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Starfsemi

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 og Salurinn.

rljós
a
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Bókasafn Kópavogs hefur
það að leiðarljósi að vera í
fararbroddi almenningsbókasafna
í landinu hvað varðar þjónustu,
safnkost og búnað.
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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,
fundarherbergi á 2. hæð og fjölnotasalur sem einnig er sýningarrými
safnsins er á 1. hæð.
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 og eftirsóttur safnkostur.

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 nóvember 2017 stóð safnið fyrir þjónustukönnun þar
sem áhersla var lögð á það að heyra hvað Kópavogsbúum finnst um
safnið og hvaða breytingar og nýjungar íbúar vilja sjá.
427 svör bárust í könnuninni og að venju fengust þar ýmsar
ábendingar og tillögur sem koma að góðum notum við stefnumótun
safnsins. Niðurstöður könnunarinnar voru mjög jákvæðar,
til að mynda sögðu 83% svarenda að þjónusta og viðmót starfsfólks
væri gott eða mjög gott. Áberandi var þó í könnuninni krafa notenda
um nýtt bókasafn í efri byggðum bæjarins. Þegar spurt var um það
hvaða þjónustuúrbætur væri brýnast að safnið réðist í
völdu um 60% þátttakenda nýtt útibú. Í lok könnunarinnar var
þátttakendum boðið að skrifa athugasemd frá eigin brjósti.
101 kaus að nýta þennan möguleika og þar af fjallaði 71 athugasemd
um mikilvægi nýrrar starfsstöðvar í nýjustu hverfum bæjarins.
Safnið er í stöðugri þróun og endurskoðun og reynir eftir fremsta
megni að halda góðri þjónustu og bæta hana eins og hægt er.
Haustið 2017 hóf safnið þjónustu í ráðgjöf fyrir innflytjendur í
samstarfi við Soumiu I. Georgsdóttur, en ráðgjöfin er í boði alla
þriðjudaga og símatímar þrjá daga í viku. Einnig opnaði safnið
lestrargöngu um Kópavogsdalinn, en verkefnið er samstarfsverkefni
safnsins og Barnabókaseturs Íslands.

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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Starfsmannamál

Starfsmenn →

Árið 2017 voru 24 starfsmenn í 16,05 stöðugildum á safninu,
þar af 14,3 stöðugildi á aðalsafni og 1,75 stöðugildi á Lindasafni.
Á árinu urðu þær breytingar að Jakobína Ólafsdóttir,
deildarstjóri þjónustu, lét af störfum sökum aldurs eftir rúmlega
25 ára starf á safninu. Í hennar stað kom Brynhildur Jónsdóttir,
upplýsingafræðingur. Rúna Bjarnadóttir, bókavörður,
lét einnig af störfum eftir 14 ára starf á safninu og
Ásta Sirrí Jónasdóttir, deildarstjóri upplýsinga- og tæknimála,
fór í fæðingarorlof hluta ársins. 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.
Stór hluti starfsmanna fór í fræðslu- og kynnisferð til Danmerkur í maí
þar sem almenningsbókasöfn á Jótlandi voru skoðuð og fengu
starfsmenn styrki frá stéttarfélögum fyrir ferðinni.
Einnig fóru forstöðumaður og útibússtjóri Lindasafns í fræðsluog kynnisferð til Þýskalands með Samtökum forstöðumanna
almenningsbókasafna. 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 →

8

Gréta Björg Ólafsdóttir er 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. Hún er einnig ritari stjórnar
Stofnunar Wilhelms Beckmann. Ragna Guðmundsdóttir er
trúnaðarmaður starfsmanna hjá Bandalagi háskólamanna og
Eva Hrund Kristinsdóttir tók við af Rúnu Bjarnadóttur sem
trúnaðarmaður starfsmanna hjá Starfsmannafélagi Kópavogsbæjar
í byrjun árs 2017. Sigrún Guðnadóttir hefur setið í stjórn Stéttarfélags
bókasafns- og upplýsingafræðinga síðastliðin níu ár og þar af fimm ár
sem formaður.
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Rekstur, húsnæði
og búnaður

10

Gjaldskrá →

Breyting á gjaldskrá safnsins var samþykkt af bæjarráði
fyrir nýtt fjárhagsár 2017, en árgjald safnsins var hækkað um 100 kr.,
úr 1.800 kr. í 1.900 kr.

