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Starfsemi og þjónusta
Bókasafn Kópavogs er menningar- og upplýsingastofnun sem starfar í samræmi við gildandi lög um
almenningsbókasöfn. Safnið starfar á aðalsafni í Hamraborg og í útibúi á Lindasafni. Á söfnunum er
mikið úrval af bókum, tímaritum, kvikmyndum og tónlist sem skráðir lánþegar geta fengið að láni án
sérstaks endurgjalds. Fjöldi viðburða er á söfnunum allan ársins hring og þar eru einnig starfandi
ýmsir hópar og klúbbar yfir vetrartímann.Bókasafn Kópavogs heyrir undir Listhús Kópavogsbæjar
sem fer með málefni menningarstofnana bæjarins í umboði bæjarstjórnar. Aðrar stofnanir eru
Tónlistarhús Kópavogs, Salurinn, Gerðarsafn, Héraðsskjalasafn og Náttúrufræðistofa Kópavogs.
Bókasafn Kópavogs hefur það að leiðarljósi að standa jafnfætis bestu almenningsbókasöfnum á
landinu hvað varðar þjónustu, safnkost og búnað.

Söfn og afgreiðslutími
Bókasafn Kópavogs starfar á aðalsafni í Hamraborg og í útibúi á Lindasafni.
Safnið í Hamraborg var opnað í Hamraborg 6a vorið 2002 í Safnahúsi en húsnæðið hýsir einnig
Náttúrufræðistofu Kópavogs. Safnið er um 1.400 fm að stærð og er það á öllum hæðum Safnahúss.
Afgreiðsla er á öllum hæðum hússins en aðalútlánasalur er á 2. hæð, ásamt upplýsingaþjónustu og
sjálfsafgreiðsluvél. Auk bóka og tímarita fyrir alla aldurshópa eru til útláns á safninu hljóðbækur,
mynddiskar, geisladiskar, tölvuleikir og fleira. Hægt er að fá aðgang að tölvum án gjalds og ókeypis
heitur reitur er á safninu. Lesbásar eru á 1. og 2. hæð, góð sýningaraðstaða á 1. hæð og
fjölnotasalur er í húsinu. Rússlandsdeild safnsins er á 1. hæð, en hún var opnuð laugardaginn 15.
maí 2004. Á 3. hæð er Beckmannsstofa þar sem sýning á munum Wilhelms Beckmanns
tréskurðarlistamanns og fyrsta bæjarlistamanns Kópavogsbæjar hefur verið sett upp.
Afgreiðslutími í Hamraborg:
Mánudaga – fimmtudaga
kl. 10:00 – 19:00
Föstudaga
kl. 11:00 – 17:00
Laugardaga
kl. 13:00 – 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 tungumálanámskeið. Safnið býður uppá
ókeypis afnot af tölvum og lesaðstöðu. Helstu áherslur eru hreyfanlegur safnkostur og bækur um
viðskipti. Lindasafn veitir starfsmönnum Lindaskóla skírteini endurgjaldslaust . Nemenda- og
kennaraskírteini veita fullan aðgang að safnkosti Lindasafns. Hægt er að skila gögnum úr Hamraborg
á Lindasafni og öfugt. Þrjár ferðir eru farnar á milli safna í viku með gögn. Afgreiðslutími Lindasafns
tók þeim breytingum á árinu 2015 að hann skiptist núna í vetrartíma og sumartíma.
Afgreiðslutími á Lindasafni:
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)

Samstarfssöfn
Samstarfssöfn Bókasafns Kópavogs eru Bókasafn Hafnarfjarðar og Bókasafn Garðabæjar og gildir
eitt bókasafnsskírteini á öllum þremur söfnum.
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Innra starf
Starfsmannamál
Árið 2015 voru 23 starfsmenn í 14,4 stöðugildum á safninu, þar af 12,65 stöðugildum í Hamraborg
og 1,75 stöðugildum á Lindasafni. Á árinu urðu miklar breytingar á starfsmannamálum þegar Hrafn
Andrés Harðarson, bæjarbókavörður, settist í helgan stein eftir 39 ára starf á safninu. Starfið var
auglýst og sóttu 32 um. Lísa Z. Valdimarsdóttir var ráðin til starfans, en hún hefur umfangsmikla
menntun og starfsreynslu, meðal annars af Bókasafni Kópavogs. Aðrar breytingar voru þær að Arnar
Óðinn Arnþórsson hætti störfum sem deildarstjóri upplýsinga- og tæknimála og við starfinu tók Ásta
Sirrí Jónasdóttir. Sumarstarfsmenn voru í fjórum stöðugildum, 3,0 í Hamraborg og 1,0 á Lindasafni.

