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1  Inngangur 

Á síðustu tveimur áratugum hefur mikið verið skrifað erlendis um readers´ advisory 

service eða það sem hér verður kallað ráðgjafaþjónusta við lesendur. Skrifin byggjast 

mest á reynslu sérfræðinga af þessari þjónustu almenningsbókasafna en minna á 

rannsóknum og snúast þau að mestu um framkvæmd sjálfrar þjónustunnar og hvernig 

megi bæta hana og færni þeirra sem hana veita. Minna hefur farið fyrir umræðu 

hérlendis og efni tengt þjónustunni ekki verið rannsakað.  

Því þótti ástæða til að safna saman upplýsingum og veita gróft yfirlit yfir þá 

þróun, reynslu og vitneskju sem safnast hefur erlendis og gefa mynd af því sem er í 

deiglunni. Þetta er gert í þeirri von að áhugasamir bókasafns- og upplýsingafræðingar 

sem vilja skipuleggja og bæta ráðgjafaþjónustu við lesendur hér á landi sjái sér leik á 

borði og nýti sér þá reynslu sem fyrir er. Enn fremur er vonast til að ritgerðin hvetji 

fagfólk og nema til rannsókna á þessu sviði á Íslandi í því augnamiði að bjóða upp á 

skipulagða úrvalsþjónustu sem miðast við þarfir viðskiptavina íslenskra safna. Þó skal 

tekið fram að gerðar hafa verið nokkrar mikilvægar íslenskar rannsóknir og þó að 

margar þeirra einblíni á börn og unglinga geta þær vel nýst ráðgjafaþjónustu við 

fullorðna. Má í því sambandi benda á rannsóknir Dr. Ágústu Pálsdóttur á 

upplýsingahegðun og lestrarvenjum Íslendinga
1
. 

Ritgerðin fjallar um ráðgjafaþjónustu við fullorðna lesendur skáldsagna eða 

dægurbókmennta með sérstakri áherslu á samskipti starfsmanns og viðskiptavinar 

safnsins. Þessi mikilvægi þáttur ráðgjafaþjónustunnar er á ensku gjarnan nefndur 

readers´ advisory interview. Hér verður heitið ráðgjafaþjónustuviðtal notað yfir þessi 

samskipti hvort sem þau eiga sér stað augliti til auglitis á sjálfu safninu eða eftir öðrum 

leiðum. Ástæðan fyrir þessari áherslu er að í viðtalinu kristallast aðalatriði þjónustunnar 

og út frá því má skilgreina grunnmarkmið hennar og meginþætti. Aðrir starfsþættir sem 

tengjast þjónustunni, svo sem flokkun, hilluröðun, umsjón bókaklúbba og leshringa, 

gerð bókalista, bókaumsagna og annað sem auðveldar fólki að finna bækur við hæfi eru 

hvert um sig verðugt efni í sérstakt verkefni. Þeim verða því ekki gerð skil hér. Af sömu 

                                                 
1
 (1998). Viðhorf og lestur. Í Bókasafnið, 22. árg., 1998, bls. 15. 

   (1998). Lestur í íslenskum fjölskyldum. Í Rannsóknir í félagsvísindum II, bls. 13.  

   (2008). Health and lifestyle information seeking in 2002 and 2007. Í Rannsóknir í félagsvísindum IX,  

   bls. 67.              
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ástæðu verður ekki fjallað um ráðgjafaþjónustu við börn, minnihlutahópa eða í tengslum 

við annað safnefni.  

Ákveðið var að taka þennan pól í hæð ráðgjafaþjónustunnar vegna þess að við 

skoðun heimilda kom í ljós að flestar rannsóknir tengdar henni hafa einblínt á börn og 

unglinga með uppeldislegt, fræðslulegt og þroskatengt gildi lesturs í huga. Það er ekki 

fyrr en á síðustu árum að athyglin er farin að beinast að skáldsögum, fullorðnum 

lesendum og gildi afþreyingar- og yndislesturs fyrir velferð þeirra (Ross, 1999; 

Bradshaw og Nichols, 2004; Charlton, Pette og Burbaum, 2004; M. C. Smith, 2000). 

Önnur ástæða var sú að fullorðnir mynda stærsta hóp viðskiptavina almennings-

bókasafna og skáldsögur eru vinsælasta útlánaefnið (Ross, 1991; Shearer, 1996). Þriðja 

ástæðan er sérstaða skáldsagna sem safnefnis þar sem erfitt getur verið fyrir viðskipta-

vini að finna „góða bók“ eftir hefðbundnum leiðum. Efnisorðagjöf og flokkun skáld-

sagna er nokkuð flókin vegna hinna huglægu þátta þeirra og eru þær því oft ekki eins 

aðgengilegar í hillum safna og rafrænum bókaskrám og aðrar bókmenntir og safnefni.  

Stuðst er að miklu leyti við bandarískar heimildir vegna þess að við leit kom í 

ljós að þarlendar heimildir eru í yfirgnæfandi meirihluta. Ráðgjafaþjónusta er lifandi 

starf sem verður fyrir áhrifum og mótast af því samfélagi sem hún lifir og hrærist í og 

tekur jafnframt tillit til þarfa og langana þess samfélags sem nýtir sér hana. Við lestur 

ritgerðarinnar má því gera ráð fyrir að þau viðhorf sem fram koma um þjónustuna, 

strauma hennar og stefnur beri einhvern bandarískan keim.  

Hugtakið önnur kynslóð internetsins (e: Web 2.0) er notað í ritgerðinni. Engin 

ein skilgreining á hugtakinu hefur verið samþykkt, en almennt og í þessari ritgerð er átt 

við þá nýju tækni sem hefur rutt sér til rúms á veraldarvefnum á síðustu árum og felur í 

sér aukna möguleika á gagnvirkni, fjölmennum samskiptum fólks og skiptum á gögnum 

og upplýsingum á ýmsu formi á Internetinu. Tvö hugtök sem tilheyra annarri kynslóð 

internetsins og hafa enn ekki náð fótfestu í íslenskri þýðingu koma einnig fyrir í 

ritgerðinni: Með orðinu merkingar (e: social tagging, folksonomy, collaborative 

tagging o.fl.) er hér átt við það þegar notendur flokka sjálfir efni vefmiðla með eigin 

stikkorðum án þess að stýrður orðaforði og skipulögð efnisorðagjöf komi til. 

 Og með tillögukerfi (e: recommendation/recommender system) er átt við þá tækni sem 

vefmiðlar nota til að kynna fyrir notendum vörur sem gætu vakið áhuga þeirra. Kerfið 

nýtir til þess þær upplýsingar sem það hefur um notandann, svokallaða kenniskrá hans.  
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2  Þróun ráðgjafaþjónustu við lesendur skáldsagna  

Ráðgjafaþjónusta við lesendur í almenningsbókasöfnum á sér langa sögu. Sú iðja að 

hjálpa lesendum að finna bækur hefur verið snar þáttur í þjónustu safna frá því á 19. öld, 

ef ekki fyrr. Þjónustan hefur eflaust verið í boði víða um heim, að minnsta kosti í 

einhverju formi, en mest hefur verið skrifað um hana á bandarískum söfnum. Hún hefur 

átt mismiklum vinsældum að fagna og hlutverk hennar hefur breyst samhliða 

breytingum í samfélaginu. Þessum kafla er ætlað að veita yfirlit yfir þróun 

ráðgjafaþjónustu við lesendur, ekki síst skáldsagnaunnendur, í gegnum tíðina. 