Húsnæði →

Eftir viðburðaríkt ár á aðalsafni árið 2016 voru húsnæðisbreytingar
með rólegra móti árið 2017. Einhverjar tilfærslur voru gerðar á
safnkosti, sófum og setsvæðum og á Lindasafni voru keyptar nýjar
hillur fyrir útstillingar. Aðrar breytingar á húsnæði voru ekki gerðar
á árinu.

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 aðgangur að netkaffi safnsins ókeypis og það er vel nýtt
af gestum.
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Rekstur, húsnæði
og búnaður
Ársreikningar →

Ársreikningur safnsins fyrir árið 2017 liggur fyrir þegar þetta er ritað.
Ársreikningur aðalsafns 2017 (sóttur úr bókhaldskerfi 22.3.2018)

Númer Heiti
Tekjur
243
Tekjur af útlánum
254
Tekjur v/námskeiða
259
Aðrar tekjur
452
Vörusala - 24,0% vsk
459
Vörusala án vsk
890
Aðrar endurgreiðslur
Laun
1110
Mánaðarlaun
1121
Yfirvinna
1702
Bifreiðahlunnindi
1792
Dagpeningar
1801
Tryggingagjald
1890
Launatengd gjöld
1906
Kaffikostnaður
Vörukaup
2021
Bækur og áskrift
2022
Tímarit, blöð
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
2991
Önnur vörukaup til
endursölu (24% vsk)
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Hreyfing
9.189.178
8.256.527
58.800
0
743.468
0
130.383
107.341.903
71.788.058
14.736.104
146.872
50.531
6.698.108
13.497.594
424.816
16.843.715
9.895.571
1.536.643
181.392
663.164
1.128.342
71.214
149.707
209.200
97.140
145.500
1.598.017
17.629
437.227
712.973

Númer Heiti
Þjónustukaup
4011
Sími
4012
Netþjónusta
4111
Leigubifreiðar
4122
Sendibifreiðar
4210
Ferðakostnaður
4342
Aðkeypt þjónusta
4375
Eftirlitsgjöld
4411
Húsaleiga eignasjóður
4412
Reiknuð afnot
4911
Prentun og ljósritun
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
62.829.935
348.413
0
19.132
243.412
398.379
770.260
390.702
2.025.408
53.445.557
23.945
769.960
90.242
149.000
136.684
39.039
355.076
3.176.940
315.945
61.085

Ársreikningur Lindasafns 2017 (sóttur úr bókhaldskerfi 22.3.2018)
Númer Heiti
Tekjur
243
Tekjur af útlánum
259
Aðrar tekju
459
Vörusala
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
2082
Myndir/filmur/kort
2083
Hljómplötur
2084
Smáhlutir og efni
2853
Ýmis búnaður
2990
Önnur vörukaup

Hreyfing
1.017.250
1.017.250
0
0
15.015.646
9.948.819
2.062.229
54.340
75.527
932.937
1.892.812
48.982
3.999.002
2.808.124
385.746
56.699
550.968
8.035
92.746
96.684
0

Númer Heiti
Þjónustukaup
4011
Sími
4122
Sendibifreiðar
4342
Aðkeypt þjónusta
4911
Prentun og ljósritun
4912
Póstburðargjöld
4924
Félagsgjöld
4942
Ræsting
4981
Bæjarvinna
4982
Vélavinna og akstur
eiginn
4988
Tölvukostnaður mf.
7114
Aðrir vextir og bankakostnaður
Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