Sí- og endurmenntun
Starfsmenn voru duglegir að sinna sí- og endurmenntun af ýmsum toga. Má þar nefna að Arndís
Þórarinsdóttir deildarstjóri Heita potts fékk fjögurra mánaða námsleyfi og sótti námskeið á
meistarastigi við Háskóla Íslands. Þrjár ferðir voru farnar út fyrir landsteinana til ráðstefnuhalds og
kynningar á öðrum söfnum auk þess sem starfsmenn sóttu bæði fræðslufundi og námskeið innan
vinnutíma og utan. Einnig er drjúgur hluti starfsmanna í hlutastarfi 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. Ragna Guðmundsdóttir er varamaður í stjórn
Stofnunar Wilhelms Beckmanns ásamt því að vera trúnaðarmaður starfsmanna hjá Bandalagi
háskólamanna. Rúna Bjarnadóttir er trúnaðarmaður starfsmanna hjá Starfsmannafélagi Kópavogsbæjar. Sigrún Guðnadóttir hefur setið í stjórn Stéttarfélags bókasafns- og upplýsingafræðinga
síðastliðin 5 ár og þar af 5 ár sem formaður.
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Húsnæði og rekstur
Ársreikningar
Ársreikningur safnsins fyrir árið 2015 liggur fyrir og er hann birtur hér fyrir bæði söfn.
Ársreikningur Hamraborgar 2015 (sóttur af Hnoðra 1.3.2016)
Númer

Hreyfing
8.546.551
8.110.533
367.738
68.280

2021
2022

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

93.023.999
63.271.147
12.141.376
93.540
294.862
6.327.738
10.778.313
117.023
14.853.485
8.392.290
1.800.118

4011
4111
4122
4210
4342
4347
4375
4411
4412
4911
4912
4913
4923
4924
4960

2031
2032
2034
2082

Bréfabindi
Pappír og ritföng
Bókbandsefni
Myndir/filmur/kort

1.232
261.989
612.227
1.401.543

4963
4969
4988
4990

2083
2084
2511
2521
2853
2911
2990

Hljómplötur
Smáhlutir og efni
Rafmagn
Heitt vatn
Ýmis búnaður
Hreinlætisvörur
Önnur vörukaup

400.505
122.103
22.502
188.301
1.376.334
3.217
271.124

7114

243
259
459
990
1110
1121
1702
1792
1801
1890
1906

Númer
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Heiti
Þjónustukaup
Sími
Leigubifreiðar
Sendibifreiðar
Ferðakostnaður
Aðkeypt þjónusta
Landskerfi bókasafna (VSK)
Eftirlitsgjöld
Húsaleiga eignasjóður
Reiknuð afnot
Prentun og ljósritun
Póstburðargjöld
Auglýsingar
Námskeiðs- og skólagjöld
Félagsgjöld
Viðhald ósundurliðað
Viðhalds - og
þjónustusamningar
Viðhald v/fasteignadeildar
Tölvukostnaður mf.
Önnur þjónustukaup
Aðrir vextir og
bankakostnaður
Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

Hreyfing
57.341.998
236.114
37.368
91.579
332.327
507.278
136.890
151.672
1.874.508
50.371.525
19.991
9.945
396.904
262.370
90.000
52.783
247.489
6.200
2.228.812
148.528
139.715
165.219.482
-8.546.551
156.672.931

Ársreikningur Lindasafns 2015 (sóttur af Hnoðra 2.3.2016)
Númer
243
259
459
1110
1121
1792
1801
1890
1906
2021
2022
2031
2082
2083
2084
2853
4011
4122
4342
4911
4924
4942
4988
7114

Heiti
Tekjur
Tekjur af útlánum
Aðrar tekjur
Önnur sala
Laun
Mánaðarlaun
Yfirvinna
Dagpeningar
Tryggingagjald
Launatengd gjöld
Kaffikostnaður
Vörukaup
Bækur og áskrift
Tímarit, blöð
Bréfabindi
Myndir/filmur/kort
Hljómplötur
Smáhlutir og efni
Ýmis búnaður
Þjónustukaup
Sími
Sendibifreiðar
Aðkeypt þjónusta
Prentun og ljósritun
Félagsgjöld
Ræsting (VSK)
Tölvukostnaður mf.
Aðrir vextir og
bankakostnaður
Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