 

2.1 Hugmyndir um persónulega þjónustu við lesendur 

Hugtök tengd upplýsingaþjónustu og ráðgjafaþjónustu við lesendur skáldsagna má rekja 

aftur til merkilegrar ritgerðar Samuels S. Green forstöðumanns Worcester Free Public 

Library í Massachusetts í Bandaríkjunum, Personal relations between librarians and 

readers sem kom út árið 1876. Fram að þeim tíma lögðu bókasöfn aðaláherslu á að 

sanka að sér og skipuleggja safnkost en ætlast var til að viðskiptavinir fyndu sjálfir það 

sem þá vantaði (Bunge og Bopp, 2001). Hugmynd bókasafns- og upplýsingafræðinga 

um persónulega þjónustu við lesendur fór að þróast á síðari hluta 19. aldar og kemur 

hún sterklega fram í ritgerð Green. Einnig lagði hann til að lesendum skáldsagna væri 

veitt sérstök athygli og lýsir nokkuð nákvæmlega þeim mannkostum, fagkunnáttu og 

þekkingu sem aðstoð við þá krefst: 

 

Það er þekkt iðja meðal notenda bókasafna að biðja bókasafnsfræðinginn eða 

aðstoðarmann hans að velja fyrir sig sögur. Ég vil gjarnan nýta þessa tilhneigingu 

þeirra. Í útlánadeildinni skal færum aðstoðarmanni komið fyrir, til dæmis fágaðri konu 

sem nýtur skáldverka en hefur þó menntaðan smekk. Hún verður að vera kurteis og 

virðuleg en að sama skapi sveigjanleg og félagslynd og mannúðleg. Aðstoðarkona þessi 

á að ræða við hvern þann sem biður um aðstoð við bókaval. Þetta ætti ekki að vera 

hennar eina starf þar sem starfi af þessum toga er best sinnt þegar það lítur út fyrir að 

vera framkvæmt af tilviljun. Aðstoðarkonan skyldi því vera látin sinna reglubundnu 

starfi sem hún getur lagt til hliðar þegar aðstoðar hennar við að finna lesefni er þörf. Ég 

er þess fullviss að á einhvern slíkan hátt er hægt að hafa mikil áhrif á að góðar bækur 

verði lesnar. Manneskjan sem sinnir þessari vinnu verður að vera nærgætin og varast 

ýtni. Ef viðskiptavinurinn vill ekki ráðfæra sig við hana nema til að fá æsifengna 

skáldsögu þá myndi ég segja henni að láta hann hafa slíka bók.  
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Mikilvægast er að hún útvegi þeim sem hún aðstoðar bestu bókina sem hann er viljugur 

til að lesa (Green, 1876, bls. 79).
2
 

 

Geta má nærri að með „góðar bækur“ hafi Green ekki átt við reifara eða ástarsögur því 

þær þóttu á þessum tímum ekki æskilegt hugarfóður fyrir almúgann. Starf þeirra sem 

sinntu ráðgjöf við lesendur fólst í því að hvetja til gagnlegs og þroskandi lesturs 

„áreiðanlegra bóka“ en ekki skáldsagna (Ross, 1991). En hugmyndir Green skáru sig úr 

viðteknum skoðunum og þeim skoðunum sem ríktu næstu áratugina eftir að ritgerð hans 

kom út að því leyti að hann lagði mikla áherslu á þá skyldu bókasafns- og 

upplýsingafræðinga að hjálpa viðskiptavinum að finna bækur sem hæfa áhuga þeirra og 

umfram allt að veita þjónustuna af virðingu við þarfir og langanir þeirra.  

 

2.2 Blómatímabil þjónustunnar 

Saricks (2005) segir ráðgjafaþjónustu við lesendur í Bandaríkjunum fyrst hafa 

blómstrað á þriðja til fimmta áratug síðustu aldar eða á millistríðsárunum. Í úttekt sinni 

á sögu starfsins í Bandaríkjunum styðst hún við bók Robert Ellis Lee, Continuing 

education for adults through the american public library, 1833-1964. Lee skiptir þessari 

vakningu í þrjú tímabil sem í stuttu máli eru:  

1922-1926: Skipulögð þjónusta hófst í sjö almenningsbókasöfnum. Hún var sérhæfð og 

veitt aðskilin frá annarri þjónustu safnanna. Tekin voru einkaviðtöl við viðskiptavini, 

lestraráætlun ákvörðuð og persónulegur leslisti útbúinn. Hugmyndin var sú að 

viðskiptavinirnir læsu kerfisbundið í þeim tilgangi þjóna hagnýtum þörfum daglegs lífs.  

1927-1935: Virkni og umfang þjónustunnar jókst. Adult Education Roundtable var 

stofnað. Almenningssöfn fóru að bjóða viðskiptavinum upp á svokölluð Reading with a 

purpose-námskeið á vegum American Library Association (ALA). Í þeim var stuðst við 

úrval tilbúinna bókalista um ákveðin efni með umsögnum um hverja bók. Undir lok 

                                                 
2
 It is a common practice, as we all know, for users of a library to ask the librarian or his assistants to select stories for 

them. I would have great use made of this disposition. Place in the circulating department one of the most 

accomplished persons in the corps of your assistants--some cultivated woman, for instance, who heartily enjoys 

works of the imagination, but whose taste is educated. She must be a person of pleasant manners, and -while of 

proper dignity, ready to unbend, and of social disposition. It is well if there is a vein of philanthropy in her 

composition. Instruct this assistant to consult with every person who asks for help in selecting books. This should not 

be her whole work; for work of this kind is best done when it has the appearance of being performed incidentally. Let 

the assistant, then, have some regular work, but such employment as she can at once lay aside when her aid is asked 

for in picking out books to read. I am confident that in some such way as this a great influence can be exerted in the 

direction of causing good books to be used. The person placed in charge of this work must have tact, and be careful 

not to attempt too much. If an applicant would cease to consult her unless she gives him a sensational novel, I would 

have her give him such a book. Only let her aim at providing every person who applies for aid with the best book he 

is willing to read. 
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tímabilsins buðu 44 söfn upp á ráðgjafaþjónustu. Í ítarlegum viðtölum söfnuðu ráð-

gjafarnir upplýsingum um viðskiptavini, bæði til að hjálpa þeim að finna lesefni og til 

að meta lestrarstig þeirra. Að viðtali loknu var útbúinn leslisti fyrir þá. Á þessu tímabili 

var farið að birta greinar og gefa út bækur um þjónustuna sem og um lestur fullorðinna. 

Þær sýna að í viðtölunum voru viðskiptavinirnir dæmdir út frá lestrarsmekk þeirra og 

ályktanir dregnar um þá og hvað væri þeim hollast.  

1936-1940: Breikkun þjónustunnar innan safnanna. Sérfræðingar hinna ýmsu 

fræðigreina unnu með ráðgjöfunum að gerð leslistanna en hún var vandasöm og reyndist 

sífellt tímafrekari. 

 En hverjar voru ástæðurnar fyrir þessu blómaskeiði? Hafa ber í huga að á þessu 

tímabili reið kreppa yfir og hafði hún róttæk áhrif á bandarískt þjóðfélag. Saricks og 

Brown (1997) benda á að á þessum tíma hafi fleira fagfólk verið að störfum á söfnunum 

en áður, aukinn frítími skapast vegna atvinnuleysisins sem fylgdi kreppunni og að 

kerfisbundnar rannsóknir á lestri fullorðinna verið hafnar. Tilkoma fjöldaframleiðslu 

snemma á öldinni hafði haft mikil áhrif á iðnað og atvinnumarkað. Því hefur jafnvel 

verið haldið fram að vakning ráðgjafaþjónustu við lesendur hafi verið „ ... afurð félags-

legra afla sem voru að verki í auðvaldsskipulagi fyrri hluta 20. aldarinnar.“ (Luyt, 2001, 

bls. 443). Viðleitni ráðgjafaþjónustu þess tíma megi þá sjá sem  „ ... tilraun til að stuðla 

að uppfyllingu þarfa sem nýir stjórnunarhættir þröngvuðu upp á samfélagið. ... 

innleiðingu nýrra lifnaðarhátta, ... tengingu frístunda við neyslu söluvöru og 

uppáþröngvun nokkurs konar agakerfis á bókasafnsgesti sem nýttu sér þjónustuna“ 

(Luyt, 2001, bls. 443).  