Hreyfing
1.236.954
156.085
10.950
121.562
32.369
0
31.600
547.889
0
0
327.324
9.165
20.251.602
-1.017.250
19.234.352

187.015.553
-9.189.178
177.826.375
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Safngestir og útlán

Gestateljari var ekki virkur á aðalsafni á árinu 2017 og því ekki hægt
að sjá nákvæmar gestatölur fyrir árið. Út frá útlánum má reikna með
að fjöldi gesta á aðalsafni hafi verið svipaður og árið 2016.
Á Lindasafni var gestateljari settur upp í byrjun árs 2017 og því hægt
að telja gesti þar í fyrsta sinn frá opnun safnsins. Safngestum á
aðalsafni fjölgaði milli áranna 2016 og 2017 um tæp 1%.
Graf 1 hér fyrir neðan sýnir þróun gestafjölda á aðalsafni eftir
mánuðum þessi tvö ár.

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
Tafla 2 Gestafjölda á Lindasafni 2017

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

2017
1.314
1.101
1.243
927
1.114
1.160
943
949
1.482
1.601
1.767
1.230
14.831

Útlán á Bókasafni Kópavogs drógust saman um 1.97% milli áranna
2016 og 2017. Má það teljast mjög gott þar sem útlán síðustu ár
drógust saman um allt að 10% þegar hæst lét.

Tafla 3 Útlánaþróun Bókasafns Kópavogs eftir mánuðum frá 2012-2017

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

2012
20.335
20.854
22.442
19.290
17.079
19.193
21.968
21.152
19.124
21.854
21.334
17.218
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

2017
16.249
15.069
17.389
15.579
14.965
16.541
16.966
17.124
16.434
16.794
16.973
14.889
194.972

Graf 2 Útlánaþróun Bókasafns Kópavogs eftir mánuðum frá 2016-2017
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Í töflu hér fyrir neðan má sjá útlánaþróun eftir mánuðum á árunum
2012-2017. Útlán hafa dregist saman síðastliðin ár og er það því
miður staðreynd sem öll bókasöfn eru að horfast í augu við.
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Aðföng

Safnkostur →

Safnkostur Bókasafns Kópavogs sem skráður er í Gegni var
93.023 eintök í árslok 2017 og nær bæði yfir aðalsafn og Lindasafn.
Nýskráningar í Gegni árið 2017 voru samtals 6.462 á báðum söfnum.
Áhersla hefur verið lögð á að kaupa inn vinsælt og fjölbreytt efni til
að koma til móts við lánþega. Töluvert er keypt inn af hljóðbókum en
minna af mynddiskum og geisladiskum.

Innkaup, gagnaval
og grisjun →

Gagnaval er í höndum gagnavalsnefndar sem hittist á tveggja vikna
fresti. Í jólabókaflóðinu 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, tímarita, hljóðbóka og mynddiska auk annarra gagna.
Þunginn af þessari vinnu fer fram á aðalsafni en útibússtjóri
Lindasafns sér um flokkun, skráningu og tengingu safnkosts sem
eingöngu er keyptur 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 og
rafræn gögn →

Sem almenningsbókasafn Kópavogsbæjar greiðir Bókasafn
Kópavogs fyrir landsaðgang að rafrænum áskriftum á Hvar.is.
Hvar.is veitir öllum sem tengjast internetinu um íslenskar netveitur
aðgang að tímaritsgreinum tæplega 22 þúsund tímarita og þar af
5478 tímaritum beint frá útgefendum.
Í júní hóf safnið útlán raf- og hljóðbóka í samvinnu við Landskerfi
bókasafna og Borgarbókasafn Reykjavíkur. Raf- og hljóðbækurnar
eru lánaðar út í gegnum Rafbókasafnið en safnkostur þess er eins og
er einkum á ensku. Vonir standa til að efni á íslensku bætist við á
þessu ári. Regluleg örnámskeið í Rafbókasafninu voru í boði fyrir
gesti safnsins í september og voru þau ágætlega sótt.
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Markaðs- og
samskiptamál

Kynningarmál →

Kynningarmál hafa verið í góðum farvegi undanfarin ár en með
aukinni samvinnu við Menningarhúsin í Kópavogi hafa einhverjar
breytingar orðið. Bókasafn Kópavogs hefur lagt áherslu á að senda
inn fréttatilkynningar í þá Kópavogsmiðla sem út koma hverju sinni
og fréttabréf með því sem er að gerast á safninu er sent út á póstlista
hálfsmánaðarlega.

