingar– og sparnaðarskyni. Þeir lánþegar sem ekki eru með netfang fá send viðvörunarbréf í
pósti.
Sömuleiðis er send viðvörun tveimur dögum fyrir skráðan skiladag til lánþega með skráð netföng.
Þessar viðvörunarpóstsendingar eru farnar að skila mun betri árangri við endurheimt gagna en að
sama skapi hafa sektargreiðslur dregist saman.
Ef ekki tekst að innheimta gögn eftir hefðbundnum verkferlum safnsins Bókasafnið í samstarfi við
innheimtufyrirtækið Momentum. Kröfum sem sendar eru til þeirra fer einnig fækkandi með
skilvirkari innheimtu.
Sömuleiðis skilar þetta betra birgðabókhaldi og safnkosturinn nýtist lánþegum betur.
Rúna Bjarnadóttir, bókavörður
Bóka- og leshópar
Í Boðaþingi starfar Leshópur sem bæjarbókavörður setti í gang og var með á byrjunarreitunum en
hann er nú orðinn sjálfbær.
Þá er Leshópur í Gullsmára, sem hann stýrir með því að velja höfunda til þess að koma einu sinni í
mánuði og kynna bækur sínar eða spjalla við fólk. Er oftast fullt hús þar. Þangað mætti t.d. Ragnar
Jónasson með nýju bókina sína. Bókmenntaklúbbur Hana-nú hefur nú starfað í 30 ár og er elsti
félaginn að nálgast hundrað árin. Fundir voru sem fyrr þriðja hvern miðvikudag yfir
vetrarmánuðina. Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir mætti á fund og lesin voru verk ýmissa annarra
rithöfunda.

Þá var þegið heimboð að Bessastöðum, þar sem
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, tók á
móti hópnum og sagði frá skáldum og persónum
sem tengjast staðnum. Var síðan boðið upp á góðar
veitingar og líflegt spjall. Þetta var á Degi
íslenskrar tungu, 16. nóvember, og vel við hæfi.

Forseti Íslands fræðir félaga í Bókmenntaklúbbi Hana-nú um Bessastaði

Hrafn Andrés Harðarson, bæjarbókavörður
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Gagnadeild – skráning og flokkun
Árið 2014 unnu eftirtaldir við skráningu og flokkun gagna í Gagnadeild: Kolbrún Andrésdóttir
deildarstjóri sá um skráningu, flokkun og tengingar innlendra og erlendra bóka og tímarita auk
annarra safngagna ef þörf var á, Ragna Guðmundsdóttir sá um skráningu, flokkun og tengingar
innlendra og erlendra hljóðrita, hljóðbóka og mynddiska og Sigrún Guðnadóttir sá um skráningu,
flokkun og tengingar safngagna Lindasafns. Auk þess skráði undirrituð bækur fyrir skólabókasöfn
Snælandsskóla og Vatnsendaskóla þegar þörf var á.
7. nóvember sótti undirrituð fræðslufund skrásetjara í Þjóðarbókhlöðu þar sem fjallað var um
innleiðingu nýrra skráningarreglna (RDA skráningarreglna) og á árinu nokkur fræðsluerindi,
svokölluð Morgunkorn, sem haldin voru á vegum Upplýsingar, félags bókasafns- og
upplýsingafræða
Kolbrún Andrésdóttir, deildarstjóri Gagnadeildar.

Lindasafn
Lindasafn er samrekið með skólasafni Lindaskóla að Núpalind 7. Auk bóka og tímarita fyrir alla
aldurshópa eru til útláns í safninu hljóðbækur, mynddiskar, myndasögur, tölvuleikir og
tungumálanámskeið. Safnið býður uppá afnot af tölvum gegn vægu gjaldi og lesaðstöðu. Helstu
áherslur eru hreyfanlegur safnkostur og bækur um viðskipti. Sögustundir eru einu sinni í viku á
þriðjudögum. kl. 10 fyrir leikskólabörn frá 1. október til 30. apríl. Einnig eru sögustundir á
miðvikudögum. kl. 14:15 fyrir dægradvöl Lindaskóla.

