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Helstu þættir úr ársskýrslunni
Menningar- og þróunarráð/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.

Þjónusta safnsins

Bókasafnið er rekið af Kópavogsbæ samkvæmt lögum
um almenningsbókasöfn. 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 Hlýtt á erindi í Kórnum á 1.hæðinni
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. Einnig 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 sem er liður í samstarfsverkefni almenningsbókasafna á
Íslandi undir yfirskriftinni Bækur og móðurmál.

Nokkru fleiri gestir komu á Bókasafnið á árinu en árið á undan. Uppflettingar á vef Bókasafnsins hafa aukist
töluvert, enda var vefurinn að mestu óvirkur árið 2010.

Útlán á íbúa eru álíka og áður. Samtals voru lánuð út 241.843 gögn, sem er samdráttur frá fyrra ári.
Byrjað var að senda sjálfvirkt út tölvupósta til að minna fólk á skiladaga og er almenn ánægja meðal lánþega
með það. 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.
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Starfsemin á árinu 2012

Bókasafnið var opið mánudaga til fimmtudaga kl. 10
til 19, föstudaga kl. 11 til 17
og laugardaga kl. 13 til 17.
Lindasafn var opið mánudaga til fimmtudaga kl. 14 til
19, föstudaga kl. 14 til 17 og laugardaga kl. 11 til 14
(lokað á laugardögum 1. maí til 30. september)
en 1. júní til 31. ágúst var opið mánudaga til fimmtudaga kl. 12 til 18 og föstudaga kl. 12 til 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.
Bókasafn Kópavogs fær margar góðar gjafir á hverju
ári frá velunnurum sínum og eru þeim færðar kærar Um 150 manns komu á jólasýningu
Stopp leikhópsins í Lindasafni
þakkir fyrir hugulsemi og örlæti.

Landsfundur Upplýsingar haldinn í Kópavogi

Það kom í hlut Kópavogs að vera gestgjafi Landsfundar Upplýsingar, félags
fagfólks í bókasafns- og upplýsingafræðum og er það í fyrsta sinn sem hann
er haldinn í Kópavogi. Hátt í 200 manns sóttu fundinn alls staðar að af landinu
og var gerður góður rómur að honum.
Undirbúningur Landsfundar var í höndum nefndar en í henni sátu auk
bæjarbókavarðar þau Margrét Sigurgeirsdóttir og Sigrún Guðnadóttir úr
Bókasafni Kópavogs, Ingibjörg Jónsdóttir úr Menntaskólanum í Kópavogi,
Siggerður Ólöf Sigurðardóttir úr Álfhólsskóla, Guðmunda Hrönn Guðlaugsdóttir úr Snælandsskóla og Þóra Sigríður Ingólfsdóttir úr Blindrabókasafni/Hljóðbókasafni Íslands.
Landsfundurinn var haldinn dagana 27. og 28. september í Turninum í Andreas Mittrowann frá ÞýskaKópavogi og voru fengnir fyrirlesarar úr ýmsum greinum fagsins, bæði ís- landi í ræðustóli á Landsfundi
Upplýsingar.
lenskir og erlendir.

„Beckmannstube“

Sýning á verkum og ljósmyndum af verkum Wilhelms E. Beckmann var haldin
í Safnaðarheimili Kópavogskirkju og hún opnuð með viðhöfn laugardaginn 15.
desember í tilefni af 50 ára vígsluafmæli kirkjunnar. Þar hélt bæjarbókavörður
erindi um listamanninn undir yfirskriftinni „Var listamaðurinn Wilhelm Beckmann trúaður?“
Margir sáu þessa sýningu og vakti hún nokkra athygli.Verk Beckmanns eru til
sýnis í Bókasafninu og eru sum þeirra í eigu þess að ósk erfingja listamannsins.

Hrafn Andrés Harðarson
bæjarbókavörður
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Starfsfólk

Samtals eru nú 12.65 stöðugildi í Aðalsafni og í 1.75 í Lindasafni.
Bæjarbókavörður var fenginn til að stýra málstofu á vegum Héraðsskjalasafnsins um sögu Kópavogs. Þá
sótti hann ásamt Margréti Sigurgeirsdóttur og Sigrúnu Guðnadóttur árlegan vorfund Samtaka forstöðumanna
almenningsbókasafna á Dalvík.
Gerð var velheppnuð tilraun með Eflingardag fyrir starfsfólk safnsins og skilaði hún góðum árangri.
Haldnir eru reglulega fundir starfsfólks um innri málefni safnsins. Einnig fundir með deildarstjórum og ýmsum
starfshópum. Þrír starfsmenn sóttu Next Library Camp ráðstefnuna í Osló í ágúst.
Sólarræsting annast ræstingu og vann Wladyslawa Zofia Wlodarczyk á þeirra vegum. Húsvörður Safnahúss
er Kristján Ögmundsson.

Starfsmenn á árinu:

Anna María Soffíudóttir, Arnar Óðinn Arnþórsson, Arndís Þórarinsdóttir,
Eva Hrund Kristinsdóttir, Hafliði E. Guðmundsson lét af störfum á árinu,
Hallur Guðmundsson, Hrafn Andrés Harðarson, Inga Kristjánsdóttir, Íris
D. Sverrisdóttir, Jakobína Ólafsdóttir, Jóhanna V. Gísladóttir, Kolbrún
Andrésdóttir, Liudmila Moiseeva, Margrét Sigurgeirsdóttir lét af störfum
á árinu, Ragna Guðmundsdóttir, Rúna Bjarnadóttir, Sigrún Guðnadóttir,
Sólveig Pétursdóttir.
Frá jólagleði starfsfólks 2003