Vefsíða og
samfélagsmiðlar →

Á vefsíðu safnsins og samfélagsmiðlum er áhersla lögð á kynningu
stakra og fastra viðburða. Í árslok 2016 voru alls 2.320 manns
áskrifendur að Facebook-síðum safnsins. Keyptar voru auglýsingar
á Facebook til að kynna staka viðburði á safninu. Þær kynningar eru
áhrifaríkar og ódýr auglýsing.
Menningarhúsin í Kópavogi héldu áfram vinnu við gerð nýrra vefsíðna
fyrir húsin, þar með talið bókasafnið. Hönnun og uppsetning á
vefsvæðunum er unnin af Origo (áður TM Software). Vinnan við
vefsíðuna hefur gengið vel og stefnt er að því að opna nýjar síður á
vormánuðum 2018.
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Viðburðir og
námskeið

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 og á árinu 2017
var aukning á viðburðum á safninu miðað við árið 2016.
Auk sameiginlegra viðburða Menningarhúsanna í Kópavogi
skipulagði safnið fjölmarga viðburði, bæði fasta og einstaka,
fyrir bæði börn og fullorðna. Hlutverk þeirra er að fræða, skemmta
og laða að gesti sem annars hefðu ef til vill ekki ratað á safnið.
Nokkrir viðburðir eru orðnir fastir í starfsemi safnsins og má þar
nefna:
Bókmenntaklúbbinn Hananú sem er opinn öllum. Hann hittist
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.
Slökunarjóga er í boði vikulega yfir vetrartímann í samstarfi við
Náttúrufræðistofu Kópavogs, en starfsmaður stofunnar er
kennari þess.
Lesklúbburinn Huginn fyrir átta til tólf ára börn var fastur liður
tvisvar sinnum í mánuði á vorönninni. Vegna lítillar þátttöku barna
var ákveðið að hvíla klúbbinn á haustönn.
Sögustundir fyrir þriggja til sex 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. Á árinu 2017 komu 508 börn í sögustundir á aðalsafn
sem er 5% aukning frá árinu 2016. Árið 2017 kom 931 barn í
sögustundir á Lindasafn (309 börn frá dægradvöl Lindaskóla,
579 börn frá leikskólum og 43 í opna sögustund) sem er svipaður
fjöldi og árið 2016.
Bókamarkaður hefur verið fastur liður í starfsemi safnsins í mörg ár.
Árið 2017 var hann fyrstu vikuna í hverjum mánuði á aðalsafni.
Einnig var bókamarkaður yfir sumartímann á Lindasafni.
Aðrir viðburðir á árinu voru fjölmargir og eru þeir helstu taldir upp
hér fyrir neðan:
Jón Yngvi Jóhannsson bókmenntafræðingur kom á aðalsafn
24. janúar og fjallaði um nýjustu jólabækurnar eins og tíðkast hefur
undanfarin ár. Var fólk áhugasamt að ræða við Jón og skiptast
á skoðunum.
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Viðburðir og
námskeið
Viðburðir →