 

2.3 Þriggja áratuga lægð 

Í seinni heimstyrjöldinni minnkaði frítími fólks og dró þá úr eftirspurn eftir 

ráðgjafaþjónustu við lesendur og um 1949 var hún auðsýnilega komin „úr tísku“ 

(Saricks, 2005). Ross (1991) rekur minnkandi hylli þjónustunnar á áratugunum þar á 

eftir einnig til aukinnar áherslu á tæknilegri hliðar bókasafnsstarfsins, aukins framboðs 

ýmiss konar fullorðinsfræðslunámskeiða á vegum annarra stofnana auk þess sem 

almennt var farið að draga í efa gildi þess að stýra því hvaða tegundir bókmennta fólk 

læsi. Baker bendir á að á þessum tíma hafi sú hugmynd að allir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar ættu að sinna allri upplýsingaþjónustu notið mikils fylgis og að 
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stjórnendum bókasafna hafi ekki þótt svara kostnaði að hafa sérstaka ráðgjafa fyrir 

lesendur (Luyt, 2001).  

Svo virðist sem að í hátt í þrjá áratugi hafi almenningsbókasöfnin talið sig hafa 

öðrum hnöppum að hneppa og áherslan verið lögð á almenna upplýsingaþjónustu 

samhliða flokkun og annarri skipulagningu, en bæði menntunar- og afþreyingar-

hlutverkið legið í láginni. Eflaust héldu starfsmenn almenningsbókasafna áfram að 

aðstoða fólk að finna skáldsögur og annað afþreyingarefni meðfram öðrum störfum, en 

ráðgjafaþjónustu við lesendur sem sérstöku hlutverki var lítill gaumur gefinn.  

 

2.4 Endurvakning: Skáldsögur fá uppreisn æru 

Erfitt er að tímasetja það nákvæmlega hvenær ráðgjafaþjónusta við lesendur var 

endurvakin á almenningssöfnunum en margir nefna upphaf níunda áratugar síðustu 

aldar (Crowley, 2005; Ross, 1991; Hollands, 2006; Bunge og Bopp, 2001). Þeirri 

staðreynd að aldalöngum fordómum gegn skáldsögum var loks hnekkt og farið að 

viðurkenna að fantasíur, ástarsögur og sakamálasögur ættu rétt á sér hefur verið fagnað 

(Crowley, 2005). Hollands (2006) lýsir þessu þannig: 

 

Endurreisn hefur átt sér stað í ráðgjafaþjónustu við lesendur síðustu tvo áratugi. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingar ... hafa verið að kanna nýjar leiðir til að tengja 

lesendur og bækur og til að byggja upp lestrarsamfélög. Það finnst vart sú fagráðstefna 

þar sem ekki er rætt um eitthvað sem lýtur að vinnu með lesendum (bls. 205).  

 

Chelton (1993) telur að það sem hún kallar „útlegð“ ráðgjafaþjónustu lesenda 

skáldsagna hafi formlega verið aflétt 1987 þegar ALA gaf út Planning and role-setting 

for public libraries þar sem bent var á hlutverk almenningsbókasafna sem miðstöðva 

afþreyingarefnis fyrir almenning (e: popular materials center). 

Einnig er talið að upphaf endurvakningarinnar hafi verið mörkuð með fyrstu 

útgáfu bókarinnar Genreflecting árið 1982, en bókin innihélt leiðbeiningar um hvernig 

sinna mætti þónustunni og var fyrsta ritið sem almennt var notað í þeim tilgangi síðan 

Fiction catalog kom fyrst út í byrjun síðustu aldar (D. Smith, 2000). Þessum ritum og 

öðrum hjálpartækjum ráðgjafaþjónustunnar verða gerð nánari skil í kafla fjögur.  

Á þessum tíma fór áhugi bókasafns- og upplýsingafræðinga sívaxandi og samtök 

starfsfólks bókasafna sem sinnti þjónustunni spruttu víða upp. Með fyrstu samtökunum 

var Adult reading roundtable (ARRT) sem var stofnað 1984. ARRT samanstendur af 

bókasafns- og upplýsingafræðingum og starfsfólki bókasafna sem vill þróa færni sína í 
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ráðgjöf við lesendur og styðja við bakið á bókaunnendum og að sögn eins stofnendanna 

var kveikjan að stofnun samtakanna skortur á framboði af menntun í þessu sviði 

upplýsingaþjónustu (Balcom, 2002). Stofnun ARRT varð einnig til þess afla ráðgjafa-

þjónustu við lesendur og þekktum talsmönnum hennar, svo sem Joyce G. Saricks og 

Ted Balcom virðingar og viðurkenningar (Crowley, 2005). 

Samanborið við fyrra blómatímabil þjónustunnar eru viðhorfin gagnvart 

lesendum nú allt önnur. Áherslan er nú á að kynna sér áhugasvið og langanir 

viðskiptavinanna og aðstoða þá við að finna bækur sem höfða til þeirra og styðja við 

persónuleg markmið þeirra (Hollands, 2007). Viðkvæðið er ekki lengur að dæma 

viðskiptavininn og segja honum hvað hann á að lesa heldur að hlusta eftir því hvað 

hann vill lesa: 

 

... mikilvægt [er] að ráðgjafinn hafi valfrelsi notandans og friðhelgi efst í huga. Það er 

auðvelt að falla í þá gryfju að telja sig vita hvað er notandanum fyrir bestu og þröngva 

eigin kröfum og gildismati upp á val hans á efni. Bókasafns- og upplýsingafræðingar 

þurfa því að minna sig á það reglulega að markmið hvers og eins notanda er einstakt og 

að hjálpa honum á þann hátt að hann uppgötvi úrval efnis sem hann getur á grundvelli 

eigin krafna og mats valið úr (Bunge og Bopp, 2001, bls. 12). 

 

Tilkoma Internetsins, ör tækniþróun og aukið netaðgengi almennings víða í 

hinum vestræna heimi hefur opnað almenningsbókasöfnum nýja möguleika til að veita 

viðskiptavinum sínum þjónustu. Samkvæmt Bankhead hófst upplýsingaþjónusta safna á 

Internetinu á níunda áratugnum með tölvupóstþjónustu fyrir vísindasamfélagið og hefur 

hún verið í stöðugri þróun síðan (Trott, 2005). Eins og aðrar stofnanir eru flest 

almenningsbókasöfn komin með eigin vefsíður þar sem viðskiptavinir geta nálgast 

ýmiss konar þjónustu og upplýsingar um safnkostinn. Ráðgjafaþjónusta er nú óðum að 

hasla sér völl þar og er í mótun.  

 

2.5 Undirliggjandi ástæður endurvakningarinnar 

En hvaða ástæður liggja að baki þessari endurnýjun lífdaga ráðgjafaþjónustu við 

lesendur og þessum breyttu áherslum með tilliti til skáldsagna? Balcom segir þennan 

aukna áhuga bókasafns- og upplýsingafræðinga koma til af þeim áhuga og þörf fyrir 

þjónustuna sem þeir verða varir við hjá viðskiptavinum (Ross, 1991). „Hugmyndir 

nútímans um dægurmenningu og yndislestur hafa ýtt undir vakningu nýrrar tegundar 

ráðgjafaþjónustu við lesendur í bókasöfnum“ (Ross, 1991). Einnig er talið að minnkandi 
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útlán á öðrum bókmenntum en skáldsögum og óttinn við að verða ýtt til hliðar af 

Internetinu séu hvatar fyrir endurskoðun almenningsbókasafna á viðhorfum sínum til 

þjónustunnar. Þar sem sífellt fleiri viðskiptavinir bókasafna leitist við að fullnægja 

upplýsingaþörfum sínum á Internetinu í stað þess að leita til safnanna þurfi stjórnendur 

þeirra að leita að sviðum þar sem söfnin geti skarað fram úr og eflst. Þjónusta við 

lesendur skáldsagna sé svið þar sem mörg safnanna telji sig geta haslað sér völl (D. 

