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Helstu þættir úr ársskýrslunni
Stjórnsýslusvið/Lista og menningarráð 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
almenning, fyrirlestra og margt fleira.

Safndeildir
Bókasafn Kópavogs er Aðalsafnið í Hamraborg 6a, Lindasafn í Núpalind 7 og Vörslusafn sem er til húsa í
Fannborg 3-5. Í Vörslusafni er að finna Ólafssafn, bóka- og blaðasafn Ólafs Ólafssonar, læknis, plötusafn Stefáns Á. Guðjónssonar og Valgerðar Þórarinsdóttur og minjasafn sem inniheldur m.a. gripi sem tilheyrðu Heilsugæslustöð Kópavogs meðan hún var rekin af Kópavogsbæ og ýmsir gripir sem eru gjafir frá íbúum bæjarins,
fyrr og síðar, þ.á.m. strauboltar, ritvélar, myndavélar og margt fleira. Þar er líka að finna skissur og handrit
Magnúsar Á. Árnasonar, sem Vífill, sonur hans afhenti safninu á sínum tíma.
Í Bókasafni Kópavogs er móðursafn rússneskra bóka 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.
Útlán á íbúa eru álíka og áður. Samtals voru lánuð út 232.716 gögn, sem er samdráttur upp á 4% frá árinu
2012. 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.

Terta sem gestir og gangandi fengu í tilefni 60 ára afmælis Bókasafns Kópavogs
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Starfsemin á árinu 2013
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
á tímabilinu 1. október til 30. apríl. Sumaropnun er frá
1. júní til 31. ágúst þá er 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
þakkir fyrir hugulsemi og örlæti.

„Beckmannstube“
Beckmannstube í Bókasafninu

Hrafn Andrés Harðarson
bæjarbókavörður

Wilhelm Beckmann (1909-1965) var mjög fjölhæfur listamaður. Allt lék í
höndum hans. Hann skar út í tré, hann hjó í stein, hann málaði myndir og hann
gerði skartgripi. Langþekktastur er hann þó fyrir útskurðarverk sín. Verk hans
er að finna í mörgum kirkjum og á mörgum heimilum. Hann skar út marga skírnarfonta og tækifærisgjafir af ýmsu tagi. Wilhelm Beckmann bjó ásamt fjölskyldu
sinni lengi í Kópavogi. Hann var útnefnur fyrsti bæjarlistamaður Kópavogs árið
1954. Árið 2010 gáfu börn og ættingjar Wilhelms Beckmann Bókasafni Kópavogs ýmis verk eftir hann sem Bókasafnið hefur komið fyrir í Beckmannsstofu
í safninu á 3. hæð. Frekari upplýsingar um Wilhelm Beckmann er að finna á
www.beckmann-art.net

Wilhelm Beckmann var fæddur í Hamborg í Þýskalandi árið 1909 þar sem hann
ólst upp. Hann lærði útskurð og myndhöggvaralist hjá Peter Olde, sem var mjög þekktur í grein sinni. Hann
lauk námi 1927 og setti upp eigin vinnustofu auk þess sem hann kenndi við Listaháskóla Hamborgar. Wilhelm
Beckmann var félagi í þýska Jafnaðarmannaflokknum og átti í útistöðum við þýska nasistaflokkinn og varð að
flýja land, fyrst til Danmerkur og síðan til Íslands árið 1935 þar sem hann bjó til æviloka. Á Íslandi var hann
félagi í Alþýðuflokknum og gerði mörg kosningaspjöld fyrir flokkinn.
Hrafn Andrés Harðarson, bæjarbókavörður
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Starfsfólk

Frá bókasafninu í Almere

Frá nýja aðalsafninu í Amsterdam

Samtals eru nú 12.65 stöðugildi í Aðalsafni og 1.75 í Lindasafni.
Bæjarbókavörður sótti ásamt Sigrúnu Guðnadóttur árlegan vorfund Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna sem að þessu sinni var haldinn í Amsterdam. Tilgangur fundarins var að kynna sér það nýjasta í hönnun
og viðburðum hjá almenningsbókasöfnunum þar.
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. Einn starfsmaður fór á ráðstefnu í Árósum en þessar ráðstefnur
eru haldnar annað hvert ár í anda Next Library.
Bókasafn Kópavogs sótti um styrk frá Menntaáætlun Evrópusambandsins
til að kynna okkur útlán á rafbókum og viðskiptamódeli. Safnið fékk úthlutað styrk til þessa verkefnis og fóru 2 starfsmenn safnsins þau, Hallur
Guðmundsson og Sigrún Guðnadóttir, til Kölnar.
Sólarræsting annast ræstingu. Húsvörður Safnahúss er Gylfi Sigurðsson.

Starfsmenn á árinu:

Kölnarfararnir
Hallur Guðmundsson
og Sigrún Guðnadóttir

Anna María Soffíudóttir, Arnar Óðinn Arnþórsson, Arndís Þórarinsdóttir,
Bergrós Björnsdóttir, Eva Hrund Kristinsdóttir, Hallur Guðmundsson, Hrafn
Andrés Harðarson, Inga Kristjánsdóttir, Íris D. Sverrisdóttir, Jakobína Ólafsdóttir, Jóhanna V. Gísladóttir, Kolbrún Andrésdóttir, Liudmila Moiseeva,
Ragna Guðmundsdóttir, Rúna Bjarnadóttir, Sandra Berglind Tómasdóttir,
Sigrún Guðnadóttir, Sólveig Pétursdóttir lét af störfum á árinu og Þórhildur
Elín Erlingsdóttir.