Dagar ljóðsins í Kópavogi voru haldnir hátíðlegir 21.–28. janúar
en 21. janúar er fæðingardagur Jóns úr Vör, fyrsta bæjarbókavarðar
í Kópavogi, og árlega afhendir Lista- og menningarráð
Kópavogsbæjar ljóðaverðlaunin Ljóðstaf Jóns úr Vör á þeim degi.
Árið 2017 voru 100 ár liðin frá fæðingu Jóns og hátíðin því með
veglegra móti. Ýmislegt var gert á aðalsafni til að fagna ljóðinu.
Sýning um Jón úr Vör var sett upp, en hún kom frá Myndaog sögusafni Vestur-Barðastrandarsýslu á Patreksfirði,
fæðingarbæ Jóns úr Vör, þar sem Jón orti mjög fallega til
heimaslóðanna héðan úr Kópavogi. Á sýningunni var einnig hægt að
setjast niður í Jónsstofu þar sem voru til sýnis allar bækur Jóns sem
Jóhann Þ. Guðmundsson hefur bundið inn og hægt var að blaða í
bókum úr einkabókasafni Jóns, sem ættingjar hans gáfu safninu.
Á aðalsafni var svo sett upp ljóðlistaverk eftir
Hörpu Dís Hákonardóttur. Í fjölskyldustund laugardaginn 21. janúar
var ritsmiðjan Búum til bók á Bókasafni Kópavogs,
en leikskólabörnum í bænum var jafnframt gefinn kostur á því að
sækja smiðjuna á virkum dögum vikuna á undan. Dögum ljóðsins
lauk með veglegu málþingi sem haldið var í Salnum, sem bar
yfirskriftina Jón úr Vör – skáld þorps og þjóðar. Þar minntust
fræðimenn og rithöfundar Jóns í nokkrum erindum,
Þorsteinn frá Hamri ávarpaði málþingið og stutt heimildarmynd
Marteins Sigurgeirssonar var sýnd. Málþingið var fjarskalega vel sótt.
Árleg febrúarerindaröð fjallaði að þessu sinni um upprunann,
en fjögur erindi um efnið voru haldin á aðalsafni. Fyrirlesarar voru
Sema Erla Serdar, stjórnmála- og Evrópufræðingur og formaður
Samfylkingarinnar í Kópavogi; Sverrir Jakobsson,
prófessor í miðaldasögu við Háskóla Íslands; Friðrik Skúlason,
tölvunarfræðingur og einn skapari Íslendingabókar,
og Anna Kristjánsdóttir, vélstjóri og áhugamaður um ættfræði.
Í byrjun maí sendi deildarstjóri barnastarfs bréf til grunnskóla
bæjarins til að kynna sumarlestur fyrir sex til tólf ára börn sem stóð
yfir 3. júní til 18. ágúst eins og hefð er orðin fyrir.
Þetta sumarnámskeið er ókeypis og hugsað til að börnin viðhaldi
þeirri lestrarleikni sem þau hafa tileinkað 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 471 á báðum söfnum og hafa þeir aldrei verið fleiri.
Lesnar voru 1836 bækur. Dregið var úr miðunum vikulega og fengu
tíu heppnir þátttakendur vinning. Í lokin var uppskeruhátíð þar sem
þrír að auki fengu vinning og allir hressingu.
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Björn Thoroddsen hélt útitónleika á svölum aðalsafns 24. júní við
góðar undirtektir í blíðskaparveðri.