Barnastarf

Barnastarf var með svipuðu sniði og undanfarin ár. Sögustundir fyrir 3ja-6 ára eru á miðvikudagsmorgnum frá októberbyrjun til aprílloka. Á árinu komu 609 börn í 30 fastar
sögustundir, eða að jafnaði 20.3 börn hverju sinni, en að auki
var pantað á öðrum tímum fyrir 10 hópa, alls 170 börn eða að
meðaltali 17 börn hverju sinni. Boðið var uppá námskeið í
meðferð bóka og þau sóttu 136 börn, í 15 hópum, eða að jafnaði rúmlega 9 börn hverju sinni. Í safnkynningu kom 101
barn frá grunnskólum í 6 hópum, eða að meðaltali 16.8 börn
hvert sinn.
Á vordögum buðu Bókasafnið og Náttúrufræðistofa leikskólabörnum í árlega ævintýraferð í Safnahúsið, sem var eins
og venjulega liður í Kópavogsdögum og stóð yfir í 2 vikur, að Á ormadögum í maí
þessu sinni í samvinnu við fleiri menningarstofnanir
undir nafninu Ormadagar. Börnin fengu vísindalega
fræðslu um orma á 1. hæð og hlýddu á ormasögu í barnadeild. Alls komu 382 börn í heimsókn í 20 hópum, eða
rúmlega 19 börn í hvert sinn. Nokkuð meira var lagt í
þessa dagskrá en venjulega, t.d. var fenginn veglegur
ormur í barnadeild, sem börnin gátu farið í gegnum og
þótti sumum það mikil þrekraun, en flestir drifu sig samt.
Ormaskreytingar voru um allt hús og börnin gátu fóðrað
orm sem lá frá þriðju hæð og niður á fyrstu. Ormadagar
voru aftur haldnir um haustið, þá í þrjá daga. Komu 13
hópar, alls 281 barn, eða að meðaltali 21.6 barn í hvert
sinn. Töframaðurinn Einar einstaki var þá í barnadeildinni
og sýndi börnunum töfrabrögð.
Krakkaormar í Bókasafninu
Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs 2012
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Barnastarf frh.

Jólakattarævintýri í samvinnu við Náttúrufræðistofu var að
venju á aðventunni. Þangað komu 667 börn í 41 hóp, eða að
meðaltali 16.3 börn hverju sinni. Samtals voru því börn í skipulögðum heimsóknum 2266 á árinu. Eru þá ótaldir margir hópar
barna sem komu af leikskólum og skólum í tilfallandi heimsóknir, ýmist úr Kópavogi eða nærliggjandi byggðum. Flugdrekadagur var 9. maí og komu þá stórir hópar barna af
leikskólum og úr yngstu bekkjum grunnskóla með flugdreka
sína á Safnahússtúnið.

Sumarlestur var með sama sniði og áður, samvinnuverkefni
Aðalsafns og Lindasafns og stóð yfir í júní - ágúst. Börn 6-12
Í gini ormsins langa
ára skráðu sig til leiks og lásu svo eins og þau höfðu lyst til, skráðu
lesturinn og fengu happamiða fyrir hverja bók, en dregið var
22. ágúst úr öllum miðum á báðum söfnum og fengu 10 börn
vinning. Alls skráðu sig rúmlega 300 börn á báðum söfnunum.

Stoppleikhópurinn undir stjórn Eggerts Kaaber sýndi
barnaleikritið Jólin hennar Jóru í nóvember í Kórnum og var
húsfyllir. Bangsadagurinn, 27. október, var hafður í heiðri
með getraun sem stóð allan október og dregið á Bangsadaginn. Hlutu 10 börn bangsavinninga. Í mars var haldin sýning
á myndverkum barna í leikskólanum Grænatúni sem margir
komu að skoða. Barnadeildin er vel nýtt, þangað koma börn
á öllum aldri til að sækja sér lesefni, lesa, spjalla og slaka á. Dregið í sumargetraun
Margir nemendur Tónlistarskólans bíða þar eftir
að komast í tíma og að verða sóttir eftir tíma,
foreldrar koma með börn sín og eiga notalegar
stundir. Það virðist öllum líða vel í barnadeildinni.
Deildarstjóri gerði nokkra efnis- og aldursflokkaða bókalista til að auðvelda gestum deildarinnar bókaval. Nokkrir þeirra hafa ratað á aðra
staði, t.d. hafa bæklingar um sorg og um einelti
verið fengnir í nálæga kirkju. Einnig gerir
barnabókavörður árlega útdrátt úr nýjum barnabókum, þeim sem afgreiða í barnadeild til hagræðis. Barnadeildin þjónustar grunnskóla og
leikskóla eftir þörfum, lánar út mikið magn
lestrarbóka þegar lestrarátak er í gangi, tekur til
fræðibækur vegna þemavinnu og reynir á allan
Sýnishorn af bæklingum safnsins
hátt að koma til móts við þarfir þeirra sem
þangað leita. Deildarstjóri fylgist með safnkosti deilarinnar, grisjar og bætir í geymslubókasafn barna eftir því
sem við á. Deildarstjóri tók á móti nokkrum nemum í barnabókmenntum og ræddi við fólk um barnastarf.
Deildarstjóri sótti ýmsa fundi um menningarmál, nokkur Morgunkorn Upplýsingar og sat námskeið um gerð
auglýsingatexta í H.Í. Deildarstjóri sér um bókmenntagetraun í Kópavogspóstinum.
Inga Kristjánsdóttir,
bókasafns- og upplýsingafræðingur,
deildarstjóri barna- og unglingadeildar
5
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Viðburðir