Smith, 2000). Í meistaraprófsritgerð sinni í bókasafns- og upplýsingafræði tekur Quillen 

í sama streng og segir söfnin verða að bregðast við þróuninni með því að leggja meiri 

áherslu á ráðgjafaþjónustu við lesendur skáldsagna vilji þau halda áfram að dafna. „Það 

þarf aðeins að líta á vinsældir Bókaklúbbs Ophru og bókaábendingar hennar til að sjá 

hve ólmur almenningur er í leiðsögn um góðar bækur til að lesa.“ (Quillen, 2001, bls. 

2). Í ritgerðinni bendir hún einnig á að útgefendur og bókaverslanir hafi orðið vör við 

þessa þörf og hafi gripið til ýmissa ráða til að auðvelda fólki að finna bækur við hæfi. 

Þetta sé þróun sem bókasöfnin verði að taka þátt í.  

Síðast en ekki síst hafa rannsóknir seinni ára á lestrarvenjum, bókavali og gildi 

lesturs fyrir velferð fullorðins fólks sem og kannanir meðal viðskiptavina almennings-

safna átt sinn þátt í endurvakningunni. Breskar kannanir frá 1950 og 1970 sýndu að yfir 

60 prósent viðskiptavina almenningsbókasafna komu til að ná sér í efni til skemmtunar 

og afþreyingar og að um 60 prósent útlána voru skáldsögur fyrir fullorðna (Ross, 1991). 

Útlánatölur almenningsbókasafna í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum frá 1996 sýndu 

að 67 prósent útlána voru skáldsögur og þar af 37 prósent skáldsögur fyrir fullorðna 

(Shearer, 1996). Í rannsóknarvinnu sinni á tíunda áratugnum komst D. Smith að því að  

lestur skáldsagna er mjög kraftmikil og skapandi athöfn og að samband lesandans við 

sögurnar sem þeir lesa er djúpt og margslungið. „Lesendur lesa til þess að sjá sjálfa sig 

og heim sinn á nýjan hátt eða, stundum, til að tengjast aftur minningu um sjálfa sig í 

öðruvísi heimi.“ (D. Smith, 1998, bls. 1095). Rannsóknir sýna að fólk finnur sig í 

söguhetjum skáldsagna og getur tengt við reynslu þeirra og þannig hjálpar lesturinn 

þeim að takast á við atburði í eigin lífi (Ross, 1991). Eigindleg rannsókn þar sem tekin 

voru viðtöl við tæplega 200 kanadíska bókaunnendur leiddi einnig í ljós að bækur gegna 

mikilvægum hlutverkum í lífi fólks, svo sem að styrkja sjálfsmynd þess, veita því 

hughreystingu og hugrekki til að takast á við breytingar, veita nýja sýn og skilning og 

auðvelda tengsl við annað fólk (Ross, 1999). Niðurstöðum rannsókna á tengslunum 

milli lesturs og menntunar sem gerðar voru á áttunda og níunda áratug síðustu aldar ber 

saman um að fólk lærir að lesa með því að lesa sögur og því fleiri skáldsögur sem fólk 
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hefur lesið því betur gengur því síðar að takast á við lestur annarra krefjandi bóka (Ross, 

1991).  

2.6 Samantekt og ályktanir 

Af þessu sögulega yfirliti má glögglega sjá að nokkurs konar endurskilgreining á 

ráðgjafaþjónustu við lesendur hefur átt sér og að hún gegnir öðru hlutverki í dag en 

áður. Lýsingin á blómaskeiðinu sýnir að áhugi á og þörf fyrir þjónustuna hafi verið fyrir 

hendi. Auðséð er að markmið þjónustunnar á þessum tíma var ekki að hlúa að lestri 

skáldsagna og dægurbókmennta heldur átti hún að vera fræðandi og hagnýt, nokkurs 

konar óformleg framhaldsmenntun fyrir fullorðna og starf ráðgjafanna minnir helst á 

námsráðgjafa- og einkakennarastarf. Einnig má sjá hve sérhæft, vandasamt og tímafrekt 

starfið og persónuleg þjónustan var. Blómaskeiðið, sú lægð sem á eftir fylgdi og 

endurvakningin sýna glögglega að almenningsbókasöfn og þjónusta þeirra eru hluti af 

samfélagi. Þau þurfa ávallt að taka mið af því sem er að gerast í umhverfinu en 

jafnframt gæta þess að verða hvorki leiksoppar ráðandi afla né ráðskast með 

viðskiptavinina í gegnum þjónustuna sem þau veita. Og með þeim breytingum sem nú 

eiga sér stað í umhverfi safnanna virðist aðkallandi að starfsmenn þeirra einhendi sér í 

að sinna þörfum lesenda um leiðsögn og nýti þá þekkingu, reynslu og gildi sem þeir 

hafa fram yfir bókaverslanir og útgefendur viðskiptavinum sínum í hag.  

 Skrif Samuels S. Green um þjónustuna árið 1876 bera þess vott að hann var á 

undan sinni samtíð. Þó að lýsing hans á hinum æskilega starfsmanni í upphafi þessa 

kafla sé barn síns tíma má þar klárlega greina grunn þeirra hugmynda og gilda sem 

ráðgjafaþjónusta við lesendur skáldsagna í dag byggir á. Áherslurnar hafa þróast frá 

fræðslu- og forræðishyggju til þjónustu sem miðast við þarfir og langanir lesenda og 

skáldsagan hefur fengið viðurkenningu sem góð lesning. Fróðlegt verður að fylgjast 

með hvernig þeim hugmyndum og gildum reiðir af á Internetinu þar sem þjónustan er 

þegar farin að riðja sér til rúms. 
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3  Ráðgjafaþjónustuviðtalið  

Ráðgjafaþjónusta við lesendur er yfirgripsmikil þjónusta og í mörg horn að líta. En 

segja má að tilgangur þjónustunnar og markmið speglist í sjálfu ráðgjafaþjónustu-

viðtalinu. Í því reynir á alla þá fagþekkingu, færni og þjálfun sem góður ráðgjafi þarf að 

búa yfir. Mikið hefur verið skrifað um efnið á síðustu tveimur áratugum. Skrifin 

byggjast að mestu á áralangri reynslu sérfræðinga af starfinu en einnig á rannsóknum. Í 

þessum kafla er ætlunin að skoða tillögur þeirra að aðferðum og leiðbeiningar er lúta að 

viðtalinu og sýn þeirra á hlutverk ráðgjafans og þá fagkunnáttu og þekkingu sem hann 

þarf að búa yfir.  

 

3.1 Aðferðir og leiðbeiningarreglur sérfræðinga 

Nöfn Joyce G. Saricks, Mary K. Chelton, Catherine Sheldrick Ross og Kenneth Shearer 

eru þekkt í ráðgjafaþjónustu við lesendur enda ötulir málsvarar þjónustunnar og eftir 

þau liggur mikið efni um hana. Í grein May, Olesh, Miltenberg og Lackner, A look at 

readers´ advisory services sem birtist í Library Journal árið 2000, er m.a. vísað til 

þeirra sem sérfræðinga sem unnið hafa stefnumótandi vinnu á þessu sviði bókasafns- og 

upplýsingafræðinnar. Það er því gagnlegt að líta á hugmyndir þeirra og leiðbeiningar 

um ráðgjafaþjónustuviðtalið.  