Bókasafnsdagurinn var 8. september undir slagorðinu
„Lestur er bestur – fyrir lýðræði“. Dagurinn er sérstakur tilhaldsdagur
starfsfólks sem gerir vel við sig og lætur gesti njóta góðs af.
Boðið var upp á frítt kaffi og kex í kaffikrók og sérstakur
leyndarmálaveggur var settur upp á aðalsafni þar sem fólk skrifaði
leyndarmálin sín á litla miða og deildi með öðrum safngestum.
Alþjóðlegi bangsadagurinn var haldinn hátíðlegur 27. október með
bangsagetraun allan októbermánuð. Þátttaka var afar góð og var
dregið úr svörum laugardaginn 28. október. Hlutu 10 heppnir
þátttakendur vinning sem að sjálfsögðu var myndarlegur bangsi.
Í Norrænu bókasafnavikunni 13.–20. nóvember var 100 ára afmælis
Finnlands sérstaklega minnst. Í vikulegri sögustund á Lindasafni
var lesin bókin Pönnukökukóngurinn eftir sænska höfundinn
Gerda Ghobé og á Degi íslenskrar tungu 16. nóvember sungu börn frá
leikskólunum Kópasteini og Urðarhóli fyrir gesti á aðalsafni.
Ljóðahópur Gjábakka stóð svo fyrir ljóðaupplestri fyrir fullorðna
seinnipartinn sama dag.
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 9. 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 og jólabíó fyrir krakkana.
Á Lindasafni var hægt að læra um vegan-matreiðslu í erindi sem
systurnar á Veganistur.is héldu í lok nóvember. Í byrjun desember
kom sálfræðingurinn Pálína Erna Ásgeirsdóttir einnig á Lindasafn og
spjallaði um árvekni og hvernig hægt er að minnka jólastressið.
Þrjá daga í desember voru haldnar bókakynningar sem nefndust
“Höfundar bjóða í heimsókn.” Safnið fékk til sín skáldsagnahöfunda
sem eru að stíga sín fyrstu skref á rithöfundabrautinni og lásu þeir úr
nýjum bókum sínum.
Jólabókaflóðinu var fagnað 1. desember með árlegu bókaspjalli sem
Maríanna Clara Lúthersdóttir, leikkona og bókmenntafræðingur,
stýrði að venju. Rithöfundarnir Jón Kalman Stefánsson,
Vilborg Davíðsdóttir og Yrsa Sigurðardóttir lásu úr verkum sínum og
sátu fyrir svörum. Var fjölmenni á aðalsafni og gestir skemmtu sér hið
besta við góða dagskrá og léttar veitingar.
Af öðrum stökum viðburðum sem vert er að telja upp má nefna erindi
um samtökin Missir.is í mars, erindi um garðrækt í lok apríl og á
sumardaginn fyrsta var opið á safninu með úti- og innileikföngum
fyrir alla fjölskylduna. Í lok sumars stóð Agnes Ársælsdóttir,
starfsmaður skapandi sumarstarfa í Kópavogi, fyrir gjörningnum
Lýsingarframleiðslan tvo laugardaga.
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Viðburðir og
námskeið
Sýningar →

Sýningaraðstaða í fjölnotasal á 1. hæð var vel nýtt á árinu og
er sýningartími nú fjórar vikur í senn. Sýnendur voru
Guðbjörg Sigmundsdóttir, Erna Mist Pétursdóttir, Inga Kristjánsdóttir,
Ynja Mist, Rannveig Tryggvadóttir, Steinar Ársælsson,
Jódís Hlöðversdóttir, Bolli Magnússon, Gunnar Gunnarsson og
Kolbrún Lorange. Árinu lauk með sýningu á jólasveinamyndum
í desember. Að auki voru settar upp sýningar á 2. hæð safnsins í
tengslum við barnamenningarhátíð og afmæli Jóns úr Vör,
fyrsta bæjarbókavarðar Bókasafns Kópavogs.

Sameiginleg dagskrá
Menningarhúsanna í
Kópavogi á
Bókasafni Kópvogs →

Fjölskyldustundir Menningarhúsanna eru alla laugardaga og voru
þær fjölbreyttar á árinu. Á bókasafninu voru þær einn laugardag í
mánuði á bæði aðalsafni og Lindasafni og var dagskráin af ýmsum
toga. Meðal annars voru spiladagar, bingó, perlu- og listasmiðjur,
ritsmiðja, vísindasmiðja, Legósmiðja, ratleikir, leikrit, töfrasýningar
og páska- og jólaföndur. Hjóladagur fjölskyldunnar var haldinn í
maí, hrekkjavökusögustund var í lok október í haustfríi
grunnskólanna í Kópavogi og kvikmyndasýning var í nóvember
í tilefni Norrænu bókasafnavikunnar.
Í september hófu Menningarhúsin í Kópavogi nýja dagskrá sem
nefnist Menning á miðvikudögum þar sem boðið er upp á viðburð á
hádegi alla miðvikudaga til skiptis í Menningarhúsunum.
Kristín Steinsdóttir var þar fyrsti gestur bókasafnsins en í erindi sínu
las hún upp úr nýrri bók sinni Ekki vera sár og ræddi um feril sinn
sem rithöfundur. Nanna Rögnvaldsdóttir, matgæðingur og höfundur,
ræddi um matarmenningu Íslendinga í erindi í byrjun nóvember og
Marín Guðrún Hrafnsdóttir, barnabarn Guðrúnar frá Lundi,
sagði frá ævi og störfum rithöfundarins í síðasta viðburði ársins
í lok nóvember.