Starfsmenn tóku sig til og prjónuðu orm í tilefni af ormadögum sem nú eru árlegur viðburður í Bókasafninu
Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs 2013
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Barnastarf
Barnastarf er með svipuðu sniði frá ári til árs.
Sögustundir fyrir 3ja til 6 ára börn eru fastur
liður á miðvikudagsmorgnum á tímabilinu frá
októberbyrjun til aprílloka. Nær eingöngu leikskólabörn sækja sögustundir nú orðið, því flest
börn eru í leikskólum. Af því leiðir líka aukið
samstarf við leikskóla, sem er með ágætum. Á
árinu komu 570 börn í 27 hefðbundnar sögustundir, eða rúmlega 21 barn hverju sinni. Oft
er þröng á þingi, og á árinu voru keyptar 24
sessur fyrir börnin til að sitja á gólfinu og er það
til mikilla bóta.
Eftir áramótin var 4ra ára leikskólabörnum
boðið að koma á námskeið í meðferð bóka. Alls
komu 123 börn á 13 námskeið, eða 9-10 börn
hverju sinni. Þau 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.

Hrafn A. Harðarson bæjarbókavörður ásamt
Ingu Kristjánsdóttur deildarstjóra Barnadeildar
á 60 ára afmæli Bókasafns Kópavogs.

Á Kópavogsdögum buðu Bókasafnið og Náttúrufræðistofa leikskólabörnum til ævintýraferðar í Safnahúsið
sem nú kallast Ormadagar. Börnin fræddust um orma og önnur skordýr á 1. hæð og hlýddu svo á ormasögu
í Barnadeild á 3. hæð. Ormadagar hafa verið haldnir síðustu ár, og tengjast að hluta samvinnu við aðrar stofnanir
á Torfunni, en í mörg ár áður var samstarf Bókasafns og Náttúrufræðistofu í svipuðum dúr nema að ýmis dýr
á norðurslóðum voru til umfjöllunar.
Að þessu sinni komu 475 börn á Ormadaga, í 26 hópum, eða að meðaltali rúmlega 18 börn hverju sinni.
Annað samvinnuverkefni þessara tveggja stofnana var Ævintýrið um Jólaköttinn sem börnum var boðið í þegar
ljós voru tendruð á jólatré Kópavogsbúa á Hálsatorgi 30. nóvember og síðan var leikskólabörnum boðið daglega
fyrstu tvær vikurnar í aðventu. Gerð var fræðileg úttekt á kattardýrum á 1. hæð, en svo röktu börnin spor Jólakattarins upp stigana og inn í Barnadeild, þar sem lesið var ævintýri um Jólaköttinn. Hefur þetta verkefni verið
við lýði á jólaföstu í allmörg ár. Að þessu sinni komu 474 börn í heimsókn í 26 hópum, eða rúmlega 18 hverju
sinni.
Grunnskólabörn úr Kópavogi komu í nokkrar safnkynningar og nemendur úr Menntaskóla Kópavogs komu
líka í heimsókn á safnið. Einnig komu skipulagðir hópar frá öðrum bæjarfélögum í kynnisferðir. Má nefna

Ásókn í sögustundir Bókasafnsins hefur verið vaxandi undanfarin ár. Hér má sjá tvo hópa hlýða á upplestur.
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Barnastarf
börn frá Hafnarfirði, Reykjavík og Garðabæ.
Þá komu börn af námskeiðum Rauða krossins
í heimsóknir.
Margir leikskólahópar leggja líka leið sína á
Bókasafnið til að skoða bækur, fá lánað og
njóta þess að vera á safninu með starfsmönnum skólanna. Á meðan Tónlistarskólinn
starfar að vetrinum er Barnadeildin viðkomustaður flestra nemenda þar.
Sumarlestur fyrir 6-12 ára börn var í júní,
júlí og ágúst, eins og hefð er orðin fyrir. Þetta
sumarnámskeið er alveg ókeypis og hugsað
til að börnin viðhaldi þeirri lestrarleikni sem
þau tileinka sér í skóla að vetrinum. Þátttakendur fengu pésa til að skrá í lestur sinn og
Sögustund í Aðalsafni
tóku jafnframt þátt í happaleik, því þau fylltu
út miða fyrir hverja lesna bók. Alls voru þátttakendur 213 í Aðalsafni, og 51 frá Lindasafni. Dregið var úr
öllum miðunum 20. ágúst og fengu 10 heppnir vinning, en allir þátttakendur fengu lestrardagbók og úlnliðsbuddu til eignar. Vel var mætt á þessa uppskeruhátíð og helmingur vinningshafa var viðstaddur.
Alþjóðlegi barnabókadagurinn er 2. maí, á fæðingardegi H.C. Andersen, og voru útstillingar á bókum hans
og gert bókamerki sem minnir á verk hans.
Alþjóðlegi bangsadagurinn, 27. október, var haldinn hátíðlegur með bangsagetraun allan októbermánuð með
afar góðri þátttöku og var dregið úr svörum á sjálfan Bangsadaginn. Hlutu 10 heppnir þátttakendur vinning,
sem að sjálfsögðu var bangsi, að þessu sinni pandabjörn.
Fyrsta vetrardag er hefð fyrir barnaleikriti á Bókasafninu og í ár sýndi Stopp leikhópurinn leikritið Ævintýri
Jónatans og Pálu bæði í Aðalsafni og Lindasafni við afar góða aðsókn á báðum stöðum.
Á afmælisdegi Bókasafnsins 15. mars var opnuð sýning í Barnadeildinni á verkum leikskólabarna frá flestum
leikskólum bæjarins og vakti hún verðskuldaða athygli. Mikill gestagangur var í Barnadeild meðan sýningin
stóð því flestir vildu sjá sín verk uppi.
Ljóðaverkefnið Ljóð unga fólksins er á landsvísu og hefur umsjón þess verið á höndum almennings- og
skólasafna landsins til skiptis. Nú tóku Bókasafn Kópavogs og skólasöfn Álfhólsskóla og Snælandsskóla að
sér umsjón verkefnisins. Af hálfu Bókasafnsins sáu deildarstjórar Barnadeildar og Forn- og dægurmenningardeildar um vinnuna. Kópavogsbær veitti myndarlegan styrk, sem og fleiri aðilar og bókasöfn, svo hægt var að
standa vel að útgáfunni og afar falleg bók með völdum ljóðum kom út 23. apríl og var afhent vinningshöfum
og fleirum með viðhöfn.
Hinn 16. nóvember var töframaðurinn Einar einstaki með námskeið í töfrabrögðum fyrir börn og var það afar
vel sótt, eða rúmlega 40 börn.
Alls sóttu 2.146 börn skipulagða viðburði í Aðalsafni og Lindsafni árið 2013.
Deildarstjóri sat í dómnefnd um Stóru upplestrarkeppnina þegar börn úr grunnskólum Kópavogs kepptu til úrslita sín á milli. Þá sér deildarstjóri um bókmenntagertaun í Kópavogspóstinum. 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 deildarstjóri
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 hátt að koma til móts við þarfir þeirra sem
Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs 2013
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Barnastarf
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, sat námskeið um gerð auglýsingatexta
í H.Í.
Inga Kristjánsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur, deildarstjóri Barna- og unglingadeildar