3.1.1 Catherine Sheldrick Ross 

Ross (1991) byggir tillögur sínar að ráðgjafaþjónustu við lesendur meðal annars á 

niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar þar sem hún tók yfir 100 opin viðtöl við lesendur 

skáldsagna. Meðal þess sem rannsóknin leiddi í ljós var að þeir vita sjálfir hvaða 

upplifun þeir vilja fá út úr lestri og sækjast ekki eftir ráðgjöf sem gefur löngunum þeirra 

ekki gaum. „Góð bók“ er sú bók sem hentar aðstæðum lesanda hverju sinni og ráðgjafar 

þurfa því ekki aðeins að vita heilmikið um bækur og sagnategundir heldur þurfa þeir 

einnig að komast að heilmiklu um lesendurna sjálfa. Ráðgjafaþjónustuviðtalið segir hún 

að hefjist yfirleitt á óformlegan hátt og oftast þurfi starfsmaðurinn að taka fyrsta skrefið 

til þess að viðskiptavinurinn þiggi aðstoð hans. Viðtalið er sérstök tegund af 

upplýsingaviðtali (e: reference interview) og krefst sömu færni og við önnur 

upplýsingaviðtöl, auk þess sem spyrja þarf viðeigandi opinna spurninga til að fá mynd 
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af lestrarvenjum viðskiptavinarins, komast að því hvernig efni er í uppáhaldi hjá honum 

þá stundina og hvaða væntingar hann hefur. Hún stingur upp á spurningum á borð við: 

„Hvaða höfund/tegund bóka hefur þú lesið og verið ánægður með?“, „Hvaða aðrar 

bækur?“, „Hvað hefur þér ekki líkað?“, „Hvað heldurðu að þig langi til að lesa í dag?“ 

„Hvað viltu fá út úr bókinni?“  

Einnig mælir Ross (1991) eindregið með því að ráðgjafar útbúi og hafi á reiðum 

höndum ýmiss konar bókalista sem þeir geti afhent viðskiptavinum eftir því hvaða 

upplýsingar þeir gefa um bókmenntasmekk sinn. Til dæmis lista yfir bækur tíu mest 

lesnu höfunda í hverri sagnategund, 50 bestu bækur að dómi sérfræðinga, Booker-

verðlaunabækur og Pulitzer-verðlaunabækur. 

3.1.2 Mary K. Chelton 

Chelton (1993) segir fyrsta markmið ráðgjafaþjónustuviðtalsins vera að fá 

viðskiptavini til að segja hvernig sögur þeim líkar svo að hægt sé að finna 

sagnategund (e: genre) og þemu sem passa þeim. Til þess þarf ráðgjafinn að hafa 

víðtæka þekkingu á bókum og dægurmenningu og skilning á sagnategundum og 

undirtegundum (e: subgenres) og hvernig þær höfða til fólks. 

Með hugtakinu sagnategund eins og það er notað í ráðgjafaþjónustu við 

lesendur „er átt við allstóra hópa höfunda og/eða bóka sem hafa svipuð einkenni og 

aðdráttarafl, bækur sem skrifaðar eru samkvæmt einhverskonar ákveðnu mynstri“ 

(Saricks og Brown 1997, bls. 9). Dæmi um tegundir eru ástarsögur, spennusögur, 

vísindaskáldsögur, sakamálasögur og hryllingssögur.  

Eftir að hafa fundið út hvaða sagnategund og þema viðskiptavininum 

hugnast segir Chelton (1993) að fá megi nákvæmari lýsingar á því hvers hann væntir 

með þrengri, lokuðum spurningum, til dæmis: „Viltu að aðalsöguhetjan sé karl eða 

kona?“; eða „Viltu mikinn hasar eða rólega atburðarrás?“. Önnur góð aðferð er að 

spyrja viðskiptavini hvers vegna þeim líkaði bók sem þeir höfðu lesið, hvað það var 

við bókina sem heillaði þá. Til þess að verða fær í starfi þarf ráðgjafinn jafnframt að 

þjálfa sig í að gera bókalista og skrifa stuttar lýsingar á efni bóka (e: annotations, hér 

eftir nefnt umsagnir).  

3.1.3 Kenneth Shearer 

Uppástunga Shearer (1996) að framkvæmd ráðgjafaþjónustuviðtalsins byggist á 

rannsóknum og skrifum hans sjálfs, en einnig skrifum eftir D. Smith, Burgin o.fl. sem 

birtust í bókinni Guiding the reader to the next book. Hann líkir viðtalinu við 



12 

 

sjúkdómsgreiningu. Hinar sérstöku þarfir lesandans þá stundina þurfi að greina skýrt, 

rétt eins læknir greinir sjúkling sinn og varast þurfi að draga ályktanir of fljótt eða dæma 

smekk lesandans út frá staðalímyndum. Persónulegur smekkur ráðgjafans verður að 

víkja fyrir þörfum lesandans. Ráðgjafinn þarf að gera sér grein fyrir því að þó að hann 

telji sig vera farinn að þekkja viðkomandi lesanda geti ný þörf komið fram hjá honum. 

Rétt eins og krabbameinssjúklingur getur leitað til læknisins vegna eyrnabólgu getur 

lesandi höfunda X-kynslóðarinnar allt í einu, vegna til dæmis dauðsfalls í fjölskyldunni, 

langað að lesa raunsæjar sjálfsævisögur fjölskyldufeðra. Einnig verður að athuga að þó 

búið sé að greina þörfina þurfi að huga að fleiri þáttum. Þó að stungið sé upp á „réttri“ 

skáldsagnategund er stíllinn kannski rangur, bókin á of erfiðu máli eða letrið of lítið svo 

eitthvað sé nefnt. Og rétt eins og læknirinn heldur sjúkraskrá er gott að skrá og geyma 

upplýsingar um lesandann með hans samþykki.  

Shearer (1996) segir mikilvægt skref í viðtalinu vera að spyrja um bækur sem 

viðkomandi hefur lesið og haft gaman að. Það geti bæði hjálpað ráðgjafanum að finna 

efni og sé til þess fallið að auka ánægju viðskiptavinarins með bókasafnið og faglega 

umhyggju ráðgjafans. Að þessu skrefi loknu geti viðtalið aftur á móti tekið hvaða stefnu 

sem er og engin sönnun sé fyrir því að ein aðferð henti betur en önnur. Allt fari eftir 

svörum viðskiptavinarins og þekkingu ráðgjafans. Um kunnáttu og hjálpartæki 

ráðgjafans segir Shearer að hann þurfi að fylgjast vel með nýrri þekkingu, stefnum og 

tækninýjungum og sífellt að endurskoða aðferðir sínar til að finna út hvað hentar best.  

3.1.4 Joyce G. Saricks og Nancy Brown 

Hugmyndir Saricks og Brown (1997) um ráðgjafaþjónustuviðtalið eru einna mótaðastar 

og ítarlegastar. Samkvæmt þeim hefst undirbúningurinn löngu áður en sjálft samtalið á 

sér stað. Starfið krefst þess að ráðgjafinn tileinki sér og þjálfi sig í sérstakri aðferð við 

að hugsa um bækur. Ferlið við það skiptist í þrjú stig:  

1) Greina aðdráttarafl (e: appeal) bókar.  

2) Flokka bókina með titlum og höfundum sem hafa svipað aðdráttarafl. 

3) Skoða hvernig höfundarnir og titlarnir passa innan sagnategundar.  

Áður en lengra er haldið er rétt að líta nánar á hugtakið aðdráttarafl og hvernig 

það er notað í tengslum við ráðgjafaþjónustu við lesendur. Hugtakið sem var fyrst kynnt 

í fyrstu útgáfu frumkvöðlaverks Saricks og Brown, Readers' advisory services in the 

public library árið 1989, festist fljótt í sessi og er í stöðugri notkun (Wyatt, 2007a). 