Alls komu 705 börn í sögustund á árinu. Er það örlítill
samdráttur frá fyrra ári sem má rekja til þess að í
Lindaskóla eru færri börn í dægradvöl sem leiðir til
þess að færri börn koma í skipulagðar sögustundir
fyrir þau, sjá töflu:

25

Sögustundir 1. janúar til 31. desember 2014
432
Dægradvöl
272
Leikskólar
Samtals
705
Lindasafn veitir starfsmönnum Lindaskóla skírteini
endurgjaldslaust. Nemenda- og kennaraskírteini veita
fullan aðgang að safnkosti Lindasafns. Flest gögn
eru lánuð út í mánuð eða tvær vikur. Aðalsafn keyrir
út innheimtuseðla vegna vanskilagagna fyrir
Lindasafn tvisvar í viku. Vanskilalistinn nær einnig
yfir safngögn í eigu Lindasafns.
Hægt er að skila gögnum úr Aðalsafninu í Lindasafni og öfugt. Einnig er boðið upp á
millideildalán á milli safnanna. Þrjár ferðir eru vikulega milli safnanna með gögn. Útibússtjóri
Lindasafns sækir fundi vikulega í Aðalsafni. Afgreiðslutími Lindasafns er óbreyttur.
Útlán
Útlánin 2014 voru 49.391 hjá skólasafni og Lindasafni. Fækkun var á útlánum í Lindasafni milli
áranna 2013 og 2014.
Viðburðir á árinu:
Fyrsta vetrardag er hefð fyrir barnaleikriti á
Bókasafninu og í ár sýndi Stopp leikhópurinn
leikritið Ævintýrið um Hans klaufa, bæði í
Aðalsafni og Lindasafni og mættu um 50 börn og
fullorðnir á sýninguna í Lindasafni. Þá vorum við
með sýninguna Þegar trölli stal jólunum í desember
og var sú sýning einnig vel sótt.

Bangsadagurinn var haldinn 27. október. Var
getraun í tilefni dagsins og góð þátttaka í henni
að vanda.
Sumarið 2014 var lestrarátak og tóku börn þátt í
því á aldrinum 6 til 12 ára. Þau völdu sér bækur
og fengu stimpil í bók þegar þau voru búin að
lesa. Börnin settu miða með nafni og
símanúmeri fyrir hverja bók í box. Að átakinu
loknu var dregið úr miðunum á Aðalsafni og
nokkrir hlutu vinning, en öll börnin sem mættu í
úrdráttinn fengu viðurkenningu fyrir þátttökuna.
Alls tóku þátt á báðum söfnum um 258 börn í þessu árlega lestrarátaki.
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Starfsmenn: Forstöðumaður er í 100% stöðu og einn bókaverður í 75% stöðu. Yfir sumarið var
ráðinn starfsmaður til sumarafleysinga. Hann nýttist á báðum söfnum. Starfsfólk er samnýtt á milli
Lindasafns og Aðalsafns eftir því sem þörf er á.
Útibússtjóri Lindasafns sér um innkaup fyrir safnið, flokkar, skráir og tengir safnkostinn við
gagnagrunn safnsins. Starfsfólk gengur frá á viðeigandi hátt, sinnir afgreiðslu, uppröðun, fínröðun
og öðru sem þarf að sinna til að halda safninu gangandi. Starfsfólk tekur á móti gestum, eins og
eðli starfseminnar leyfir, í sögustundir og aðrar kynningar og móttökur. Mjög gott samstarf er á
milli Lindasafns og skólasafns Lindaskóla.
Nauðsynlegt er að grisja og
afskrifa safnkost reglulega á
Lindasafni þar sem húsnæði
safnsins er löngu orðið of lítið
fyrir þessi tvö söfn sem þar
eru rekin. Þá eru aðallega
afskrifuð auka eintök af
skáldsögum og bækur sem
ekki hafa lánast út í einhver
ár.
Útibússtjóri
tekur þátt í
ýmsum
verkefnum
með
Aðalsafni
eins
og
kynningarmálum, þemavinnu,
gerð ársskýrslu, starfsáætlun,
vinnustund, umsjón með
Safnanótt og fleira.
Eina sérþjónustan sem Lindasafn getur boðið upp á eru sögustundirnar.
Safnkostur Lindasafns og Lindaskóla
Í árslok 2009 er eign Lindasafns 15.632 eintök og skólasafns 17.362, samanlagt 32.994.
Í árslok 2010 er eign Lindasafns 16.184 eintök og skólasafns 17.655, samanlagt 33.839.
Í árslok 2011 er eign Lindasafns 16.621 eintök og skólasafns 18.117, samanlagt 34.738.
Í árslok 2012 er eign Lindasafns 16.972 eintök og skólasafns 19.253, samanlagt 36.225.
Í árslok 2013 er eign Lindasafns 17.514 eintök og skólasafns 19.412, samanlagt 36.926.
Í árslok 2014 er eign Lindasafns 17.877 eintök og skólasafns 19.919, samanlagt 37.796.
Kórasafn
Vegna aðstöðuleysis í geymslum í Fannborg var uppbyggingu Kórasafns nánast hætt á árinu 2011
og var bara örfáum eintökum bætt við 2013 og 2014. Eldri gögn fyrir Kórasafn eru áfram geymd í
Fannborg.
Opnun Kórasafns er enn óráðin.
Sigrún Guðnadóttir, útibússtjóri Lindasafns / upplýsingafræðingur
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Ársreikningur
Aðalsafn – Ársreikningur 2014 (sótt af Hnoðra 19/2/2015)
Númer
243
259
459
990
1110
1121
1702
1792
1801
1890
1906
2021
2022
2031
2032
2034
2082
2083
2084
2111
2511
2521
2852
2853
2911
2990
4011
4111
4120
4122
4210
4342
4347
4375
4411
4412
4911
4912
4913