Viðburðir
Almennir viðburðir
Jón Yngvi Jóhannsson bókmenntafræðingur kom á
safnið 31. janúar og flutti erindi um nýjustu bækurnar.
Var fólk áhugasamt að ræða við Jón og skiptist á skoðunum.
Árleg erindaröð var að þessu sinni alla fimmtudaga í
febrúar undir yfirskriftinni „Tíminn.“ Þessir fluttu
erindi: Jón Björnsson sálfræðingur og rithöfundur,
Katrín Jakobsdóttir bókmenntafræðingur og mennta- og
menningarmálaráðherra, Sigfinnur Þorleifsson guðfræðingur og prestur, og Sigríður Kristjánsdóttir jarðeðlisfræðingur hjá Íslenskum orkurannsóknum. Ræddu þau
efnið hvert frá sínu sjónarhorni. Eftir hvert erindi voru
fyrirspurnir og fjörugar umræður. Þetta var vel sótt og
fólk sýnilega ánægt.
Haldið var upp á 60 ára afmæli Bókasafnsins hinn 15.
mars. Húsið var fallega skreytt, gestum var boðið í kaffi
og afmælistertu, uppi var sýning á málverkum Guðríðar
Gísladóttur fyrrum starfsmanns safnsins, leikskólabörn
sýndu verk sín í Barnadeild, félagar í Bókmenntaklúbbnum Hana-nú lásu úr ljóðum Gjábakkaskálda,
félagar í Ritlistarhópi Kópavogs lásu úr eigin verkum
og árituðu bækur sínar fyrir þá sem vildu. Haldinn var
spurningaleikur þar sem viðskiptavinir svöruðu spurningum frá öllum sex áratugum safnsins. Voru þær ýmist úr sögu Bókasafnsins eða úr íslenskri menningu. Voru
veitt tíu bókaverðlaun sem bókaforlögin Bjartur, Bókafélagið og Opna gáfu. Ríkti mikil gleði í húsinu allan
daginn.
Bókasafnsdagurinn var 9. september undir slagorðinu „Lestur er bestur – spjaldanna á milli.“ Dagurinn er
sérstakur tilhaldsdagur starfsfólks, sem lætur gesti njóta góðs af. Skreytt var með blöðrum og plakötum, gestum
gefin bókamerki og frítt kaffi allan daginn, DVD myndir lánaðar ókeypis, sýning úr sögu safnsins á Hlaðvarpa
(stafrænu sýningarsvæði) á 2. hæð og útstilling á fræðibókum um allt safnið. Bæjarfulltrúum var boðið í safnkynningu og komu tveir.
26. október hafði Pamela de Sensi flautuleikari og kennari í Tónlistarskólanum útgáfuhóf á 1. hæð safnsins,
með ýmsum skemmtiatriðum, en hún var að gefa út bókina „Strengir á tímaflakki.“
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Viðburðir
Þema Norrænu bókasafnavikunnar 11. -16. nóvember var að þessu sinni „Vetur á Norðurlöndum,“ Hún
hófst 11. nóvember kl. 18.00 með því að Eva Hrund Kristinsdóttir bókavörður las fyrir gesti og gangandi úr
„Klakahöllinni“ eftir Tarjei Vesaas í Kaffikrók á 3. hæð. Í sögustund þessa viku var lesin sagan „Vetur hjá
Plúpp.“ Safnið á innrömmuð plaköt Norrænu vikunnar frá upphafi og þau voru hengd upp eins og alltaf af
þessu tilefni.
Á Degi íslenskrar tungu, 16. nóvember, lásu svo félagar í Bókmenntaklúbbnum Hana-nú úr ljóðum Gjábakkaskálda. Samið var við kennara í Tónlistarskólanum
um að nemendur héldu smátónleika í Kaffikrók á 3. hæð.
Nemendur í flautuleik og gítarleik tróðu þar upp 9. og . 11.
nóvember.
Bókspjall var haldið 5. desember, eftir lokun safnsins.
Þar lásu upp Stefán Máni, Vigdís Grímsdóttir og Guðmundur Andri Thorsson. Boðið var upp á veitingar og var
fjölmenni og mikil ánægja með framtakið.
Millireykjafundur (söfnin í Hafnarfirði, Garðabæ, Álftanesi og Kópavogi) var haldinn á safninu 6. desember. Þar
talaði Hallur Guðmundsson bókavörður um rafbækur og
útlán á þeim, en hann og Sigrún Guðnadóttir höfðu farið
nokkru áður til Kölnar að kynna sér þessi mál.
Á haustdögum hélt fulltrúi frá Rauða krossinum skyndi- Vel var mætt á viðburði ársins
hjálparnámskeið í Kórnum á 1. hæð fyrir starfsfólk Aðalsafns og Lindasafns og sátu það nánast allir starfsmenn safnanna. Taldi fólk sig hafa mikið gagn af
námskeiðinu.
Jólaföndur var í Kórnum á 1. hæð laugardaginn 7. desember, þar sem Anna María Cornett leiðbeindi börnum
og fullorðnum við gerð jólaskrauts. Það var mjög vel sótt.
Upplýsing hafði aðstöðu fyrir Morgunkorn sín á bókasafninu og voru þau nokkrum sinnum á árinu.
Sýningarsvæðið á 1. hæð var vel nýtt og sýndu átta manns á árinu, u.þ.b. 6 vikur hver. Það voru: Bergljót
Sveinsdóttir, Hulda Daníelsdóttir, Guðríður Gísladóttir, Edwin Kaaber, Harpa Tanja Unnsteinsdóttir, Grímur
Marinó Steindórsson og Fríður Gestsdóttir.
Inga Kristjánsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur, deildarstjóri Barna- og unglingadeildar
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Safnanótt 8. febrúar
Safnanótt var haldin í Bókasafni Kópavogs 18. febrúar 2013 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 og hefur
verið vel sóttur öll þau skipti sem hann hefur verið haldin í Bókasafninu.
Á safnanótt 2013 hjá okkur voru gestir rúmlega 600 og er það
talsverð aukning frá árinu 2012. Það var strax vel mætt þegar við
opnuðum safnið og var stöðugur straumur af gestum allt kvöldið.
Vel var staðið að auglýsingum og bæklingagerð fyrir Safnanóttina
2013 og skilaði það góðum árangri en þar er átt við það efni sem
kom frá Höfuðborgarstofu og bækling sem unninn var á vegum
stofnana Kópavogsbæjar. Á Bókasafninu var líka vel auglýst t.d.
með því að útbúa auglýsingu sem var hengd upp á safninu og með
því að útbúa bókamerki með auglýsingu fyrir viðskiptavini safnsins ásamt því að nota Facebook og vef safnsins.
Við ákvörðun á dagsskrá Safnanætur 2013 var litið til ársins 2011 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 samfelda
dagskrá þetta ár eins og var gert 2012 og kom það mjög vel út þar sem fólk var í húsinu allt kvöldið.
Eitt af því sem við breyttum á þessu ári var að vera með sér dagskrá fyrir börn, fengum við Einar einstaka
töframann til að vera tvisvar um kvöldið og var vel stappað af börnum og fullorðnum á meðan hann var að
sýna listir sínar og munum við örugglega vera aftur með sér dagskrá fyrir börn á næsta ári. Einnig er Sirrý spá
orðin fastur hluti af Safnanótt hjá okkur en hún er sívinsæl.