Hreyfing
906.117
844.917
44.220
16.980
14.876.355
10.078.884
1.716.725
241.132
996.774
1.798.267
44.573
4.055.751
2.458.155
486.039
236.345
596.142
110.637
88.863
79.570
1.002.855
71.985
4.122
70.000
26.443
24.900
549.965
202.367
53.073
19.934.961
-906.117
19.028.844
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Húsnæði og framkvæmdir
Sumarið 2015 var tekin sú ákvörðun að loka bílastæðinu neðan við Safnahúsið í Hamraborg til að
auka þar flæði milli menningarhúsanna og bjóða gestum á öllum aldri að staldra við undir berum
himni á meðan heimsókn á menningarsvæðið stendur. Stæðið er nú eingöngu opið hreyfihömluðum
gestum og bílum sem þurfa að ferma eða afferma sendingar af ýmsum toga. Upplifunarhönnuður
var ráðinn til að hugsa svæðið upp á nýtt og vorið 2015 reis leiktæki á svæðinu sem einnig má nýta
sem viðburðastað. Borð og blómaker voru sett upp.
Talsverðar breytingar voru gerðar á 2. hæð í Hamraborg á árinu 2015. Hjól voru sett undir allar hillur
á hæðinni svo nú er leikur einn að færa til hillurnar eins og andinn býður. Samtímis voru keyptir nýir
stólar og sófar sem mynda litla setustofu á hæðinni sem auðvelt er að nýta undir smærri viðburði
þegar hillustæðunum hefur verið hnikað til. Tilraunir með þetta gáfu góða raun á árinu. Samfara
þessum breytingum var bókum á hæðinni fækkað nokkuð og uppröðun breytt til að létta yfirbragð
hæðarinnar og gera safnkostinn aðlaðandi fyrir gesti. Í kjölfar þessara breytinga voru veggir málaðir,
ný vatnsvél keypt á 3. hæðina og farið var yfir allt safnið með því markmiði að útrýma óreiðu og
hvers konar óþarfa.
Í október 2015 hóf upplifunarhönnuðurinn sem áður hafði endurhannað svæðið neðan við
Hamraborg störf hjá menningarhúsunum. Bókasafnið naut góðs af því og fékk hönnuðinn í lið með
sér við vinnu í Hamraborg. Markmiðið var að teikna nýja uppröðun á safninu í samræmi við nýjustu
hugmyndir utan úr heimi sem nýtir jafnframt möguleika núverandi húsnæðis til fulls. Þessari vinnu
lauk snemma árs 2016 og koma hugmyndirnar til framkvæmda í apríl þess árs.

Upplýsinga- og tæknimál
Vefsíða og samfélagsmiðlar
Vefsíða safnsins (www.bokasafnkopavogs.is) var endurhönnuð og uppfærð á haustmánuðum 2015.
Hugmyndin með nýju útliti var að gera vefinn sjálfan og upplýsingar á honum aðgengilegri fyrir þá
sem skoða hann og notendur safnsins í leiðinni. Viðburðir eru nú sýnilegir á forsíðu og upplýsingar
um þjónustu mismunandi notendahópa flokkuð niður.
Á árinu 2015 var Facebook notað til að auglýsa safnið og viðburði þess, fjölgun notenda síðunnar
árið 2015 var talsverð en um áramótin voru rúmlega 1.615 manns áskrifendur að Facebook-síðu
Bókasafns Kópavogs í Hamraborg og Lindasafns. Innlit árið 2015 voru að meðaltali 1.057 manns á
viku á báðum söfnunum en mestur fjöldi á einni viku sem sáu skilaboð frá safninu á Facebook var
4.200 í Hamraborg og 616 á Lindasafni.
Ákveðið var að skrá Bókasafn Kópavogs á samfélagsmiðilinn Pinterest og var það gert í október
2015. Síðuna má finna undir hlekknum https://www.pinterest.com/bokasafnkop. Áherslan á
Pinterest-síðu safnsins er að hvetja til lesturs og að halda utan um skemmtilegt efni fyrir klúbba
safnsins sem og starfsemi þess.

Innri vefur
Innri vefur bókasafnsins sem notaður hafði verið í nokkur ár gafst upp á rólunum snemma árs og
það var mikill léttir þegar nýr og bættur innri vefur var tekinn í notkun á haustdögum. Vefurinn er
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innihaldsríkur og vel skipulagður og nýtist því fjarska vel í öllum samskiptum innanhúss. Hefur í
kjölfarið dregið mikið úr óþarfa tölvupóstsflaumi.

Símar og net
Nýtt IP-símkerfi og símtæki frá Cisco, frá umboðsaðilanum Sensa ehf., sem tekið var í gagnið í lok árs
2014 virkar vel eftir að nýtt sameiginlegt símanúmer (441-6800) var tekið upp fyrir Bókasafn
Kópavogs í Hamraborg og á Lindasafni. Á haustmánuðum var Cisco Jabber settur upp hjá öllum
starfsmönnum safnsins sem gerir það að verkum að hægt er að nýta símkerfið til fulls. Með Jabber
hafa starfsmenn m.a. aðgang að spjallborði þar sem hægt er að senda skilaboð á einn eða fleiri
starfsmenn Kópavogsbæjar og séð viðveru þeirra sem innskráðir eru. Eins er hægt að hringja beint
úr Jabber, sjá lista yfir þá sem reyndu að hringja, tengjast dagbókinni beint þaðan og bæta inn
viðbótum sem henta hverjum og einum svo sem símaskrá Kópavogsbæjar og Já.is, sem er mikið
hagræði.
Ekki er lengur boðið upp á að senda fax á safninu og því númeri (570-0451) var sagt upp.
Starfsmenn Bókasafns Kópavogs hafa nú aðgang til að breyta símsvaranum, t.d. til að auglýsa
breytta afgreiðslutíma í kringum hátíðisdaga og var sá aðgangur fyrst notaður í lok árs 2015. Þetta
fyrirkomulag sparar bæði tíma og pening og virkar mjög vel.
Unnið var að því að koma þráðlausu neti í gagnið í geymslum bókasafnsins í Fannborg í samstarfi við
UT-deild Kópavogsbæjar svo hægt sé að vinna með gögnin sem þar eru geymd.
Lánþegar safnsins notuðu netkaffi safnsins mikið og gjald var fellt niður til að jafna aðgang gesta að
tölvunum. Þráðlausa netið á bókasafninu (heitur reitur) er rekið af Vodafone.
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Safngestir og útlán
Safngestum í Hamraborg fjölgaði milli áranna 2014 og 2015 um tæp 1%, graf 1 hér fyrir neðan sýnir
þróun gestafjölda í Hamraborg eftir mánuðum þessi tvö ár. Út frá útlánum má reikna með að fjöldi
gesta á Lindasafni hafi verið svipaður árin 2014 og 2015. Enginn teljari er á Lindasafni.