Hugtakið vísar til þeirra einkenna bókar sem höfða til tiltekins lesanda þannig að hann 
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nýtur þess að lesa hana. Reynsla höfundanna af ráðgjafaþjónustu kenndi þeim að 

lesendur eru sjaldnast að leita að bók um ákveðið efni heldur vilja þeir bók sem snertir 

þá á ákveðinn hátt. Þetta er nokkuð sem ekki er hægt að nálgast í efnisorðaforða 

gagnasafna. Það sem heillar lesaendur sé helst að finna í því sem þær kalla hina fjóra 

grunnþætti: Hraði (pace), persónusköpun (characterization), söguþráður (story-line) og 

umgjörð (frame) 

Á fyrsta stigi fyrrnefnds ferlis eða aðferðar við að hugsa um bækur segja Saricks 

og Brown (1997) að ráðgjafinn þurfi að venja sig á að lesa bækur með það í huga að 

finna það sem einkennir grunnþætti þeirra og gæti höfðað til lesenda. Stundum eru það 

fleiri en einn þáttur sem eru áberandi en oft stendur einn þáttur uppúr vegna sérkenna. 

Dæmi: Í einni spennusögu getur aðdráttarafl bókarinnar falist í sterkri, viðkunnanlegri 

söguhetju. Í annarri bók gæti það verið framandi sögusvið eða heillandi sagnfræðileg 

atriði. Og í enn annarri bók gæti það verið hnyttin orðræða eða innsýn í viss vandamál. 

Auk þessa þarf ráðgjafinn að vera meðvitaður um einkenni sem mögulega gætu dregið 

úr aðdráttarafli bóka fyrir suma lesendur, svo sem djarfar kynlífslýsingar, ofbeldi, viss 

ritstíll, sterkar skoðanir á stjórnmálum eða félagslegum málefnum. Þegar ráðgjafinn fer 

að öðlast færni í að greina aðdráttarafl færist hann yfir á stig tvö, að flokka saman titla 

og höfunda sem hafa líkt aðdráttarafl. Þegar færnin í þessu eykst er jafnvel hægt að 

finna og flokka saman bækur eftir að hafa aðeins lesið ritdóma eða umsagnir.  

Stig þrjú felur svo í sér að athuga hvaða sagnategund bókin tilheyrir. Það krefst 

þjálfunar að temja sér þennan hugsunarhátt en sá sem sinnir starfinu þarf einnig að 

þjálfa sig í að koma hugsunum sínum í orð. Til að þjálfa sig í þessum hugsunarhætti og 

fagmannsku  þarf ráðgjafinn að þróa með sér skipulagðan lestur, halda skrá yfir lesnar 

bækur og skrifa umsögn um hverja þeirra. Einnig er mikilvægt að hann lesi sig vel til 

um sagnategundir og æfi sig í að tala um bækur, aðdráttarafl og sagnategundir við 

samstarfsfólk og viðskiptavini. Með því að beita þessari aðferð öðlast hann færni sem 

auðveldar honum að svara spurningum og hjálpa lesendum að skilgreina eigin lessmekk. 

 Um ráðgjafaþjónustuviðtalið sjálft segja Saricks og Brown (1997) að grípa þurfi 

hvert tækifæri til að bjóða aðstoð. Algengustu fyrirspurnir viðskiptavina séu um 

ákveðinn höfund en stundum sé spurt um tiltekna sagnategund. Auk þess að svara 

fyrirspurninni á ráðgjafinn að nota tækifærið til að skapa tengsl og benda á fleiri bækur. 

Ef viðskiptavinurinn spyr til dæmis um eitthvað eftir rithöfundinn Mary Higgins Clark 

er upplagt að spyrja hvort hann hafi líka lesið Joy Fielding. Þannig kemst viðskipta-

vinurinn að því að starfsfólkið er vel að sér og geti komið með uppástungur og að 
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samræðum um bækur sé tekið fagnandi á safninu. Nokkuð algengt er að spurt sé um 

nýjar metsölubækur. Á almenningsbókasafni er slík bók sjaldnast laus nákvæmlega á 

þeirri stundu og því aðeins hægt að panta hana. Þá er upplagt að stinga upp á líkum 

höfundi sem viðkomandi getur lesið í millitíðinni og spyrjast fyrir um hvað það er sem 

hann heldur að honum líki við í bókinni sem hann spurði um.  

Oft þarf ráðgjafinn sjálfur að hafa frumkvæðið að viðtalinu. Hann þarf að bjóða 

fram þjónustu sína, vera á röltinu innan um bókahillurnar og spjalla við viðskiptavini. 

Með þessu brýtur hann ísinn og eykur möguleikana á því að þeir þori að spyrjast fyrir. 

„Get ég aðstoðað?“, „Finnurðu það sem þig vantar?“, „Ertu að leita að einhverju 

sérstöku?“ eða „Má ég stinga upp einhverju að lesa?“ eru góðar leiðir til að hefja 

samræður. Ef viðskiptavinurinn vill þiggja aðstoð er reynt að fá hjá honum upplýsingar 

sem byggja má uppástungurnar á. „Hvað finnst þér gaman að lesa?“ er ekki gagnleg 

spurning því yfirleitt á fólk erfitt með að svara því fyrirvaralaust. Betra er að biðja 

viðskiptavininn að segja frá bók sem hann naut þess að lesa eða um höfund sem hann er 

hrifinn af, jafnvel bók sem honum fannst leiðinleg. Með hugmyndina um aðdráttarafl 

bóka að leiðarljósi er þá hægt að grennslast fyrir um hvað það var sem honum líkaði eða 

líkaði ekki við viðkomandi bók. Ef þetta veitir ekki nægar upplýsingar má spyrja nánar 

út í sérstök einkenni, svo sem hvort honum líki bækur með hraðri atburðarrás og þá í 

framhaldi af því hvort hann hafi verið að lesa sakamálasögur eða spennubækur og lýsa 

fyrir honum slíkri bók sem hefur notið vinsælda. Eftir að hafa hlustað og safnað þannig 

upplýsingum um smekk viðskiptavinarins og á hverju hann hefur áhuga þá stundina er 

hægt að benda honum á nokkrar bækur og lýsa í stuttu máli efni þeirra og aðdráttafli. 

Þannig ætti viðskiptavinurinn að vera komin með nægar upplýsingar til að geta valið. 

Samtalinu er svo slitið með því að hvetja viðskiptavininn til að koma aftur, láta vita 

hvernig honum líkaði lesturinn og fá fleiri uppástungur að bókum (Saricks og Brown, 

1997). 

Saricks og Brown (1997) fjalla sérstaklega um tvo pytti sem ráðgjafinn þarf að 

forðast að falla í þegar hann ræðir við lesandann. Í fyrsta lagi þarf hann að átta sig á 

þeim reginmun sem er á því að benda á og að mæla með bókum. Ráðgjafi á að byggja 

ábendingar sínar á því sem viðskiptavinurinn hefur sagt honum um bókmenntasmekk 

sinn, áhugasvið og hvað honum hugnast þá stundina. Að mæla með byggir aftur á móti 

á persónulegri reynslu og getur skert frelsi viðskiptavinarins til að velja og mynda sér 

skoðun á sjálfur. Í öðru lagi þarf ráðgjafinn að forðast gagnslausar gæðalýsingar. Frasar 

á borð við „vel skrifuð bók“ koma lesandanum ekki að gagni enda mjög háð smekk 
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hvers og eins. Ef lesandi falast eftir umsögn um gæði ætti fremur að nota staðreyndir á 

borð við þá að bókin hafi fengið verðlaun eða sé rómuð af gagnrýnendum.  