Sigrún Guðnadóttir, upplýsingafræðingur,
forstöðumaður Lindasafns

Safnanótt er fjölsóttasti einstaki viðburður
Bókasafnsins. Hægra megin er auglýsing fyrir
Safnanótt 2013
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Listvangur
Listvangur er tónlistar- og myndlistardeild Bókasafnsins og þar er
allt efni sem tengist tónlist, myndlist,
handavinnu, föndri, skemmtunum og
íþróttum, þar með talið tónlist á
geisladiskum og mynddiskum. Sífellt
bætist við efni deildarinnar en nær allt
íslenskt efni er keypt inn og valið
erlent efni. Deildin á nú mjög gott
úrval bóka, sérstaklega um handavinnu og listir og er mikil aðsókn í það
efni.
Við innkaup á geisladiskum er valið
íslenskt efni keypt en innkaup á
erlendum diskum hafa dregist nokkuð
saman vegna fjárskorts.
Kópavogsbær gaf Bókasafninu ný
hljómflutningstæki í tilefni af 60 ára
afmæli Bókasafns Kópavogs. Eru þau
staðsett á Listvangi og við uppsetn- Aðstaða til náms og funda eru góð á Listvangi
ingu voru þau vandlega fest niður í
ljósi þess að fyrri tækjum var stolið.
Handavinnu- og prjónaklúbbur tók til starfa á Listvangi í lok sumars. Hann er starfræktur alla miðvikudaga
frá kl. 17-19 og er í umsjón Írisar Daggar Sverrisdóttur.
Aðstaðan á Listvangi er vel nýtt m.a. fyrir smærri fundi s.s. starfsmanna- og deildarstjórafundi, einnig eru
margir sem nýta sér aðstöðuna til vinnu og próflesturs. Smásýningar eru í gangi allt árið og eru varanlegar útstillingar á 2. hæð og á stigapalli til að vekja athygli á efni deildarinnar. Beckmannsstofa er með aðsetur á
Listvangi og var sett upp stór sýning með myndum og listaverkum Wilhelms Beckmanns á árinu.
Deildarstjóri sótti ýmsa fundi og námskeið vegna fagsins og stundaði nám í listfræði við Háskóla Íslands fyrri
hluta árs. Einnig hafði hann umsjón með starfsnámi nema af starfsbraut fyrir einhverfa nemendur Menntaskólans í Kópavogi sem var í nokkurra vikna starfsnámi á Bókasafninu.
Ragna Guðmundsdóttir, upplýsingafræðingur, deildarstjóri Listvangs
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Þjónustudeild
Þjónustudeildin sér um alla þætti sem lúta að afgreiðslu og þjónustu við lánþega og er staðsett á annarri hæð,
aðalhæð safnsins. Þar er líka upplýsingaþjónusta sem upplýsingafræðingar sinna.
Afgreiðsla á fyrstu og þriðju hæð heyrir einnig undir þjónustudeildina.
Á hæðinni er netaðgangur svo og les- og vinnuaðstaða fyrir gesti. Þar eru tvær leitartölvur tengdar Gegni og
sex nettengdar tölvur sem safngestum standa til boða gegn vægu gjaldi.
Á öllum hæðum safnsins er þráðlaust netsvæði fyrir gesti.
Dagblöð, ýmis tímarit og upplýsingabæklingar liggja frammi.
Efnisflokkar deildarinnar eru:
- skáldsögur á íslensku, dönsku, ensku og norsku
- landafræði
- sagnfræði, ævisögur, æviþættir og ættfræði
- mynddiskar og hljóðbækur