2014
2015
janúar
11.834 11.266
febrúar
13.655 13.224
mars
12.330 12.827
apríl
10.459 10.266
maí
11.697 10.208
júní
9.910 10.280
júlí
10.821 10.185
ágúst
9.063 11.784
september 11.551 10.409
október
12.341 12.322
nóvember
11.690 13.547
desember
10.417
9.899
135.768 136.217
Tafla 1 Þróun gestafjölda á Bókasafni Kópavogs frá 2014-2015

Graf 1 Þróun gestafjölda á Bókasafni Kópavogs frá 2014-2015
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Útlán á Bókasafni Kópavogs hafa dregist saman um 4,5% milli áranna 2014 og 2015. Er það töluvert
lægra hlutfall en milli áranna 2013 og 2014, en þá höfðu útlán dregist saman um rúmlega 10%. Í
töflu hér fyrir neðan má sjá útlánaþróun eftir mánuðum á árunum 2007-2015. Útlán hafa dregist
saman síðastliðin ár og er það því miður staðreynd sem öll bókasöfn eru að horfast í augu við.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
janúar
18.406 18.578 21.460 20.841 22.016 20.335 20.869 19.037 17.751
febrúar
17.642 17.910 20.472 20.987 22.069 20.854 19.406 17.677 16.676
mars
19.250 18.322 22.640 24.314 22.923 22.442 19.600 18.486 18.458
apríl
17.089 16.996 21.306 19.302 20.984 19.290 19.126 17.778 15.516
maí
15.463 15.596 17.925 18.200 18.626 17.079 17.647 14.442 14.326
júní
15.499 16.049 21.257 20.620 19.248 19.193 17.919 16.703 15.456
júlí
18.647 20.176 23.796 24.420 22.642 21.968 21.516 18.096 18.548
ágúst
18.196 18.869 21.874 22.187 21.903 21.152 20.512 16.060 16.551
september 18.371 19.485 23.129 21.478 22.715 19.124 19.403 18.008 16.827
október
19.984 21.444 24.458 21.969 23.854 21.854 20.759 18.981 17.874
nóvember
18.401 21.722 22.189 22.694 22.299 21.334 19.512 17.499 16.587
desember
15.113 19.400 19.197 19.636 18.591 17.218 16.447 15.439 14.615
Samtals
212.061 224.547 259.703 256.648 257.870 241.843 232.716 208.206 199.185
Tafla 2 Útlánaþróun Bókasafns Kópavogs eftir mánuðum á árunum 2007-2015

Graf 2 útlán á Bókasafni Kópavogs eftir mánuðum á árunum 2007-2015
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Börn eru að sækja í sig veðrið í útlánum á efni, en milli áranna 2014-2015 varð aukning í útlánum á
barnaskírteinum (0-12 ára) um 4,1%. Hugsanlega má rekja þessa aukningu til nýrrar
menningarstefnu Kópavogsbæjar sem samþykkt var á árinu 2015, en í henni er barnastarf- og
fræðsla haft að leiðarljósi. Einnig varð aukning í útlánum til aldraðra og öryrkja sem nýta sér
heimsendingarþjónustu safnsins.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 (18-66 ára)
127.171 129.221 151.346 146.786 145.180 137.515 133.133 112.616 104.141
2 (13-17 ára)
8.149
8.311
8.482
7.845
7.400
6.643
4.937
4.077
3.347
3 (0-12 ára)
25.496 30.843 33.708 35.266 33.111 30.836 28.578 27.739 28.885
4 (frítt)
35.056 37.887 44.879 46.088 52.955 51.165 50.443 49.591 48.100
5 (starfsmenn)
7.852 10.210 12.382 11.684
9.744
8.529
7.811
5.742
6.030
6 (bókin heim)
115
149
354
128
89
52
245
536
610
7/8 (stofnanir)
5.977
4.680
4.962
4.771
4.232
3.020
3.684
4.222
3.495
Annað
2.245
3.246
3.590
4.227
5.139
4.083
3.958
3.683
4.576
Samtals
212.061 224.547 259.703 256.795 345.550 241.843 232.789 208.206 199.184
Tafla 3 Útlánaþróun eftir tegundum skírteina síðastliðin níu ár