Jón Yngvi Jóhannsson bókmenntafræðingur kom 26. janúar og talaði um jólabækurnar. Einnig spurðu áhugasamir áheyrendur og ræddu efnið við Jón.
Árleg erindaröð hófst 16. febrúar og var talað um ÁBYRGÐ. Þeir sem greindu frá viðhorfi sínu voru: Gunnar
Hersveinn heimspekingur, Ragna Árnadóttir lögfræðingur, Jón Björnsson sálfræðingur og rithöfundur og Jóna
Hrönn Bolladóttir prestur. Erindin voru ágætlega sótt og kveiktu umræður. Fólk var ánægt og þakklátt fyrir
framtakið.
Bókasafnsdagurinn var haldinn hátíðlegur 17. apríl með ýmsu
móti. Sýnd var stuttmynd í Kórnum á klukkutímafresti, starfsmenn
lásu kvæði og kafla úr Egilssögu og Clara Folenius dansaði bókadans í Listvangi. Safnanótt var haldin 10. febrúar, sjá nánar undir
Safnanótt.
Á Kópavogsdögum var, auk barnadagskrárinnar sem einkenndist af
ormum, erindi Guðmundar Halldórssonar skordýrafræðings um
orma og önnur slík dýr. Þá var bókamarkaður á stéttinni við Safnahúsið flesta daga.
Myndlistarsýningar eru orðnar fastur liður í starfi Bókasafnsins. Á
1. hæðinni er skipt um sýningu á u.þ.b. 6 vikna fresti. Þeir sem sýndu Bæjarbókavörður sendir flugdreka
á árinu eru: Ingibjörn Guðjónsson (ljósmyndir), Erla Sigurðardóttir á loft á Kópavogsdögum
(vatnslitir), Sólrún Halldórsdóttir (olíulitir), Börn úr Hörðuvallaskóla
(þæfðar myndir), Viktor Sichkov (olíulitir), Steingrímur Guðmundsson (ljósmyndir), Edwin Kaaber (olíu-/vatnslitir), Helga Harðardóttir
(olíulitir), Bergljót Sveinsdóttir (vatnslitir). Þessar sýningar vekja þónokkra athygli og fólk kemur gagngert til að sjá sýningarnar.
Norræna bókasafnavikan var á sínum stað í 2. viku nóvember. Hún
lét lítið yfir sér að þessu sinni, en barnaefni eftir Thorbjörn Egner var
lesið í sögustundum þá viku. Á degi íslenskrar tungu, 16. nóvember,
lásu félagar úr Hana-nú bókmenntaklúbbnum upp á 1. hæð úr verkum
Gjábakkaskálda.
Inga Kristjánsdóttir,
bókasafns- og upplýsingafræðingur,
deildarstjóri barna- og unglingadeildar

Ein mynda Helgu Harðardóttur
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Safnanótt

Safnanótt var haldin í Bókasafni Kópavogs 10.
febrúar 2012 en safnanótt er hluti af Vetrarhátíð sem
öll söfn á Reykjavíkursvæðinu standa að. Það var þó
ekki fyrr en 2010 sem Bókasafn Kópavogs var með í
fyrsta skipti og tókst sá viðburður mjög vel.
Á Safnanótt 2012 voru gestir nálægt 500. Það var
strax vel mætt við opnun safnsins og var stöðugur
straumur af gestum allt kvöldið. Betur var staðið að
auglýsingum og bæklingagerð að þessu sinni en árið
áður og er þá átt við efni, sem kom frá Höfuðborgarstofu og bækling sem unninn var á vegum stofnana
Kópavogsbæjar.

Hljómsveitin Varsjárbandalagið
að spila fyrir gesti safnahúss

Við ákvörðun á dagsskrá safnanætur 2012 var litið til ársins áður
en þá varð hlé á dagskrá hjá okkur frá kl. 21:30 til kl. 23:00 og misstum við megnið af fólkinu út úr safninu við það. Því var ákveðið að
hafa samfellda dagskrá þetta árið og kom það mjög vel út þar sem
fólk var í húsinu allt kvöldið.

Rússneskur barnakór á Safnanótt

Listvangur

Á Listvangi er allt efni sem tengist listum, handavinnu, föndri,
skemmtunum og íþróttum staðsett, þar með talin tónlist á geisladiskum og mynddiskum (flokkur 700). Jafnt og þétt bætist við
efni deildarinnar og er nú keypt inn nær allt íslenskt efni sem
gefið er út og valið erlent efni. Þetta árið var áhersla lögð á innkaup á nótnabókum og listasögubókum, en deildin á nú mjög
gott úrval bóka í þeim flokki. Varanleg útstilling er á 2. hæð og
á stigapalli til að vekja athygli á efni deildarinnar.
Alltaf er eitthvað um breytingar á deildinni. T.d. voru öll tímarit sem tilheyra deildinni flutt yfir í Kaffikrók á 3. hæð þar sem
Tónlist í metravís
flest öll tímarit safnsins eru nú staðsett. Var þetta gert til að auðvelda aðgengi og auka útlán tímaritanna.
Sá fáheyrði atburður gerðist um hábjartan dag að viðstöddum gestum safnsins að hljómflutningstækjum
deildarinnar var stolið. Er það bagalegt því þau voru mikið notuð og er nú beðið eftir nýjum tækjum.
Aðstaðan á Listvangi er vel nýtt, smásýningar eru í gangi allt
árið, og mikið er um að smærri fundir, s.s. starfsmanna- og deildarstjórafundir séu haldnir í deildinni. Þá eru safngestir duglegir
að nýta sér aðstöðuna til afþreyingar og vinnu, sérstaklega á
prófatímum.
Deildarstjóri sótti ýmsa fundi og námskeið vegna fagsins og
hélt áfram námi í listfræði við Háskóla Íslands.
Ragna Guðmundsdóttir,
bókasafns- og upplýsingafræðingur,
deildarstjóri Listvangs Úr Listvangi
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Þjónustudeild