Ýmsir þjónustuþættir
Deildin sér um millisafnalán og fjölgar þeim nokkuð á milli ára. Aldraðir og aðrir sem ekki eiga heimangengt
geta fengið gögn send heim og sjá Hallur Guðmundsson og Eva Hrund Kristinsdóttir um þá þjónustu. Fangelsið
í Kópavogi fær einnig send gögn.
Ný sjálfsafgreiðsluvél var keypt á árinu og er hún staðsett á annarri hæð en sú eldri færð niður á fyrstu hæð.
Samstarfi við innheimtufyrirtækið Mómentum var haldið áfram
Deildarstjóri hefur umsjón með skipulagi vakta og öðru sem snýr að starfsmannastjórnun.
Jakobína Ólafsdóttir, upplýsingafræðingur, deildarstjóri Þjónustudeildar
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Heiti potturinn
Starfið í Heita pottinum var með hefðbundnum hætti árið 2013. Unglingabækur, bæði á íslensku og ensku,
eru vinsæll flokkur og er eftirspurn sívaxandi eftir slíkum bókum á ensku. Fantasíur, vísindaskáldsögur og
myndasögur eru hornsteinn deildarinnar og má safnið vera stolt af vönduðum safnkosti sem byggður hefur
verið upp með vel skilgreindri innkaupastefnu og ígrunduðu gagnavali.
Aðrir þættir deildarinnar taka ekki miklum breytingum, en vitaskuld er stöðug ásókn í bækur um ritlist, bókmenntafræði, norræn fræði og fleira. Ekki má heldur gleyma að nefna ljóðabókasafn Bókasafns Kópavogs,
sem er eitt hið allra besta á landinu.
Ritlistarbókasafnið er raunar líka einstakt í sinni röð og því tengt hefur iðulega verið dagskrá tengd ritlist hér
á safninu. Árið 2013 bauð safnið í sjöunda sinn íslenskum rithöfundum samastað á meðan National Novel
Writing Month átakið stóð yfir, 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.
Engar stórar breytingar voru gerðar á ytri umgjörð deildarinnar árið 2013, helst má nefna að í ársbyrjun var
ákveðið að færa hljóðbækur, myndefni og tölvuleiki deildarinnar yfir til annarra nýsigagna safnsins. Var þetta
gert gestum til þæginda, í von um betra aðgengi og aukin útlán. Ánægja hefur verið með þetta framtak meðal
lánþega.
Heiti potturinn fór ekki varhluta af átaki starfsfólks um að gera Safnahúsið hlýlegra – keyptir voru glaðlegir
púðar í hinn fagurbleika sófa deildarinnar, sem og huggulegur standlampi. Sófinn er iðulega vel nýttur og er
nú sannkölluð stássstofustemmning í deildinni.
Deildin fékk kærkomna auglýsingu í janúar þegar fréttastofa RÚV kom í heimsókn og ræddi þar við deildarstjóra og Sigríði Skúladóttur sem hafði gefið safninu stórt safn af Star Trek efni við stofnun deildarinnar. Rætt
var vítt og breitt um safnkostinn og vænta má að þessi umfjöllun hafi vakið athygli margra á safninu.
Deildarstjóri deildarinnar er formaður IBBY á Íslandi og situr fyrir hönd Upplýsingar í undirbúningsnefnd
Gerðubergsráðstefnunnar um barna- og unglingabókmenntir.
Arndís Þórarinsdóttir, bókmenntafræðingur, deildarstjóri Heita pottsins, Forn- og dægurmenningardeildar.
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Djúpið
Djúpið er fræðasetur Bókasafns Kópavogs, þar má finna flestar fræði- og vísindabækur safnsins. Þar er fjölbreytt úrval bóka sem fjalla um hin ýmsu efni. Má þar nefna umönnun barna, mannleg samskipti, stjórnmál,
þjóðsögur, dulræn málefni, jarðfræði og stjörnufræði. Bækurnar eru að mestum hluta til á íslensku en þó eru
einnig bækur á ensku. Fræðitímaritin eru á íslensku og ensku.
Í Djúpinu má einnig finna mikið úrval matreiðslubóka.
Rússneska deild safnsins er í Djúpinu, þar er hægt að fá lánaðar bækur og tímarit.
Í Djúpinu er aðstaða til að lesa og læra hvort sem er í tímaritakróknum eða við lesborðin. Viðskiptavinir geta
tengst Netinu þeim að kostnaðarlausu. Lesaðstaðan er vel nýtt á próftímum.
Bókasafnið býður listamönnum að sýna verk sín í Djúpinu. Verkin eru af ólíkum toga, ljósmyndir, olíumálverk
og vatnslitamyndir. En eiga það þó sameiginlegt að lífga upp á innviði safnsins.
Kórinn var vel nýttur sem fyrr, Bókmenntaklúbburinn Hana-nú hittist þar reglulega. En að auki voru þar
haldin erindi, fyrirlestrar, námskeið og fundir.
Jóhanna V. Gísladóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur, deildarstjóri Djúpsins