Tæplega 1.400 gestir mættu á Safnanótt á aðalsafni árið 2017.
Meðal þeirra sem komu fram var Sævar Helgi Bragason,
stjörnufræðingur og höfundur bókarinnar Stjörnuskoðun fyrir
alla fjölskylduna, og fjallaði hann um stjörnuhiminninn yfir Íslandi.
Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, teiknari og myndasöguhöfundur, bauð öllu
áhugafólki um myndasögur að koma í heimsókn í myndasögudeildina
og spjalla. Í völundarhúsi Þrígaldraleikanna var bókahillunum á
2. hæð safnsins breytt í völundarhús í anda Harry Potter.
Ratleikur var um bókasafnið þar sem þekking, útsjónarsemi og
snerpa komu í góðar þarfir. Vísbendingar voru á víð og dreif um safnið
og var dregið úr réttum lausnum en það voru veglegir bókavinningar
í boði. Sirrý spákona rýndi í framtíðina fyrir gesti og gangandi og
sönghópurinn The Darlings sem samanstendur af níu lífsglöðum
og lagvissum söngkonum endaði svo Safnanótt með syrpu af
Bítlalögum. Vel var staðið að auglýsingum og bæklingagerð fyrir
Safnanótt 2017 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 ásamt því að
nota Facebook og ytri vef safnsins.
Vetrarfrí grunnskólanna í Kópavogi var dagana 20.–21. febrúar og
skipulögðu Menningarhúsin í Kópavogi dagskrá fyrir nemendur í fríi.
Bíófjör var í fjölnotasal aðalsafns, Spilavinir komu bæði á aðalsafn
og Lindasafn og ritsmiðja þar sem ímyndunaraflinu var gefið lausan
tauminn var haldin á Lindasafni.
Á barnamenningarhátíð í Kópavogi dagana 25.–29. apríl var ýmislegt
um að vera. Leikskólabörnum var boðið í dagskrá þar sem börnin
fræddust um seli á Náttúrufræðistofu Kópavogs og hlýddu svo á
ormasögu á bókasafninu í tilefni Ormadaga. Á uppskeruhátíðinni
gátu börn komið í smiðju hjá ljóðatrúðnum Gjólu auk þess sem
sýning var á myndskreyttum ljóðum barna frá leikskólunum Álfatúni
og Marbakka.
Haustfrí grunnskólanna í Kópavogi var dagana 26.–27. október og
var líkt og áður boðið upp á sameiginlega dagskrá í
Menningarhúsunum. Á bókasafninu var Stjörnustríðsþema og þrjár
kvikmyndir voru sýndar auk þess sem Vísindasmiðja Háskóla Íslands
mætti á svæðið. Á Lindasafni var róleg stemning með borðspilum
fyrir alla.
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Skólaheimsóknir →