Deildin sinnir öllum þáttum sem lúta að afgreiðslu
og þjónustu við lánþega og er á annarri hæð safnsins. Þar er líka upplýsingaþjónusta sem bókasafnsfræðingar sinna.
Afgreiðsluþáttur fyrstu og þriðju hæðar heyrir
einnig undir Þjónustudeild.
Á annarri hæð er netaðgangur svo og les- og
vinnuaðstaða fyrir gesti. Þrjár leitartölvur eru
tengdar Gegni og sex nettengdar tölvur sem safngestum stendur til boða aðgangur að gegn vægu
gjaldi. Einnig er þráðlaust net á öllum hæðum.
Dagblöð, ýmis tímarit og upplýsingabæklingar
liggja frammi.
Nokkrar sýningar voru í skápum á annarri hæð
og mæltust vel fyrir.
Útsýni til austurs
Samstarfi við Momentum var haldið áfram við innheimtu vanskila.
Aldraðir og þeir sem ekki eiga heimangengt geta fengið bækur sendar heim og sér Hallur Guðmundsson um
þá þjónustu. Á árinu nýttu 10 einstaklingar sér þessa þjónustu auk þess sem Fangelsið í Kópavogi fær reglulega
send gögn.
Heimsóknir á heimasíðu safnsins voru 17.000 og flettingar voru 27.200. Heildarfjöldi gesta var 145.647.
Heimsóknir á safnið voru flestar í febrúar 14.632 og fæstar í apríl 9.617.
Útlán voru flest í mars 22.442 og fæst í maí 17.079. Heildarútlán voru 251.853.
Jakobína Ólafsdóttir,
bókasafns- og upplýsingafræðingur,
deildarstjóri þjónustudeildar

Heiti potturinn

Árið 2012 í Heita pottinum var með hefðbundnu sniði. Deildin fékk nokkuð nýjan svip þegar því var að fullu
lokið að setja upp skáhillur í allri deildinni og er hún nú enn opnari og aðgengilegri en fyrr.
Í deildinni eru bækur af ýmsum toga, en hjarta deildarinnar er þó alltaf vísindaskáldsögurnar, fantasíurnar,
myndasögurnar og unglingabækurnar. Þetta efni á trausta aðdáendur sem vita að þeir geta gengið að nýjum og
áhugaverðum kosti á safninu og það er gleðilegt að þjóna þeim.
Þegar deildin var stofnuð var efni af þessum toga á jaðrinum en verður nú stöðugt almennara. Nú má sjá
furðusögur á metsölulistum bókaverslana, íslensku barnabókaverðlaunin 2012 voru veitt hefðbundinni fantasíu
fyrir bæði börn og fullorðna og þjóðin gjörvöll fylgist spennt með þáttaröðinni Game of Thrones sem byggð
er á bókaflokknum A Song of Ice and Fire sem hefur lengi verið til í Heita pottinum. Því hefur aðsóknin aukist
nokkuð og mun eflaust aukast enn.
Þessi aukni áhugi sést meðal annars á því að aldrei fyrr hafa komið út jafnmargar furðusögur á íslensku og á
árinu 2012 og hefur sá hluti deildarinnar sem geymir slíkar bækur þanist allnokkuð út.
Tilraun til að fjölga unglingabókum á ensku sem eru hvorki fantasíur né vísindaskáldsögur gengur ágætlega
og er efnið á stöðugri hreyfingu. Ekki er ósennilegt að þessi hluti deildarinnar muni vaxa á komandi árum.
Ritlistardeild Bókasafnsins hefur nokkra sérstöðu meðal íslenskra almenningssafna og er hún í Heita pottinum. Deildin heldur áfram að stækka hægt og rólega og í tengslum við hana hefur um árabil verið margskonar
ritlistartengt starf á safninu. Í nóvember bauð safnið íslenskum rithöfundum samastað á meðan National Novel
Writing Month átakið stóð yfir í sjötta sinn, en Bókasafn Kópavogs er eitt opinberra samstarfsbókasafna þessarar stóru grasrótarhreyfingar. Átakið er alþjóðlegt og er hugmyndin sú að hver þátttakenda skrifi 50.000 orða
skáldsögu á 30 dögum nóvembermánaðar.
Ekki er heldur úr vegi að minnast á að hið glæsilega gúmmítré deildarinnar var orðið nokkuð úr sér vaxið á
Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs 2012
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Heiti potturinn frh.

árinu og var það í samvinnu við deildarstjóra Barnadeildar brytjað niður og hent að
mestu. Græðlingar af trénu voru svo ræktaðir í vatnsflöskum á kaffistofunni áður en
þeir voru gróðursettir á ný. Tókst þetta sprotaverkefni með miklum ágætum og höfum
við nú mjög myndarlegan gúmmírunna í deildinni sem ungmennin flatmaga undir á
meðan þau grúfa sig yfir teiknimyndasögurnar. Er þetta skemmtilega táknrænt fyrir
starfið á bókasöfnunum, allt starfið byggir á gömlum grunni en má þó ekki láta hann
hamla sér á veginum til eflingar og þroska.
Deildinni var stýrt af Arndísi Þórarinsdóttur og Jóhönnu V. Gísladóttur, bókasafnsog upplýsingafræðingi, en sú síðarnefnda leysti Arndísi af meðan hún var í fæðingarorlofi frá því í febrúar og fram í október.
Arndís Þórarinsdóttir,
bókmenntafræðingur,
deildarstjóri Heita pottsins, forn- og dægurmenningardeildar.

Djúpið

Djúpið er fræðasetur Bókasafnsins, 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.
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, einnig er þar Gegnistölva þar sem hægt er að leita að gögnum sem eru
á safninu. Lesaðstaðan er vel nýtt á próftímum.
Bókasafnið býður listamönnum að sýna verk sín í Djúpinu. Verkin eru af ólíkum toga, ljósmyndir, olíumálverk og vatnslitamyndir, en eiga það þó sameiginlegt að lífga upp á innviði safnsins.
Kórinn var vel nýttur sem fyrr, Bókmenntaklúbbur Hana-nú hittist þar reglulega. En að auki voru þar haldin
erindi, fyrirlestrar, námskeið og fundir. Kórinn er leigður út til einstaklinga og félaga og einnig á þar innkomu
Tónlistarskóli Kópavogs ákveðnar stundir í viku hverri yfir vetrarmánuðina.
Jóhanna V. Gísladóttir,
bókasafns- og upplýsingafræðingur,
deildarstjóri Djúpsins
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Móðursafn rússneskra og lettneskra bóka