13

Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs 2013

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 nýjar bækur frá Rússlandi og einnig fékk
safnið bækur að gjöf.
Rússneskir dagar voru haldnir í apríl.
Samtals voru 12 rússneskar sögustundir og mættu í þær
82 börn.
Páskaföndur var 23. mars í kaffistofunni á 3. hæðinni
og mættu þar 15 börn sem bjuggu til ýmiskonar páskaskraut undir leiðsögn.
15 börn mættu í jólaföndur í safninu 14. des.
Liudmila Moiseeva
umsjónarmaður rússnesku deildarinnar
Rússneska deildin stendur fyrir jóla- og páskaföndri í
Kórnum á 1. hæð safnsins

Frá rússneskum dögum í Bókasafni Kópavogs
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Vefur, Facebook, stafræn þjónusta og nýsigögn
Á árinu var ákveðið að setja upp nýja heimasíðu og skipta um hýsingaraðila hennar, bæði til að ná niður
kostnaði við rekstur hennar og hressa upp á útlit síðunnar. Í haust hófst vinna starfsmanna Bókasafnsins við
uppsetninguna með WordPress vefumsjónarkerfinu. Þeirri vinnu lauk að mestu í byrjun desember þegar samningi við Stefnu - Hugbúnaðarhús um þjónustu og hýsingu var sagt upp og hún færð til 1984 ehf. Áætlað er að
þessi breyting á utanumhaldi heimasíðunnar spari Bókasafninu fjármuni sem munar um, þó á móti komi aukin
vinna hér innanhúss við umsjón hennar.
Nettengdar borðtölvur á 2. hæð, Netkaffið svokallaða, er enn mikið notað þrátt fyrir hraða þróun síðustu ára
í átt að þráðlausri netnotkun fólks í gegn um fartölvur, spjaldtölvur og snjallsíma. Rúmlega 1.600 aðgangskóðar
voru seldir fyrir tæplega 200.000 kr. Gestir Bókasafnsins geta einnig tengst þráðlausu neti ókeypis en Vodafone
sér um rekstur þess.
Að undangengnu útboði, í samvinnu við nokkur önnur almenningsbókasöfn, var í september keypt ný afgreiðsluvél frá finnska fyrirtækinu P.V. Supa en Öryggismiðstöðin er umboðsaðili þess. Fyrir á safninu er afgreiðsluvél sem keypt var frá danska fyrirtækinu Codeco (nú Lyngsoe Systems) sumarið 2007. Sú vél hefur
aldrei virkað sem skyldi og verið dýr í rekstri, auk þess að vera komin til ára sinna. Hún er þó nothæf og reynt
verður að halda henni við eitthvað áfram. Hún var færð niður á 1. hæð eftir komu nýju vélarinnar sem var sett
upp á afgreiðsluborði 2. hæðar og leysti þar með af eina af þremur afgreiðslutölvum á hæðinni. Nú eru því
tveir starfsmenn í afgreiðslu á 2. hæð, auk starfsmanns í upplýsingum, í stað þriggja áður. Reynslan af nýju
vélinni er enn sem komið er margfalt betri en af þeirri gömlu og vonandi á hún eftir að þjóna gestum Bókasafnsins vel og lengi.
Endurnýja þurfti prentara í afgreiðslu á 2. hæð, prentara fyrir Netkaffið sem og faxtæki. Á þessu ári (2014)
eru liðin sex ár síðan öllum tölvum safnsins var skipt út fyrir nýjar og Microsoft ákvað nú í apríl að hætta
stuðningi við XP stýrikerfið sem keyrir tölvurnar. Því er ljóst að þeim þarf að skipta fyrir nýjar á þessu ári.
Einnig eru báðar ljósritunarvélar safnsins komnar til ára sinna og krefjast tíma og fjármuna í viðhald og lagfæringar. Huga þarf að endurnýjun á þeim á næstunni.
Arnar Óðinn Arnþórsson, kerfisbókavörður

Facebooksíða safnanna hefur verið góð viðbót í kynningarstarfinu - skjákotið er frá því í febrúar 2014
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Vefur, Facebook, stafræn þjónusta og nýsigögn
Hvar.is
tölfræði
2009
2010
2011
2012