Graf 3 Útlánaþróun eftir tegundum skírteina síðastliðin níu ár
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Safnkostur
Safnkostur Bókasafns Kópavogs sem
skráður er í Gegni var 102.155 eintök
í árslok 2015 og nær það yfir bæði
Hamraborg og Lindasafn.
Nýskráningar í Gegni árið 2015 voru
6.606 á báðum söfnum. Lögð hefur
verið áhersla á að kaupa inn vinsælt
og fjölbreyttara efni til að koma til
móts við lánþega.
Uppistaðan í safnkosti Bókasafns
Kópavogs er bækur, blöð og tímarit
og í Gegni er þetta efni 90.636 eintök
á báðum söfnum. Annað efni var 11.519 eintök. Töluvert er keypt inn af hljóðbókum, en minna af
geisladiskum og mynddiskum. Sé safnkostur skólasafns Lindaskóla og Lindasafns tekinn saman var
hann samanlagt 37.751 í lok árs 2015.

Skráning og flokkun
Á safninu fer fram skráning, flokkun og tengingar innlendra og erlendra bóka og tímarita, hljóðbóka
og mynddiska auk annarra gagna. Þunginn af þessari vinnu fer fram í Hamraborg en útibússtjóri
Lindasafns sér alfarið um skráningar fyrir Lindasafn. Auk þess skráði deildarstjóri Gagnadeildar
bækur fyrir skólabókasöfn Snælandsskóla og Vatnsendaskóla þegar þörf var 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. Á árinu 2015 sóttu landsmenn alls
1.134.048 greinar í fullum texta á Hvar.is.
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Barna- og unglingastarf
Sögustundir fyrir 3ja til 6 ára börn hafa í áraraðir verið fastur liður frá októberbyrjun til aprílloka.
Þær halda alltaf vinsældum en eru nú nær eingöngu sóttar af leikskólabörnum. Á árinu 2015 komu
358 börn í 25 hefðbundnar sögustundir í Hamraborg eða 14,3 börn að meðaltali hverju sinni. Árið
2015 komu 743 börn í sögustund á Lindasafn (152 börn frá dægradvöl Lindaskóla og 591 barn frá
leikskólum) og er það örlítil aukning frá fyrra ári.

Hefð er orðin fyrir því að bjóða 4ra ára leikskólabörnum að koma á námskeið í meðferð bóka í
barnadeildinni í Hamraborg. Alls komu 163 börn á 18 námskeið eða rúmlega 9 börn hverju sinni.
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.
Bókasafn og Náttúrufræðistofa lögðu saman í dagskrá um Selinn Snorra vikuna 18. – 22. maí og var
þar byggt á gömlum grunni. Söfnin hafa áður verið með þessa og aðrar svipaðar dagskrár fyrir
leikskólabörn. Alls komu 210 börn í 14 hópum eða 15 börn að meðaltali í hóp.
Ormadagar eru samstarfsverkefni menningarstofnana bæjarins og voru þeir 26. – 30. maí. Bókasafn
Kópvogs og Náttúrufræðistofa Kópavogs komu sameiginlega að þessu eins og áður. Börnin fræðast
um orma og önnur skordýr á 1. hæð í Hamraborg og hlýða svo á ormasögu í Barnadeild á 3. hæð.
Alls komu 245 börn í 21 hóp eða 11,6 í hóp að meðaltali. Flugdrekadagur, eitt atriði Ormadaga, var
haldinn á safninu 30. maí að undangengnu námskeiði í flugdrekagerð í Kórnum á 1. hæð í
Hamraborg. Þetta var vel sótt og börnin flugu drekunum sínum á túninu við Safnahúsið.
Annað verkefni sem Bókasafn og Náttúrufræðistofa standa saman að er ævintýrið um Jólaköttinn
sem boðið var upp á eins og oft áður á jólaföstunni, fyrst þegar ljós voru tendruð á jólatré
Kópavogsbúa og síðan daglega fyrstu tvær vikurnar í aðventu. Gerð var fræðileg úttekt á
kattardýrum á 1. hæð í Hamraborg en svo röktu börnin spor Jólakattarins upp stigana og inn í
Barnadeild þar sem lesið var ævintýri um hann. Að þessu sinni komu 285 börn í heimsókn í 19
hópum eða að meðaltali 15 börn hverju sinni.
Í byrjun maí sendi deildarstjóri Barnadeildar bréf í grunnskóla bæjarins til að kynna sumarlestur fyrir
6-12 ára börn sem stóð yfir í júní, júlí og 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
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miða fyrir hverja lesna bók. Alls voru þátttakendur 292 á báðum söfnum og hafa þeir aldrei verið
fleiri. Dregið var úr miðunum 17. ágúst og fengu 10 heppnir vinning. Einnig fengu allir þátttakendur
fallegan bakpoka til eignar. Vel var mætt og mikil gleði í húsinu.
Vegna sumarlesturs gerir deildarstjóri Barnadeildar aldursflokkaða bókalista, þ.e. fyrir 6-8 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. Bókasafnið tekur þátt í verkefninu Bókaverðlaun barnanna þar sem
börn velja höfund og þýðanda nýrra barnabóka til að hljóta verðlaun. Safnið tekur við kjörseðlum
þeirra barna sem kjósa, telur atkvæði og kemur niðurstöðum til réttra aðila. Á safninu var dregið úr
kjörseðlunum og hlutu 4 börn vinning.
Alþjóðlega barnabókadaginn, 2. apríl, sem jafnframt er fæðingardagur H. C. Andersen, bar í ár uppá
skírdag og var því uppstillingum á bókum hans flýtt svo og afhendingu bókamerkja sem minna á
daginn. 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 Bókasafni Kópavogs og í ár sýndi leikhópurinn Stopp
leikritið Sigga og skessan í fjallinu í Hamraborg og á Lindasafni við mjög góða aðsókn á báðum
stöðum. Ævar vísindamaður kom í heimsókn í október og gladdi börn með alls konar vísindalegum
tilraunum. Í haustfríi grunnskólabarna voru Harry Potter kvikmyndir sýndar í Hamraborg og einnig
gátu börn spilað ýmis spil. Gunnar Helgason rithöfundur kom á bæði söfnin 21. nóvember og las
upp úr bókinni sinni Mamma klikk og var upplesturinn vel sóttur á báðum stöðum.