Í Djúpinu býr áfram móðursafn rússneskra og lettneskra bóka, og
stækkar það jafnt og þétt. Rússar heimsækja fyrstu hæðina mikið og
bækurnar fara einnig í millisafnalán út á land. Liudmila Moiseeva
er umsjónarmaður safnsins og sér um vikulegar sögustundir á rússnesku, sem eru vel sóttar af rússneskum börnum og fjölskyldum
þeirra. Hún sér einnig um Rússneska daga, Rússneskan kvennaklúbb og aðrar rússneskar uppákomur.
Bókasafni Kópavogs var á sínum tíma úthlutað rússnesku í samstarfsverkefni almenningsbókasafna undir yfirskriftinni „Bækur og
móðurmál“.
Rússneska deildin fær í áskrift tvö tímarit á rússnesku. Keyptar voru
25 nýjar bækur frá Rúss-

Páskaföndur i Kórnum

landi og 20 komu að gjöf.
Samtals voru 12 rússneskar sögustundir og mættu í þær 86 börn.
Páskaföndur var 31. mars í kaffistofunni á 3. hæðinni og mættu þar
10 börn sem bjuggu til ýmiskonar páskaskraut undir leiðsögn.
Lettnesk kona, Angela að nafni, hélt erindi í Kórnum fyrir verðandi
mæður og gaf safninu tímarit sem stílað er á þungaðar konur og nýjar
mæður, á lettnesku.
12 börn mættu í jólaföndur í safninu 15. des.

Liudmila Moiseeva
umsjónarmaður rússneskra bóka Páskaföndur i Kórnum

Myndir úr starfi rússnesku deildarinnar
Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs 2012
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Vefur, Facebook, stafræn þjónusta og nýsigögn
Hvar.is
tölfræði
2009
2010
2011

Íslendingar
317.593
318.236
319.575

Kópavogsbúar
29.976
30.357
30.799

Kópavogsbúar % af
Íslendingum
9,40%
9,50%
9,63%

Sóttar tímaritsgreinar
Kópavogsb.
80.305
81.567
105.596

Gagnasafn
mbl.is
Kópavogsb.
60.079
180.397
283.400

Tafla 1: Notkun stafrænna gagna
(Tölur fyrir 2012 liggja ekki fyrir)

Bókasafn Kópavogs tekur þátt í að greiða fyrir aðgang landsmanna að stafrænum gagna– og greinasöfnum
um vefinn hvar.is. Þó að heimsóknir og flettingar á hvar.is hafi minnkað talsvert á milli áranna 2010 og 2011
þá er umtalsverð aukning í notkun á greinum úr gagnasöfnum, tímaritum og gagnasafni mbl.is.
Á hvar.is sóttu landsmenn alls 1.096.540 greinar eða gagnasöfn í fullri lengd. Þar af var hlutfall íbúa Kópavogs
áætlað 105.596 greinar og er það aukning um 29%. Í gagnasafn Morgunblaðsins sóttu landsmenn alls 2.942.890
greinar í fullri lengd. Þar af má ætla að hlutfall íbúa Kópavogs sé um 283.400 greinar og er það aukning um
57% á milli ára.
Samkvæmt þessum tölum má gera ráð fyrir að stafræn notkun Kópavogsbúa á hvar.is árið 2011 (þ.e. tímaritsgreinar og greinar í gagnasöfnum sem sóttar voru í fullri lengd) hafi verið 388.996 fyrir tilstuðlan Bókasafns
Kópavogs (sjá töflu 1). Mikil aukning var á notkun gagnasafns Morgunblaðsins á milli áranna 2010 og 2011.
Má leiða að því líkur að notkun hafi haldið áfram að aukast á árinu 2012 en ekki er hægt að sýna tölur um það
þar sem ekki er búið að birta þær á vef landsaðgangs fyrir árið 2012.
Árið 2010 var tekin sú ákvörðun að sami starfsmaður tæki að sér að velja myndefni fyrir Bókasafn Kópavogs
og Lindasafn. Er það gert til að hafa betri yfirsýn yfir það efni sem keypt er og einnig til að nýta betur það
fjármagn sem úthlutað er til kaupa á kvikmyndum fyrir söfnin. Einnig sér viðkomandi um að panta kvikmyndirnar og auðveldar það allt utanumhald á þeim. Það sama á við um tölvuleiki fyrir börn sem keyptir eru á söfnunum. Hefur það gefið góða raun og er aukning á útlánum á mynddiskum á milli áranna 2011 og 2012 um 13%.
Á vef safnsins eru allar þær upplýsingar sem viðkoma safninu svo sem afgreiðslutími, viðburðir, starfsfólk,
gjaldskrá, ársskýrslur, saga safnsins og margt fleira. Innlit á vef safnsins voru rétt tæplega 17.000 gestir, innlit
rúmlega 27.000.
Nettengdu tölvurnar á netvangi 2. hæðar eru talsvert mikið notaðar en í þær voru seldir rétt tæplega 1.700
miðar fyrir rúmlega 189.000 kr. Vefstjóri bókasafnsins er Arnar Óðinn Arnþórsson.
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Vefur, Facebook, stafræn þjónusta og nýsigögn frh.

Á árinu 2012 var haldið áfram að nota „facebook“ til
að auglýsa safnið og viðburði þess, fjölgun notenda
síðunnar árið 2012 var talsverð en um áramótin voru
rúmlega 900 manns áskrifendur að „facebook“ síðu
Bókasafns Kópavogs og Lindasafns. Innlit árið 2012
voru að meðaltali 781 manns á viku á báðum söfnunum en mestur fjöldi á einni viku sem sáu skilaboð
frá safninu á „facebook“ var 1.374 í Aðalsafni og 594
í Lindasafni.
Sigrún Guðnadóttir,
upplýsingafræðingur
forstöðumaður Lindasafns

Skjáskot af Facebooksíðu Bókasafns Kópavogs
í febrúar 2013

Aðsókn, heimsóknir, lánþegar, útlán og samsetning safnkosts

Bókasafn Kópavogs eru eftirtalin söfn: Aðalsafn með Ólafssafni,
Stefánssafni 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 2011 og 2012.
Teljari er bæði í Aðalsafni og Lindasafni en hann kom í Lindasafn í mars
2011. Fram að því hafði gestafjöldi verið reiknaður út frá gestafjölda
Aðalsafns. Gestafjöldi var heldur minni á árinu en þó var aukning á
gestafjölda þrjá síðustu mánuði ársins 2012 á Aðalsafni.