Viðburðir og
námskeið
Safnfræðsla →

Hefð er orðin fyrir því að bjóða fjögurra ára leikskólabörnum á
námskeið í meðferð bóka á aðalsafn. Reynt er að hafa ekki fleiri en
tíu 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 stutt próf og fengu
prófskírteini.
Heimanámsaðstoð fyrir grunnskólanemendur hefur staðið til boða
vikulega í tvö ár núna. Í byrjun árs 2017 hófst aðstoðin einnig á
Lindasafni og var hún vel sótt allt árið. Samtals voru 32 skipti
á aðalsafni árið 2017 og 30 á Lindasafni.
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 var farið í heimsókn í prentsmiðju ásamt því að krakkarnir
unnu verkefni.
Menningarhúsin í Kópavogi stóðu einnig sameiginlega fyrir
sumarnámskeiði fyrir krakka og var markhópurinn 6-9 ára.
Þar fléttaðist saman ritlist, leiklist, myndlist og vísindi og skiptust
krakkarnir á að vera í húsunum.
Í júní var í fyrsta sinn boðið upp á sumarnámskeið á Lindasafni,
en námskeiðið var ætlað átta til tólf ára krökkum og þeim kennd
skapandi skrif í gegnum mismunandi tegundir af bókum.
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 275 börn í heimsókn í 36 hópum.

Síðustu ár hefur bókasafnið ásamt Menningarhúsunum í Kópavogi
unnið markvisst að því að auka samstarf við grunnskóla Kópavogs
og safnið lagði svo sannarlega sitt af mörkum til að sporna við
minnkandi lestri yngri kynslóðarinnar.
Í febrúar og mars var 4. bekk boðið í heimsókn á Gerðarsafn og
Bókasafn Kópavogs á dagskrána Til annarra heima þar sem þau
fengu kynningu á lífi og starfi Gerðar Helgadóttur annars vegar og
Jóni úr Vör hins vegar. Dagskráin leitaðist við að kynna það fyrir
nemendum hvernig listin getur verið gátt inn í aðra veröld og hvernig
bókasöfn þjóna í raun þeim sama tilgangi, að veita almenningi
aðgang að nýjum hugmyndum og öðrum reynsluheimum.
Samtímis var börnunum sögð sagan af Jóni litla Jónssyni sem
fæddist á Patreksfirði í janúarmánuði 1917 og ólst upp við sára fátækt
á einangruðum stað en braust til mennta. Allir 4. bekkir í Kópavogi
þáðu boð á þessa dagskrá.
Í lok 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. Rætt var við
nemendur um mikilvægi þess að taka gagnrýna afstöðu til heimilda
og hvaða tól væri hægt að nota til þess að leggja mat á áreiðanleika
þeirra. Úr urðu fjörugar umræður.
Nokkrir 1. bekkir komu í heimsókn á safnið í maí við lok skólaárs.
Þetta gekk vel og það var ánægjulegt að bjóða nemendum sem voru
nú orðnir hagvanir í skólanum í heimsókn á safnið til þess að minna
þá á mikilvægi þess að halda áfram að lesa sér til gleði yfir sumarið.
Þetta gekk svo vel að ákveðið var að gera þessar heimsóknir að
föstum lið framvegis.
Nemendum 2. bekkjar var boðið í heimsókn í byrjun skólaárs
2017-2018. Í heimsókninni var börnunum kennt að umgangast
barnadeild safnsins, þau fengu að skoða bækur sem vöktu áhuga
þeirra, farið var yfir með þeim hvernig bókum er raðað með
litamerkingum til að gera þær sem aðgengilegastar og þeim stuttlega
sagt frá starfseminni. Áhersla var lögð á að börnunum liði vel á
bókasafninu og í kringum bækur og að þau gætu verið ófeimin við að
spyrja starfsmenn ef þau vantaði aðstoð. Áttatíu nemendur komu í
heimsókn sem hluti af þessari dagskrá.

Safnið bauð grunnskólakennurum í Kópavogi upp á eins dags
endurmenntunarnámskeið til undirbúnings fyrir kennslu í samstarfi
við skólabókasöfn Kópavogs. Á námskeiðinu var fjallað um hvernig
skólabókasöfn geta stutt við lestraráhuga og eflt hann og rannsóknir
á sviði lestrarhvatar og tengsla við lesskilning voru kynntar.
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