Heiti
Tekjur
Tekjur af útlánum
Aðrar tekjur
Önnur sala
Aðrar tekjur
Laun
Mánaðarlaun
Yfirvinna
Bifreiðahlunnindi
Dagpeningar
Tryggingagjald
Launatengd gjöld
Kaffikostnaður
Vörukaup
Bækur og áskrift
Tímarit, blöð
Bréfabindi
Pappír og ritföng
Bókbandsefni
Myndir/filmur/kort
Hljómplötur
Smáhlutir og efni
Matvæli
Rafmagn
Heitt vatn
Aðrir innanstokksmunir
Ýmis búnaður
Hreinlætisvörur
Önnur vörukaup
Þjónustukaup
Sími
Leigubifreiðar
Vélaleiga/akstur aðkeypt
Sendibifreiðar
Ferðakostnaður
Aðkeypt þjónusta
Landskerfi bókasafna (vsk)
Eftirlitsgjöld
Húsaleiga eignasjóður
Reiknuð afnot
Prentun og ljósritun
Póstburðargjöld
Auglýsingar

Hreyfing
9.987.766
4.057.804
2.711.122
2.090.762
1.128.078
83.855.334
57.031.163
11.193.357
41.644
62.600
5.779.762
9.479.271
267.537
13.341.271
7.439.012
1.391.302
-1.651
130.800
421.586
1.519.115
401.387
254.211
7.362
277.612
131.654
9.977
756.428
0
602.476
55.352.062
148.660
33.675
32.735
7.800
125.943
368.974
0
0
1.853.184
49.508.100
151.376
56.577
296.924
28

4923
4924
4960
4969
4988
4990

Námskeiðs- og skólagjöld
Félagsgjöld
Viðhald ósundurliðað
Viðhald á v. fasteignadeildar
Tölvukostnaður mf.
Önnur þjónustukaup
Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

275.400
88.983
137.430
117.750
1.938.900
209.651
152.548.667
-9.987.766
142.560.901

Lindasafn - Ársreikningur 2014 (sótt af Hnoðra 19/2/2015)
Númer
243
259
459
1110
1121
1702
1792
1801
1890
1906
2021
2022
2031
2082
2083
2084
2853
4011
4122
4342
4911
4912
4924
4942
4981
4982
4988

Heiti
Tekjur
1.027.408
Tekjur af útlánum
422.300
Aðrar tekjur
403.303
Önnur sala
201.805
Laun
13.215.490
Mánaðarlaun
8.813.754
Yfirvinna
1.558.450
Bifreiðahlunnindi
130.384
Dagpeningar
124.600
Tryggingagjald
902.601
Launatengd gjöld
1.632.906
Kaffikostnaður
52.795
Vörukaup
3.754.728
Bækur og áskrift
2.415.012
Tímarit, blöð
340.677
Bréfabindi
132.003
Myndir/filmur/kort
577.743
Hljómplötur
42.808
Smáhlutir og efni
84.644
Ýmis búnaður
161.841
Þjónustukaup
1.247.935
Sími
29.921
Sendibifreiðar
2.801
Aðkeypt þjónusta
85.000
Prentun og ljósritun
72.476
Póstburðargjöld
695
Félagsgjöld
50.750
Ræsting (vsk)
627.754
Bæjarvinna
13.634
Vélavinna og akstur eigin
2.108
Tölvukostnaður mf.
362.796
Samtals gjöld
18.218.153
Samtals tekjur
-1.027.408
17.190.745
Mismunur
Sigrún Guðnadóttir, útibússtjóri Lindasafns / upplýsingafræðingur
,
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Safnahús í jólaskrúða

Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs er unnin af starfsfólki þess en auk bæjarbókavarðar (ábm.) unnu
mest að henni Sigrún Guðnadóttir (töflur, tölfræði og uppsetning) og Inga Kristjánsdóttir
(yfirlestur/próförk).
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