Á haustdögum voru stofnaðir lesklúbbar fyrir börn, Huginn fyrir 10-11 ára og Muninn fyrir 12-13
ára. Með þessu vill safnið fylgja eftir Þjóðarsáttmála um læsi sem menntamálaráðherra boðaði til.
Í desember hélt Anna María Cornett jólalistasmiðju fyrir börn og fullorðna í Kórnum í Hamraborg og
var hún vel sótt. Hún kenndi m.a. að gera jólagjafapoka og pakkaskraut. Börn úr leikskólanum
Grænatúni settu upp myndlistarsýningu 18. febrúar undir stjórn myndlistarkennarans Sigurbjargar
Stefánsdóttur og stóð hún í nokkrar vikur.
Barnadeild safnsins þjónustar leik- og grunnskóla með safnefni eftir þörfum. Þannig var lánað mikið
af bókum í grunnskólana þegar lestrarátak var í gangi þar. Einnig tók deildarstjóri Barnadeildar til
13

fræðibækur fyrir þemavinnu í mörgum skólum. Nokkrir leikskólar voru líka með lestrarátak og valdi
deildarstjóri bækur fyrir þá og flokkaði miðað við aldur.
Bókasafn Kópavogs tók þátt í því að færa öllum 6 ára börnum í bænum bók að gjöf. Nemendur í 1.
bekk fengu afhent gjafabréf í skólanum þar sem þeim var boðið að sækja eintak sitt af bókinni Nesti
og nýir skór á næsta almenningssafn. Bókin er gefin út af IBBY á Íslandi og er sagnasjóður íslenskra
barnabókmennta. Þegar börnin koma á söfnin er tækifærið svo nýtt og þeim kynntur undraheimur
bókasafnsins í leiðinni.

Rússneska barnastarfið
Á safninu í Hamraborg er starfrækt rússnesk safndeild en henni fylgir nokkur rússnesk starfsemi, þá
fyrst og fremst rússneskar sögustundir tvo laugardaga í mánuði. Að meðaltali komu um 10 börn í
hverja þeirra og sumar voru brotnar upp með einhverjum hætti, s.s. í kringum konudaginn, jól og
páska. Í hið hefðbundna páskaföndur mættu 15 börn ásamt foreldrum. Einnig er rússneskur
barnaskóli í boði á veturna.

Skólaheimsóknir
Síðustu ár hefur verið lögð áhersla á að auka samstarf við grunnskólana en samstarfið við leikskóla
bæjarins hefur lengi verið í mjög góðu horfi. Þetta hefur gengið mjög vel og undanfarin ár hefur
safnið boðið unglingadeildum bæjarins í heimsókn. Í þessum nemendum felast vaxtarmöguleikar
safnsins. Börnin eru safngestir framtíðarinnar og því skiptir sköpum að þeir séu hagvanir á
almenningsbókasafninu og þekki hvað það hefur upp á að bjóða. Ekki síður skiptir það máli að
almenningssöfnin stilli sér upp við hlið annarra fagaðila til að standa vörð um lestur og læsi, en
minnkandi lestur yngstu kynslóðarinnar er vandamál sem getur haft geigvænleg áhrif á framtíð
komandi kynslóða.
Ákveðið var á Bókasafni Kópavogs að bjóða upp á nýbreytni vorið 2015 og bjóða hinum
menningarstofnunum upp í dans. Þær tóku boðinu fagnandi og allir grunnskólar Kópavogs fengu
boð um að koma í menningardagskrá í bænum sínum. Allir skólarnir heimsóttu bókasafnið í
Hamraborg en máttu að auki velja sér tvær aðrar menningarstofnanir til að heimsækja sama
morgun. Skólarnir tóku boðinu vel og rúmlega 260 krakkar úr 9. bekk komu í heimsókn á safnið.
Samstarfið við hinar menningarstofnanirnar gekk líka ákaflega vel og svo mikil ánægja var með
verkefnið að þegar leið að hausti var ákveðið að stækka það enn frekar. Árlega verður því
nemendum 4., 6. og 9. bekkjar boðið í álíka heimsóknir og heldur Bókasafn Kópavogs áfram að vera
14