Graf 1: Þróun á gestafjölda í Bókasafni Kópavogs á árunum 2008 – 2012
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Brot af safnkosti Bókasafns Kópavogs

Aðsókn, heimsóknir, lánþegar, útlán og safnkostur frh.

Þó að útlán hafi dregist saman um rúmlega 6% þá er aukning útlána á mynddiskum rúm 8% og höfum við
lagt áherslu á að kaupa meira inn af mynddiskum og fjölbreyttara efni til að koma til móts við óskir lánþega.
Einnig er aukning á útlánum hljóðbóka um 25% en á þessu ári hefur aukist til muna útgáfa á íslensku efni á
hljóðbókum og því meira fyrir lánþega að velja úr. Útlán á tölvuleikjum fyrir börn hafa aukist um rúmlega 7%
og er lögð áhersla 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.
Bókasafn Kópavogs
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
september
október
nóvember
desember
Samtals

2007
18.406
17.642
19.250
17.089
15.463
15.499
18.647
18.196
18.371
19.984
18.401
15.113
212.061

2008
18.578
17.910
18.322
16.996
15.596
16.049
20.176
18.869
19.485
21.444
21.722
19.400
224.547

2009
21.460
20.472
22.640
21.306
17.925
21.257
23.796
21.874
23.129
24.458
22.189
19.197
259.703

2010
20.841
20.987
24.314
19.302
18.200
20.620
24.420
22.187
21.478
21.969
22.694
19.636
256.648

2011
22.016
22.069
22.923
20.984
18.626
19.248
22.642
21.903
22.715
23.854
22.299
18.591
257.870

Tafla 2: Útlánaþróun í Bókasafni Kópavogs eftir mánuðum á árunum 2007 – 2012

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

-8%
-6%
-2%
-8%
-8%
0%
-3%
-3%
-16%
-8%
-4%
-7%
-6%

Graf 2: Útlán í Bókasafni Kópavog eftir mánuðum á árunum 2007 – 2012
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Aðsókn, heimsóknir, lánþegar, útlán og safnkostur frh.
Efnistegund
Snældur
Snældur/hljóðbækur
Bækur
Spil
Geisladiskar (tónlist)
Geisladiskar (hljóðbækur)
Tölvugögn
DVD
Tímarit
Hljómplötur
Myndbönd
Kort
Nótur
Skyggnur
Tæki
SAMTALS

Tafla 3: Útlán eftir efnistegund

2008
990
273
179.741
2
4.177
2.937
836
8.721
22.832
1
4.009
17
9
2
0
224.547

2009
1.127
306
207.694
2
4.433
4.189
687
12.359
26.015
1
2.826
39
24
1
0
259.703

Graf 3: Útlánaþróun á nýsigögnum
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2010
671
219
209.194
2
3.484
4.366
647
13.314
23.061
3
1.636
35
15
1
0
256.648

2011
459
162
206.337
7
7.601
4.291
638
15.141
22.240
2
934
22
10
0
26
257.870

2012
263
100
190.361
2
6.792
5.356
685
16.377
21.440
1
388
25
31
0
22
241.843

Aðsókn, heimsóknir, lánþegar, útlán og safnkostur frh.
Tegund skírteina
1 (18-66 ára)
2 (13-17 ára)
3 (0-12 ára)
4 (frítt)
5 (starfsmenn)
6 (bókin heim)
7/8 (stofnanir)
Annað
Samtals

2007
127.171
8.149
25.496
35.056
7.852
115
5.977
2.245
212.061

2008
129.221
8.311
30.843
37.887
10.210
149
4.680
3.246
224.547

2009
151.346
8.482
33.708
44.879
12.382
354
4.962
3.590
259.703

Tafla 4: Útlánaþróun eftir tegundum skírteina síðastliðin sex ár

Graf 4: Útlánaþróun eftir tegundum skírteina síðastliðin sex ár
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2010
146.786
7.845
35.266
46.088
11.684
128
4.771
4.080
256.648

2011
145.180
7.400
33.111
52.955
9.744
89
4.232
5.159
257.870

2012
137.515
6.643
30.836
51.165
8.529
43
3.020
4.083
241.834

Sigrún Guðnadóttir
upplýsingafræðingur
forstöðumaður Lindasafns
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Bókmenntaklúbbur Hananú í Bókasafninu í 25 ár

Á árinu voru haldnir 13 fundir. Guðlaugur R. Guðmundsson
kom á fyrsta fund ársins og sagði frá örnefnaskráningu í landi
Kópavogs. Þá var ákveðið að efna til upplestrardagskrár úr
verkum Suðurnesjaskálda. Voru því teknir fyrir rithöfundar
og skáld, sem áttu rætur á Suðurnesjum, þ.á.m. Jón Thorarensen, Kristinn Reyr, Jakob Thorarensen, Guðbergur Bergsson,
Örn Arnarson, Þórbergur Þórðarson, Hallgrímur Pétursson og
Herdís Andrésdóttir. Einnig var tekið efni úr þjóðsögum og
einn félagi bókmenntaklúbbsins, Kristján Guðmundsson, flutti
eigin frásögn frá því er hann, ungur maður, sótti vinnu til
Suðurnesja. Þessi dagskrá var flutt fyrir fullu húsi í
Nesvöllum, félagsmiðstöð eldri borgara í Keflavík og fékk
Í Hvalsneskirkju
góðar undirtektir en þar var komið fólk af öllum Suðurnesjum.
Um haustið voru lesnar sögur Auðar Övu Ólafsdóttur og kom rithöfundurinn síðan í heimsókn á fund 14.
nóvember. Á Degi íslenskrar tungu, 16. nóvember, lásu félagar Bókmenntaklúbbsins ljóð eftir Gjábakkaskáldin
og voru þau mörg hver mætt til a hlýða á ljóðin sín. Var gerður góður rómum að þessu uppátæki.
238 mættu á fundi ársins, að meðaltali 17 félagar hverju sinni.