Saricks og Brown (1997) ræða einnig nauðsyn þess að hafa réttu uppsláttarritin 

við hendina í viðtalinu og að þau komi að miklu gagni við þjálfun nýrra ráðgjafa.  

 

3.2 Niðurstöður rannsókna á ráðgjafarþjónustuviðtölum 

Leiðbeiningar sérfræðinganna hér að ofan eru misjafnlega ítarlegar en nokkuð 

samhljóma. Viðtalið er í raun fyrirvaralausar, óformlegar samræður milli viðskiptavinar 

safnsins og starfsmanns, augliti til auglits. Starfsmaðurinn þarf að vera vel að sér í 

sagnategundum og aðdráttarafli bóka og nota hjálpartæki, svo sem uppflettirit, bókalista 

o.fl. Spurningar þarf að orða þannig að viðskiptavinurinn gefi sem mestar upplýsingar 

um hvað höfðar til hans. Mikilvægi þess að inna lesanda eftir því hvað það er við bók 

sem höfðar til hans kemur fram hjá öllum höfundanna en verður áþreifanlegt og 

skiljanlegt í aðdráttataflshugtaki Saricks og Brown. Hugmyndir fagfólksins speglast í 

skilgreiningu Saricks (2005) á ráðgjafaþjónustuviðtalinu: Það er ólíkt öðrum 

upplýsingaviðtölum að því leyti að það snýst ekki um svör við spurningum. Það er 

samtal þar sem lesandinn segir frá bókasmekk sínum og ráðgjafinn bendir á mögulega 

bókatitla og hvetur til áframhaldandi samskipta. Mælikvarði á árangur er hvort 

viðskiptavinurinn kemur aftur til að tala um bækur og fá uppástungur og efni sem 

fullnægir lesþörfum hans og viðvarandi samskipti verða til.  

En hvernig er þetta í raun? Hvernig gengur bókasafnsstarfsfólki að aðstoða 

viðskiptavini að finna „góða bók“? Í fyrrnefndri grein May og félaga (2000) er greint frá 

rannsókn þeirra á ráðgjafaþjónustu við lesendur á almenningsbókasöfnum í Nassau í 

Bandaríkjunum. Á svæðinu eru 54 almenningsbókasöfn sem þjóna íbúum sýslunnar, 

sem eru alls um 1.3 milljón. Í því augnamiði að meta þá þjónustu sem í boði var settu 

rannsakendur sig í hlutverk viðskiptavina og heimsóttu hvert safn einu sinni. Fyrst kom 

„viðskiptavinurinn“ sér fyrir í skáldsögudeildinni til að sjá hvort sér yrði boðin aðstoð. 

Því næst var farið að afgreiðsluborðinu og spurt „Geturðu hjálpað mér að finna góða 

bók?“ og ekki gefist upp fyrr en einhver þjónusta hafði verið reidd af hendi.  

Niðurstöður sýndu að í engum af 54 tilfellum átti hið ítarlega ráðgjafaþjónustu-

viðtal sér stað sem sérfræðingar mæla með og aðferðum þeirra var sjaldan eða aldrei 

beitt. Í 98 prósentum tilfella eða á öllum söfnum nema einu þurfti viðskiptavinurinn 

sjálfur að leita sér aðstoðar. Viðbrögð starfsfólks við fyrirspurnum um aðstoð voru mjög 
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mismunandi, allt frá því að bjóða fólk velkomið og til þess að vera fáskiptin og í 

nokkrum tilfellum brást það ergilegt við. Starfsfólki þótti beiðni um leiðsögn 

auðsýnilega óþægileg. Nokkrir starfsmenn spurðu hvernig bækur viðkomandi læsi eða 

hefði gaman af en aðeins einu sinni var spurningunni fylgt eftir með því að spyrja hvað 

það var sem honum líkaði við bækurnar. Aðeins tveir starfsmenn spurðu „Hvað lastu 

síðast og fannst gott?“ en hvorugur þeirra fylgdi spurningunni eftir með „Hvað var það 

við þá bók sem þér líkaði?“ Þegar viðskiptavinurinn var ekki inntur eftir því sagði hann 

óspurður frá bók sem hann hafði lesið og fundist góð. Aðeins einn starfsmaður spurði 

hvað það var við bókina sem viðkomandi líkaði. Ábendingar starfsfólks byggðust oft á 

persónulegum smekk og reynslu og fagleg hjálpartæki voru sjaldan notuð. Aðeins 46 

prósent notaði slík hjálpartæki og þá helst rafræna bókaskrá safnsins (e: Online public 

access catalog: OPAC). Eftirfylgni var næstum aldrei í boði (May o.fl. 2000).  

Þremur árum síðar greindi Chelton (2003) sem þá starfaði sem prófessor við 

Queens College í New York frá svipuðum niðurstöðum og May og félagar. Í þrjú ár 

fengu meistaranemar í bókasafns- og upplýsingafræði það verkefni að kanna ráðgjafa-

þjónustu við fullorðna viðskiptavini almenningssafna borgarinnar. Í grein Chelton koma 

engar nákvæmar upplýsingar fram um stærð úrtaks, svörun, aðferðafræði eða slíkt enda 

ekki um megindlega rannsókn að ræða heldur var tilgangurinn sá að nemarnir fengju að 

kynnast því hvernig það er að vera viðskiptavinur almenningsbókasafns. Hverjum 

nemanda var gert að heimsækja tvö söfn og segja þar bókasafns- og upplýsingafræðingi 

frá bók sem hann hafði lesið og líkað og biðja hann um að benda á sér á bók. Þeir gáfu 

svo skýrslu um ferlið og ræddu í bekknum. Chelton bendir á að þau mistök í þjónustu 

sem nemarnir urðu ítrekað vitni að og greindu frá í tímum hafi verið svo 

margendurtekin að erfitt sé að ímynda sér að þau séu aðeins bundin við þessa ákveðnu 

stórborg. Flestir bókasafns- og upplýsingafræðingarnir sem leitað var til snéru sér strax 

að rafrænu bókaskránni til að finna fleiri titla eftir sama höfund og fæstir þeirra kunnu 

að taka almennilegt ráðgjafaþjónustuviðtal. Fæstir spurðu út í aðdráttaraflsþætti bókar. 

Viðskiptavininum var ekki veitt athygli, ekki heilsað að fyrra bragði, ekki hlustað nógu 

vel, augnsambandi ekki haldið, engin eftirfylgni, hjálpartæki ekki nýtt o.s.frv.  

Chelton (2003) telur mistökin sem liggja að baki þessari slöku þjónustu vera tvö. 

Þau fyrri kallar hún „OPAC dependence“ eða ofurtraust á rafrænu bókaskrána. Áður en 

starfsmenn eru búnir að fá fram nægilegar upplýsingar hjá viðskiptavinum snúa þeir sér 

að tölvunni. Hendurnar hafa þá eitthvað fyrir stafni og augnsambandið við viðskiptavini 

er rofið. Chelton telur að þeir geri þetta vegna þess að færni og fagkunnátta þeirra er 
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ekki nægileg til að þeir geti sinnt fyrirspurninni almennilega. Seinni mistökin „Keeping 

print and web tools a secret“ eða að halda hjálpartækjum leyndum telur hún liggja í því 

að bókasöfnin hafa ekki bókalista, handbækur, gagnagrunna og önnur hjálpartæki 

þjónustunnar uppi við og bendi starfsfólki ekki á að nota þau. 

Rannsóknir May og félaga (2000) og athuganir nemenda Chelton (2003) benda 

til þess að þrátt fyrir leiðbeiningarreglur sérfræðinga virðist markviss, formleg 

ráðgjafaþjónustu við lesendur ekki vera fyrir hendi og venjan virðist vera að veita 

ófagleg, óformleg, handahófskennd svör við fyrirspurnum. Af einhverjum ástæðum 

virðast fagskrif sérfræðinganna ekki nýtast starfsfólki bókasafnanna. 