„móðursafn“ heimsóknar 9. bekkinganna en Salurinn og Gerðarsafn eru í hlutverki aðalgestgjafa
hinna tveggja árganganna.
Að haustinu komu tæplega 70 hressir 6. bekkingar í heimsókn til okkar í Hamraborg og var þeim
boðið upp á ratleik um safnið, rithöfundaheimsókn og fleira skemmtilegt til að kveikja áhuga þeirra
á safninu.
Að auki koma reglulega í heimsókn á Bókasafnið hópar úr Menntaskólanum í Kópavogi í tengslum
við barnabókaáfanga. Starfsfólk bókasafnsins reynir jafnframt iðulega að vera nemendum í
bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands innan handar við vinnslu lokaverkefna.
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Viðburðir
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 fjölmargir
viðburðir, bæði reglulegir 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. Hér er yfirlit yfir helstu
viðburði sem fram fóru á safninu 2015.
Jón Yngvi Jóhannsson bókmenntafræðingur kom í Hamraborg 15. janúar og talaði um nýjustu
bækurnar eins og hann hefur gert undanfarin ár. Var fólk áhugasamt að ræða við Jón og skiptast á
skoðunum.
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 safninu í Hamraborg til að fagna
ljóðinu. Fengin var að láni segulljóðatafla frá Norræna húsinu þar sem hægt var að endurraða
þekktum kvæðum. Lánþegar fengu upprúlluð ljóð að gjöf og ljóðunum sem höfðu fengið Ljóðstaf
Jóns úr Vör var varpað upp á vegg.
Fimmtudagar eru orðnir fastir í sessi fyrir ýmsa viðburði á safninu. Jón Björnsson bauð safninu í
Hamraborg upp á flutning á þremur erindum á tímabilinu 22. janúar til og með 5. febrúar. Talaði
hann út frá gömlum myndverkum. Aðsókn var góð og fólk sýnilega ánægt. Aftur var svo efnt til
erindaraðar í Hamraborg þar sem tekið var fyrir „óhöndlanlegt“ málefni eins og venja er orðin.
Fyrsta erindið var 20. febrúar og að þessu sinni var rætt um fegurð. Þeir sem töluðu voru Þórdís
Kjartansdóttir lýtalæknir, Bjarni Karlsson prestur og Ómar Ragnarsson fréttamaður. Þau ræddu
málefnið hvert frá sínu sjónarhorni og var gerður góður rómur að máli þeirra. Þetta er í 10. sinn sem
erindaröð af þessu tagi er haldin á safninu.
Albert Asadúllín, heiðurslistamaður Rússlands, hélt tónleika í Kórnum í Hamraborg hinn 1. apríl
ásamt Viktori Berezinskíj, tónskáldi og söngvara.
Á Kópavogsdögum í maí, þegar sextugsafmæli bæjarins var fagnað, fluttu félagar úr Ritlistarhópi
Kópavogs ljóð eftir sig á 1. hæð í Hamraborg og var aðsókn góð. Ungmenni úr Skapandi
sumarstörfum komu nokkrum sinnum á safnið í Hamraborg og glöddu gesti og starfsfólk með
tónlistarflutningi.
Í ágúst var listahátíðin Cycle haldin í Kópavogi. Bókasafnið tók þátt í þeirri hátíð með því að halda
ritsmiðju sem tengdist Festival of Failure fyrirlestraröðinni í Salnum og voru þátttakendur í
ritsmiðjunni hvattir til að fara út fyrir þægindarammann og voga sér að taka áhættu án þess að láta
óttann við mistök aftra sér.
Bókasafnsdagurinn var 8. september undir slagorðinu „Lestur er bestur – spjaldanna á milli.“
Dagurinn er sérstakur tilhaldsdagur starfsfólks sem gerir vel við sig og lætur gesti njóta góðs af. Var
frítt kaffi allan daginn í kaffikrók, DVD myndir lánaðar ókeypis og útstilling á fræðibókum um allt
safnið í Hamraborg.
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RIFF kvikmyndahátíðin var í ár 24. september til 5. október og að hluta haldin í Kópavogi. M.a. hélt
Viktoría Guðnadóttir námskeið í stuttmyndagerð og einnig sýndi hún vídeólistaverkið KVIKmyndir í
glugga Safnahússins og blasti það í haustmyrkrinu við þeim sem áttu leið hjá húsinu.
Föstudaginn 23. október héldu Gunnar Sigurjónsson og félagar útgáfuteiti í Kórnum í Hamraborg
vegna bókar sinnar Gott að búa í Kópavogi sem eru gamansögur úr bænum. Var samkoman
ágætlega sótt.
Þema Norrænu bókasafnavikunnar var að þessu sinni „Vinátta á Norðurlöndum.“ Hún hófst 10.
nóvember kl. 18:00 með því að Eva Hrund Kristinsdóttir bókavörður las fyrir gesti og gangandi kafla
úr Egils sögu í Kórnum í Hamraborg. Safnið á innrömmuð plaköt Norrænu vikunnar frá upphafi og
þau voru hengd upp eins og alltaf af þessu tilefni. Á Degi íslenskrar tungu var ljóðalestur í Kórnum í
Hamraborg. Þar lásu ungir ljóðahöfundar úr verkum sínum auk þess sem nemendur úr
Tónlistarskóla Kópavogs spiluðu fyrir gesti.
Aðventan er skemmtilegur tími á Bókasafni Kópavogs og er barnastarfið í hámarki þessa daga.
Bókasafnið tók þátt í aðventuhátíð bæjarins með myndarlegum hætti og svo var safngestum á öllum
aldri boðið í jólaföndur 12. desember þar sem bæði leiðbeinandi og efni var í boði safnsins. Einnig
spiluðu nemendur Tónlistarskóla Kópavogs fyrir gesti og gangandi í Harmaborg alla fimmtudaga
fram að jólum.