Gagnadeild - skráning og flokkun

Hrafn Andrés Harðarson
bæjarbókavörður

Við skráningu á árinu unnu, undirrituð, Ragna Guðmundsdóttir
og Sigrún Guðnadóttir. Ragna við skráningu tónlistar og Sigrún
við skráningu og tengingar á safnkosti Lindasafns, auk skráningar
á mynddiskum Aðalsafns. Í september varð svo sú breyting á að
Ragna Guðmundsdóttir tók við skráningu mynddiska af Sigrúnu
Guðnadóttur og bætti einnig við sig skráningu hljóðbóka. Undirrituð sá um skráningu og tengingar á öðrum safngögnum Aðalsafns.
Við skráningu á safnefni Ólafssafns vann Jóhanna V. Gísladóttir
í átaksvinnu hluta ársins en hefur nú verið ráðin til annarra starfa á
safninu.
Kolbrún Andrésdóttir
Bókasafns- og upplýsingafræðingur,
deildarstjóri Gagnadeildar.
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Lindasafn

Lindasafn er samrekið með skólasafni Lindaskóla að Núpalind 7. Auk bóka og tímarita fyrir alla aldurshópa
eru til útláns í safninu hljóðbækur, myndbönd, mynddiskar, myndasögur, tölvuleikir og tungumálanámskeið.
Safnið býður uppá afnot af tölvum gegn vægu gjaldi, svo og lesaðstöðu.
Sögustundir 1. janúar
Helstu áherslur eru hreyfanlegur safnkostur og bækur um viðskipti.
Sögustundir eru einu sinni í viku á þriðjudögum kl. 10 fyrir leikskólabörn frá til 31. desember 2012
401
1. október til 30. apríl. Einnig eru sögustundir á miðvikudögum. kl. 14:15 fyrir Dægradvöl
Leikskólar
558
Dægradvöl Lindaskóla.
959 (967)
Alls komu 959 börn í sögustund á árinu. Er það örlítill samdráttur frá fyrra ári Samtals
sjá töflu 5:
Tafla 5: Sögustundir í Lindasafni

Fjöldi barna kemur ár hvert í sögustundir í Lindasafni

Útlán

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 yfir safngögn í eigu
Lindasafns. Sú nýbreytni var tekin upp að senda
áminningu á þá sem eru með netfang um að skiladagur
á bókum og tímaritum sé eftir 2 daga.
Hægt er að skila gögnum úr Aðalsafninu í Lindasafni og öfugt. Einnig er boðið upp á millideildalán á
milli safnanna. Þrjár ferðir eru farnar á milli safna í
viku með gögn. Útibússtjóri Lindasafns sækir fundi
vikulega í Aðalsafni. Afgreiðslutími Lindasafns er
óbreyttur.

Útlánin 2012 voru 53.245 hjá skólasafni og Lindasafni. Fækkun var á útlánum í Lindasafni milli áranna 2011
og 2012, 40.928 í 37.544 (-8.27%), þó var aukning á útlánum á mynddiskum um 4.31% og á hljóðbókum,
sérstaklega seinni part árs.

Viðburðir á árinu:

Laugardaginn 17. nóvember var hin árlega barnaskemmtun í Lindasafni. Stoppleikhópurinn sýndi barnaleikritið Jólin hennar Jóru og mættu um 150 börn og fullorðnir á sýninguna. Bangsadagurinn var haldinn 27.
október og var getraun í tilefni dagsins.
Sumarið 2012 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 300 börn í þessu árlega lestrarátaki.

Starfsemi

Forstöðumaður var samanlagt í 100% stöðu sem skiptist
á tvo starfsmenn. Einnig voru tveir bókaverðir samanlagt
í 75% stöðu. Yfir sumarið var ráðinn starfsmaður til sumarafleysinga. Hann nýttist á báðum söfnum. Þann 1. október varð þó breyting á þannig að það er forstöðumaður í
100% og einn bókavörður í 75% stöðu. Starfsfólk er samnýtt á milli Lindasafns og Aðalsafns eftir því sem til þarf.
Starfsfólk Lindasafns sér um innkaup fyrir safnið,
flokkar, skráir og tengir safnkostinn við gagnagrunn
safnsins og gengur frá á viðeigandi hátt, sinnir afgreiðslu,
uppröðun, fínröðun og öðru sem þarf að sinna til að halda Sögustund í Lindasafni
17
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Lindasafn frh.

Fjölmenni kom í Lindasafn þann 17. nóvember þegar Stopp leikhópurinn sýndi farandsýninguna „Jólin hennar Jóru“

safninu gangandi.
Starfsfólk tekur á móti gestum, eins og eðli starfseminnar leyfir, í sögustundir og aðrar kynningar og móttökur.
Einnig þarf að grisja og afskrifa safnkost reglulega. Þá eru aðallega afskrifuð auka eintök af skáldsögum og
bækur sem aldrei hafa lánast út.
Forstöðumaður tekur þátt í ýmsum verkefnum með Aðalsafni eins og kynningarmálum, þemavinnu o.fl.
Eina sérþjónustan sem Lindasafn getur boðið upp á eru sögustundirnar.
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.