Íslendingar
317.593
318.236
319.575
321.857

Kópavogsbúar
29.976
30.357
30.799
31.205

Kópavogsbúar % af
Íslendingum
9,40%
9,50%
9,63%
9,69%

Sóttar tímaritsgreinar
Kópavogsb.
80.305
81.567
105.596
122.269

Gagnasafn
mbl.is
Kópavogsb.
60.079
180.397
283.400
251.672

Tafla 1: Notkun stafrænna gagna
(Tölur fyrir 2013 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 2011 og 2012
þá er umtalsverð aukning í notkun á greinum úr gagnasöfnum og tímaritum.
Á hvar.is sóttu landsmenn alls 1.261.809 greinar eða gagnasöfn í fullri lengd. Þar af var hlutfall íbúa Kópavogs
áætlað 122.269 greinar og er það aukning um 15.8%. Í gagnasafn Morgunblaðsins sóttu landsmenn alls
2.598.155 greinar í fullri lengd. Þar af má ætla að hlutfall íbúa Kópavogs sé um 251.762 greinar og hefur
notkun þar dregist saman um 12.6%. Er það ekki skrýtið þar sem aukningin á milli áranna 2010 og 2011 var
um 57%.
Samkvæmt þessum tölum má gera ráð fyrir að stafræn notkun Kópavogsbúa á hvar.is árið 2012 (þ.e. tímaritsgreinar og greinar í gagnasöfnum sem sóttar voru í fullri lengd) hafi verið 374.031 fyrir tilstuðlan Bókasafns
Kópavogs (sjá töflu 1). Mikil aukning var á notkun gagnasafns Morgunblaðsins á milli áranna 2010 og 2011
en því miður hélst sú þróun ekki áfram, en það var samdráttur í notkun á gagnasafni Morgunblaðsins á milli
áranna 2011 og 2012. Ekki er hægt að sýna tölur fyrir síðasta ár þar sem ekki er búið að birta þær á vef Landsaðgangs fyrir árið 2013.
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.
Á vef safnsins eru allar þær upplýsingar sem við koma safninu svo sem opnunartími, viðburðir, starfsfólk,
gjaldskrá, ársskýrslur, saga safnsins og margt fleira.
Á árinu 2013 var haldið áfram að nota facebook til að auglýsa safnið og viðburði þess, aukning á notendum
síðunnar árið 2013 er talsverð en um áramótin voru rúmlega 970 manns áskrifendur að facebook síðu Bókasafns
Kópavogs og Lindasafns. Innlit á viku árið 2013 voru að meðaltali 1039 manns á báðum söfnunum en mestur
fjöldi á einni viku sem sáu skilaboð á facebook voru 2.227 í Aðalsafni og 393 í Lindasafni.
Sigrún Guðnadóttir, upplýsingafræðingur, forstöðumaður Lindasafns
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Aðsókn, heimsóknir, lánþegar, útlán og samsetning safnkosts
Bókasafn Kópavogs eru eftirtalin söfn: Aðalsafn með Ólafssafni og geymslum í Fannborg ásamt Lindasafni.
Hér á eftir koma upplýsingar um gestafjölda, eign og útlán í töflum og myndum. Þar sem talað er um aukningu
eða fækkun er átt við á milli áranna 2012 og 2013. Teljari er í Aðalsafni en teljarinn í Lindasafni var bilaður
meiri hluta árs 2013. Gestafjöldi var heldur minni á árinu en þó var aukning á gestafjölda nokkra mánuði ársins
2013 á Aðalsafni þó yfir heildina væri fækkun.

Graf 1 :þróun á gestafjölda í Bókasafni Kópavogs á árunum 2008 – 2013

Útlán hafa dregist saman um rúmlega 4% miðað við árið 2012. Uppistaðan í safnkosti Bókasafns Kópavogs
eru bækur og tímarit en þó hefur aukist talsvert úrvalið á hljóðbókum, mynddiskum og tölvuleikjum. En þó
að útlán hafi dregist saman þá er aukning á fastagestum safnsins sem sumir koma á hverjum degi þegar safnið
er opið og fá sér kaffi í Kaffikróknum ásamt því að lesa dagblöðin og kíkja í nýjustu tímaritin sem eru ekki
lánuð út fyrr en næst kemur nýtt hefti.

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

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

Tafla 2: Útlánaþróun í Bókasafni Kópavogs eftir mánuðum á árunum 2007 – 2013
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Graf 2: Útlán í Bókasafni Kópavogs eftir mánuðum á árunum 2007 – 2013

Efnistegund
Snældur
Snældur/hljóðbækur
Bækur
Spil
Geisladiskar (tónlist)
Geisladiskar (hljóðbækur)
Tölvugögn
DVD
Tímarit
Hljómplötur
Myndbönd
Kort
Nótur
Skyggnur
Tæki
SAMTALS

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
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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

2013
60
57
157.515
6
5.727
4.477
438
11.906
6
15.316
10
39
103
34
104
195.798
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Graf 3: Útlánaþróun á nýsigögnum

Graf 4: Útlánaþróun eftir tegundum skírteina síðast liðin sjö ár

Sigrún Guðnadóttir, upplýsingafræðingur, forstöðumaður Lindasafns
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Bókmenntaklúbbur Hana-nú í Bókasafninu til 30 ára
Þetta var 30. starfsár Bókmenntaklúbbs Hana-nú. Á
hverjum fundi eru um 15 til 25 manns.
Fundir hefjast kl. 17.00 þriðja hvern miðvikudag og standa
yfir í einn og hálfan tíma - alltaf búnir fyrir kl. 18.30. Allir
eru velkomnir, það eru engin skilyrði, aðeins áhugi á bókum
og lestri. Bókmenntaklúbburinn er lýðræðislegur og öllum
hugmyndum vel tekið.
Stundum eru rithöfundar og skáld fengin til að koma í
heimsókn eða bókmenntafræðingar.
Fundirnir eru í Kórnum á fyrstu hæð Aðalsafns í Hamraborg.
Á árinu voru lesin verk austfirskra skálda. Um vorið var farið
um Kjalarnesið í menningarreisu. Sr. Gunnar Kristjánsson tók á móti hópnum og sagði frá og síðan var endað
í bústað þeirra sæmdarhjóna Arnhildar Jónsdóttur og Sigurðar Kjartanssonar. Var þetta sérlega vel heppnuð
ferð í alla staði og allir komu aftur. Sem fyrr stóð Bókmenntaklúbburinn fyrir upplestri á Degi íslenskrar tungu
þann 16. nóvember.
Hrafn Andrés Harðarson, bæjarbókavörður

Gagnadeild - skráning og flokkun
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, deildarstjóri Gagnadeildar.
Ársskýrsla Bókasafns Kópavogs 2013
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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 og lesaðstöðu. Áhersla er lögð á að safnkosturinn sé hreyfanlegur og bækur um viðskipti.
Sögustundir eru einu sinni í viku, á þriðjudögum kl. 10 fyrir leikskólabörn frá 1. október til 30. apríl. Einnig
eru sögustundir á miðvikudögum kl. 14:15 fyrir dægradvöl Lindaskóla.
Alls komu 1019 börn í sögustund á árinu og eru það nokkuð fleiri en frá fyrra ári
sjá töflu:
Lindasafn veitir starfsmönnum Lindaskóla skírteini endurgjaldslaust. NemSögustundir 1. janúar
enda- og kennaraskírteini veita fullan aðgang að safnkosti Lindasafns. Flest
til 31. desember 2012
gögn eru lánuð út í mánuð eða tvær vikur. Aðalsafn keyrir út innheimtuseðla
Dægradvöl
354
vegna vanskilagagna fyrir Lindasafn tvisvar í viku. Vanskilalistinn nær yfir
Leikskólar
665
safngögn í eigu Lindasafns.
Samtals
1019 (959)
Hægt er að skila gögnum frá Aðalsafninu í Lindasafni og öfugt. Einnig er
Tafla 4: Sögustundir í Lindasafni boðið upp á millideildalán á milli safnanna ásamt millisafnalánum til safna
úti á landi og hefur sú þjónusta aukist á síðustu árum. Þrjár ferðir eru farnar
á milli safna í viku með gögn. Útibússtjóri Lindasafns sækir fundi vikulega í Aðalsafni. Afgreiðslutími Lindasafns er óbreyttur.
Útlánin 2013 voru 52.969 hjá skólasafni og Lindasafni. Fækkun var á útlánum í Lindasafni milli áranna 2012
og 2013, 37.544 í 36.990 (-1.48%), þó var aukning á útlánum á bókum um 2% á árinu 2013.