Hápunktur hátíðahaldanna var síðan 1. desember kl. 20:00 þegar jólabókaflóðinu var fagnað. Þá var
haldið bókaspjall sem Maríanna Clara Lúthersdóttir stjórnaði. Rithöfundarnir Auður Jónsdóttir,
Hallgrímur Helgason og Jón Kalman Stefánsson lásu úr verkum sínum og sátu fyrir svörum. Svo
skemmtilega vildi til að þau voru öll nýkomin frá tilnefningu til Íslensku bókmenntaverðlaunanna.
Var fjölmenni í Hamraborg og allir skemmtu sér hið besta við góða dagskrá og léttar veitingar.
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Safnanótt
Einn stærsti viðburður ársins er jafnan Safnanótt. Árið 2015 mættu rúmlega 700 gestir í Hamraborg
og þegar húsið opnaði kl. 19:00 var komin biðröð fyrir utan húsið og var stöðugur straumur af
gestum allt kvöldið. Fjölbreytt dagskrá var í húsinu og gátu bæði börn og fullorðnir fundið eitthvað
við sitt hæfi. Meðal dagskrárliða var Einar einstaki töframaður sem heillaði börn og fullorðna að
vanda. Ævar vísindamaður var í fyrsta skipti og hefur aldrei verið jafnmikill fjöldi af fólki í
Barnadeildinni.

Ratleikur var um húsið í samvinnu við Náttúrufræðistofu. Góð þátttaka var í honum og veitt voru
bókaverðlaun. Gunnar Karlsson sagnfræðingur var með erindi í Kórnum á 1. hæð við góðar
undirtektir þeirra sem á hlýddu.
Tölvufyrirtækið Skema var með vélmenni sem stýrt er með spjaldtölvum
eða snjallsíma og vakti það mikla athygli og áhuga bæði hjá börnum og
fullorðnum.
Vel var staðið að auglýsingum og bæklingagerð fyrir Safnanótt 2015 og
skilaði það góðum árangri. Er þar 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 viðskiptavini safnsins ásamt því að nota Facebook og ytri vef
safnsins.
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Fastir viðburðir
Yfir vetrartímann var starfræktur prjóna- og handavinnuklúbbur alla miðvikudaga frá kl. 17:00 –
19:00 í Hamraborg og var í umsjón Írisar Daggar Sverrisdóttur bókavarðar. Til þess að vel fari um
prjónafólkið var útbúið lítið handavinnuhorn í Listvangi þar sem huggulegt er að prjóna og skoða
handavinnubækur og blöð.
Beckmannstube sem sýnir verk í eigu Stofnunar Wilhelms Beckmanns er staðsett í Listvangi á 3.
hæð í Hamraborg. Ný sýning á verkum Wilhelms Beckmanns var sett upp á varanlegum stað í
Listvangi.
Á jarðhæð safnsins í Hamraborg er sýningaraðstaða sem jafnan er vel nýtt. Skipt var um sýningar sex
sinnum á árinu. Þessi sýndu: Lilja Bragasóttir, Fríður Gestsdóttir, nemendahópur úr
Myndlistarskólanum, Anna María Cornett, Þóra Elfa Björnsson, og Hrafn A. Harðarson.
Bókmenntaklúbburinn Hana-nú starfaði á safninu undir stjórn Hrafns A. Harðarsonar líkt og
undanfarin ár en hópurinn hittist aðra hverja viku yfir vetrartímann.
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