Kórasafn

Vegna aðstöðuleysis í geymslum í Fannborg var uppbyggingu Kórasafns nánast hætt á árinu 2011, örfáum
eintökum var bætt við 2012. Eldri gögn fyrir Kórasafn eru áfram geymd í Fannborg.
Opnun Kórasafns er enn óráðin.
Sigrún Guðnadóttir,
upplýsingafræðingur
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Ársreikningur Aðalsafns 2012
Númer
243
259
459

1110
1121
1702
1792
1801
1890
1906
2021
2022
2032
2034
2082
2083
2084
2511
2521
2852
2853
2990
4111
4122
4210
4342
4347
4375
4411
4412
4911
4912
4913
4923
4924
4943
4960
4963
4969
4988
4990
5122

Heiti
Tekjur
Tekjur af útlánum
Aðrar tekjur
Önnur sala
Laun
Mánaðarlaun
Yfirvinna
Bifreiðahlunnindi
Dagpeningar
Tryggingagjald
Launatengd gjöld
Kaffikostnaður
Vörukaup
Bækur og áskrift
Tímarit, blöð
Pappír og ritföng
Bókbandsefni
Myndir/filmur/kort
Hljómplötur
Smáhlutir og efni
Rafmagn
Heitt vatn
Aðrir innanskokksmunir
Ýmis búnaður
Önnur vörukaup
Þjónustukaup
Leigubifreiðir
Sendibifreiðir
Ferðakostnaður
Aðkeypt þjónusta
Landskerfi bókasafna (vsk)
Eftirlitsgjöld
Húsaleiga eignasjóður
Reiknuð afnot
Prentun og ljósritun
Póstburðargjöld
Auglýsingar
Námskeiðs-og skólagjöld
Félagsgjöld
Sorphreinsun/Gámaþjón. (vsk)
Viðhald ósundurliðað
Viðhalds- og þjónustusamningar
Viðhald á vegum þjónustud.
Tölvukostnaður mf.
Önnur þjónustukaup
Heilbrigðiseftirlitsgjald

Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

Tafla 6: Aðalsafn – Ársreikningur 2012
(sótt af Hnoðra 17/2/2013)
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Hreyfing
10.169.689
4.115.420
3.271.330
2.782.939
76.765.072
52.401.835
9.835.374
91.811
319.248
5.412.552
8.596.032
108.220
13.514.530
7.662.618
1.592.634
88.332
478.071
1.628.710
572.507
160.047
243.741
117.498
142.035
657.459
170.878
56.758.491
12.683
54.760
543.341
325.134
51.588
43.751
3.481.215
47.608.704
199.188
83.680
290.749
246.650
83.574
372
17.099
13.477
13.178
3.608.000
67.098
14.250

147.038.093
-10.169.689
136.868.404
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Ársreikningur Lindasafns 2012
Númer
243
259
459

1110
1121
1702
1801
1890
1906
2021
2022
2031
2082
2083
2084
2853
4011
4122
4342
4911
4912
4924
4942
4981
4982
4988

Heiti
Tekjur
Tekjur af útlánum
Aðrar tekjur
Önnur sala
Laun
Mánaðarlaun
Yfirvinna
Bifreiðahlunnindi
Tryggingagjald
Launatengd gjöld
Kaffikostnaður
Vörukaup
Bækur og áskrift
Tímarit, blöð
Bréfabindi
Myndir/filmur/kort
Hljómplötur
Smáhlutir og efni
Ýmis búnaður
Þjónustukaup
Sími
Sendibifreiðir
Aðkeypt þjónusta
Prentun og ljósritun
Póstburðargjöld
Félagsgjöld
Ræsting (vsk)
Bæjarvinna
Vélavinna/eigin akstur
Tölvukostnaður mf.

Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

Tafla 7: Lindasafn – Ársreikningur 2012
(sótt af Hnoðra 17/2/2013)

Hreyfing
1.208.551
426.500
444.049
338.002
10.959.592
7.377.405
1.348.900
29.748
769.579
1.324.820
109.140
3.334.023
2.335.439
407.281
50.527
375.162
69.195
82.591
13.828
926.981
9.383
2.635
80.000
10.000
976
29.750
302.237
0
0
492.000
15.220.596
-1.208.551
14.012.045

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

Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs 2012

20

Efnisyfirlit

Starfsemin á árinu 2012 ........................................................................................................................3
Starfsfólk...............................................................................................................................................4
Barnastarf..............................................................................................................................................4
Viðburðir ársins.....................................................................................................................................6
Listvangur .............................................................................................................................................7
Þjónustudeild ........................................................................................................................................8
Heiti potturinn.......................................................................................................................................8
Djúpið ...................................................................................................................................................9
Móðursafn rússneskra og lettneskra bóka.............................................................................................10
Vefur, facebook, stafræn þjónusta og nýsigögn ....................................................................................11
Aðsókn, heimsóknir, lánþegar, útlán safngagna og samsetning safnkosts............................................12
Bókmenntaklúbbur Hana-nú í Bókasafni Kópavogs í 25 ár .................................................................16
Gagnadeild – skráning og flokkun........................................................................................................16
Lindasafn...............................................................................................................................................17
Viðauki: tölfræði og ársreikningur........................................................................................................19
Efnisyfirlit .............................................................................................................................................21
Töfluyfirlit.............................................................................................................................................21

Töflur og gröf

Tafla 1: Notkun stafrænna gagna .........................................................................................................11
Tafla 2: Útlánaþróun í Bókasafni Kópavogs eftir mánuðum á árunum 2007 – 2012 ...........................13
Tafla 3: Útlán eftir efnistegund .............................................................................................................14
Tafla 4: Útlánaþróun eftir tegundum skírteina síðastliðin sex ár ..........................................................15
Tafla 5: Sögustundir í Lindasafni..........................................................................................................17
Tafla 6: Aðalsafn – Ársreikningur 2012 ...............................................................................................19
Tafla 7: Lindasafn – Ársreikningur 2012 .............................................................................................20

Graf 1: Þróun á gestafjölda í Bókasafni Kópavogs á árunum 2008 – 2012.........................................12
Graf 2: útlán í Bókasafni Kópavog eftir mánuðum á árunum 2007 – 2012 .........................................13
Graf 3: Útlánaþróun á nýsigögnum.......................................................................................................14
Graf 4: Útlánaþróun eftir tegundum skírteina síðastliðin sex ár...........................................................15

21

Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs 2012