Viðburðir á árinu
Laugardaginn 26. október var hin árlega barnaskemmtun í Lindasafni. Stoppleikhópurinn sýndi barnaleikritið
Ævintýri Jónatans og Pálu og var fullt út úr dyrum á sýningunni.

Frá sýningu Stopp-leikhópsins á Ævintýri Jónatans og Pálu
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Lindasafn

Sögustund í Lindasafni

Bangsadagurinn var haldinn 27. október og var getraun í tilefni dagsins. Tóku 29 börn þátt í henni.
Sumarið 2013 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 213 börn í þessu árlega lestrarátaki.
Forstöðumaður er í 100% stöðu. Að auki er einn bókavörður í 75% stöðu. Yfir sumarið var ráðinn starfsmaður
til sumarafleysinga. Hann nýttist á báðum söfnum. Starfsfólk er samnýtt á milli Lindasafns og Aðalsafns eftir
þörfum.
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
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 eru með engin útlán.
Forstöðumaður tekur þátt í ýmsum verkefnum með Aðalsafni eins og kynningarmálum, þemavinnu, vinnu við
skýrslugerð o.fl.
Eina sérþjónustan sem Lindasafn getur boðið upp á
eru sögustundirnar.

Kórasafn
Vegna aðstöðuleysis í geymslum í Fannborg var uppbyggingu Kórasafns nánast hætt árið 2011. Örfáum
eintökum var bætt við 2013. Eldri gögn fyrir Kórasafn
eru áfram geymd í Fannborg.
Opnun Kórasafns er enn óráðin.
Sigrún Guðnadóttir, upplýsingafræðingur,
forstöðumaður Lindasafns
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Ársreikningur Aðalsafns 2013
Númer
243
259
459
990
1110
1121
1702
1792
1801
1890
1906
2021
2022
2032
2034
2082
2083
2084
2511
2521
2852
2853
2911
2990
4011
4111
4122
4190
4210
4342
4347
4375
4411
4412
4911
4912
4913
4923
4924
4960
4969
4988
4990

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
Pappír og ritföng
Bókbandsefni
Myndir, filmur
Hljómplötur
Smáhlutir og efni
Rafmagn
Heitt vatn
Aðrir innanstokksmunir
Ýmis búnaður
Hreinlætisvörur
Önnur vörukaup
Þjónustukaup
Sími
Leigubifreiðar
Sendibifreiðar
Annar akstur
Ferðakostnaður
Aðkeypt þjónusta
Landskerfi bókasafna (vsk)
Eftirlistgjöld
Húsaleiga eignarsjóður
Reiknuð afnot
Prentun og ljósritun
Póstburðargjöld
Auglýsingar
Námskeið og skólagjöld
Félagsgjöld
Viðhald ósundurliðað
Viðhald á v. Fasteignadeildar
Tölvukostnaður mf.
Önnur þjónustukaup
Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

Hreyfing
10.378.814
4258370
3082721
2615198
422525
75.487.493
50.549.770
10.707.672
152.058
187.255
5.259.759
8.419.676
211.303
14.846.941
7.320.700
1.735.685
200.660
570.496
1.657.865
368.444
141.084
289.113
108.612
88.968
1.982.588
0
382.726
55.907.966
147.844
44.699
44.440
9.425
667.719
375.601
102.571
22.874
2.103.557
49.508.103
157.127
108.686
259.369
226.984
66.174
90.373
43.487
1.890.500
38.433
146.242.400
-10.378.814
135.863.586

Aðalsafn – Ársreikningur 2013
(sótt af Hnoðra 6/2/2014)
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Ársreikningur Lindasafns 2013
Númer
243
259
459
1110
1121
1792
1801
1890
1906
2021
2022
2031
2032
2034
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
Dagpeningar
Tryggingargjald
Launatengd gjöld
Kaffikostnaður
Vörukaup
Bækur og áskrift
Tímarit, blöð
Bréfabindi
Pappír og ritföng
Bókbandsefni
Myndir/filmur
Hljómplötur
Smáhlutir og efni
Ýmis búnaður
Þjónustukaup
Sími
Sendibifreiðar
Aðkeypt þjónusta
Prentun og ljósritun
Póstburðargjöld
Félagsgjöld
Ræsting (vsk)
Bæjarvinna
Vélavinna og eigin akstur
Tölvukostnaður mf.
Samtals gjöld
Samtals tekjur
Mismunur

Lindasafn - Ársreikningur 2013
(sótt af Hnoðra 3/2/2014)
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Hreyfing
1.141.147
456.100
412.647
272.400
11.960.328
7.963.522
1.442.506
202.515
822.103
1.503.242
26.440
3.154.388
1.824.268
469.610
61.944
1.718
5.836
609.164
2.699
109.149
70.000
830.361
28.113
0
115.000
39.600
5.260
30.750
258.638
0
0
353.000
15.945.077
-1.141.147
14.803.930
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