Hvað varðar þann skort á notkun hjálpartækja í ráðgjafaþjónustuviðtalinu sem 

athuganir May og félaga (2000) og Chelton (2003) leiddu í ljós bendir Saricks (2005) á 

að það sé ekki á hvers manns færi að nota uppsláttarrit og önnur hjálpargögn í sjálfu 

ráðgjafaþjónustuviðtalinu. Í fyrsta lagi eigi viðskiptavinurinn ekki von á slíku og finnst 

hann ekki fá þá persónulegu afgreiðslu sem hann á að fá ef starfsmaðurinn eyðir 

tímanum í uppflettingar eða bendir á uppsláttarrit sem viðskiptavinurinn á sjálfur að 

leita í. Í öðru lagi krefst notkun hjálpartækjanna mikillar þekkingar og þjálfunar. Í þriðja 

lagi sé ekki hlaupið að því að koma hjálpartækjunum þannig fyrir að þau séu innan 

seilingar þannig að starfsfólkið muni eftir að nota þau og einnig á svæði þar sem 

viðskiptavinum finnst þægilegt að fletta upp í þeim.  

Ljóst má teljast að ráðgjafaþjónustuviðtalið er fjarri því að vera einfalt í 

framkvæmd. Þvert á móti er það augljóslega vandasamt og krefst fagkunnáttu og 

þjálfunar auk tíma, góðs minnis og mikillar færni í mannlegum samskiptum. Það er enn 

vandasamara en hefðbundið upplýsingaviðtal að því leyti að það fylgir ekki vissu 

mynstri. Í ráðgjafaþjónustuviðtali getur bókasafns- og upplýsingafræðingurinn hvorki 

flett upp hvað „góð bók“ er né fundið „rétta svarið“ við fyrirspurn lesandans. 

Niðurstöður rannsóknanna benda til þess að fagkunnáttu og þjálfun bókasafns- og 

upplýsingafræðinganna sé ábótavant og að leiðbeiningar sérfræðinganna nýtist ekki sem 

skyldi. 
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3.3 Leiðbeiningarreglurnar endurskoðaðar  

En hvað getur starfsfólk bókasafna gert til að bæta fagmennsku sína í 

ráðgjafaþjónustuhlutverkinu. Er starfið jafnvel of erfitt í framkvæmd til þess að vera á 

allra færi?  

Saricks (2007) stingur upp á að bókasafns- og upplýsingafræðingar endurskoði 

samskipti sín við lesendur og líti á þau sem samtal fremur en viðtal. Viðtal er formlegra 

og setur þátttakendur í viss hlutverk. Bókasafns- og upplýsingafræðingurinn stjórnar 

viðtalinu og er undir því álagi að spyrja réttra spurninga og útvega svör. Samtal er aftur 

á móti óformlegt, fer fram á jafningjagrundvelli og í því er skipst á hugmyndum og 

spjallað. Andrúmsloftið er afslappaðra og viðskiptavinurinn skynjar að það sem hann 

hefur að segja er metið að verðleikum.  

D. Smith (2000) telur að skýringuna á því hversu óskipuleg og handahófskennd 

þjónustan sé megi rekja til þriggja mikilvægra breyta: Viðhorfa, skorts á hjálpartækjum 

og vöntun á yfirfærslu þekkingar í skipulagða framkvæmd.  

Með viðhorfum á Smith við að skáldsögur hafi orðið útundan á síðastliðnum 

áratugum og jafnvel verið litið niður á þær. Þetta hafi gerst vegna þess að fagaðilar hafi 

einbeitt sér að því að koma til móts við aðrar upplýsingaþarfir viðskiptavina og ör 

tækniþróun hafi ýtt undir þessa áherslu á upplýsingar í tengslum við önnur svið en lestur 

bókmennta. Hann segir því marga lesendur skáldsagna hafa haft samviskubit vegna 

bókanna sem þeir lásu og að við þjónustuborðið fyndist þeim þeir þurfa að biðjast 

afsökunar á bókamenntasmekk sínum. Einnig hafi bókasafns- og upplýsinga-

fræðingarnir verið vandræðalegir yfir bókunum sem viðskiptavinirnir fengu lánaðar. 

Um hjálpartæki segir hann að til skamms tíma hafi eini upplýsingabrunnurinn verið 

persónuleg reynsla og þekking sem starfsfólk öðlast með lestri skáldsagna. Um 2000 var 

mest notaða hjálpartækið í flestum almenningsbókasöfnum skrá safnsins (OPAC) og 

bendir hann á gagnsleysi hennar vegna þess hve efniðsorðagjöf skáldsagna hefur verið 

ábótavant. Einnig segir hann gerð prentaðra upplýsingabrunna fyrir skáldsögur hafa 

dregist aftur úr miðað við aðrar bókmenntir. Rafrænir upplýsingabrunnar fyrir ráðgjafa-

þjónustu lesenda litu dagsins ljós 1994 og voru árið 2000 mjög fáir í samanburði við 

aðra upplýsingaþjónustu. Þar sem svo stutt sé síðan þessi úrræði hófu innreið sína sé því 

ekkert skrýtið að starfsfólk bókasafna noti þau sjaldnar en í annarri upplýsingaþjónustu. 

 Síðast en ekki síst bendir Smith (2000) á að til að bæta ráðgjafaþjónustu við 

lesendur þurfi meira til en gerð og útgáfu leiðbeiningarreglna. Erfiðleikar við að 

yfirfæra þekkingu sem hefur breytingar á starfi í för með sér segir hann ekki vera 
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einstaka fyrir bókasöfn og bendir á starfstéttir þar sem þekkingargrunnurinn breytist ört 

og fagfólk þarf stöðugt að vera að aðlaga sig nýrri þekkingu, til dæmis læknis- og 

hjúkrunarfræði. Símenntun og starfsþjálfun eru nauðsynlegar til að geta tekist á við 

þessa þróun. Það sama á við um ráðgjafaþjónustu lesenda  

Smith (2000) hófst því handa við að brúa bilið milli þekkingar og framkvæmdar. 

Fyrsta verkefnið var að skilgreina hlutverk ráðgjafaþjónustu við lesendur svo að hægt 

væri að kortleggja starfið. Svo þurfti að flytja þessa kortlagningu yfir á framkvæmanlegt 

form. Í greiningarvinnunni var stuðst við svokallað practice audit model. Samkvæmt 

því er hópur sérfræðinga á viðkomandi sviði látinn skoða og greina leikin myndbönd 

þar sem líkt er eftir ýmsum þáttum starfsins og aðstæðum sem upp koma. Út frá því er 

ákvarðað hvað besta verklagið er og hvaða þekking, færni og viðhorf eru nauðsynleg til 

að sinna starfinu.  

Afrakstur vinnunnar var bókin Talking with readers en henni er ætlað að vera 

handbók fyrir starfsfólk bókasafna. Þar eru sú þekking, færni og viðhorf sem greining 

sýndi fram á að góður ráðgjafi þyrfti að búa yfir skilgreind í 130 liðum sem skiptast 

niður á fjögur svið starfshæfni: 1) Bakgrunnur í skáldsögum og öðrum bókmenntum, 2) 

skilningur á fólki sem lesendum og lesendum sem fólki, 3) skilningur á aðdráttarafli 

bóka og 4) sjálf framkvæmd ráðgjafaþjónustunnar. Í handbókinni eru sviðin útskýrð 

ítarlega. Saman við þetta er fléttað leiðbeiningum um starfshætti og sjálfsmat ásamt 

ýmsum æfingum. Auk þess er kafli fyrir stjórnendur safna sem vilja koma á skipulagðri 

ráðgjafaþjónustu lesenda eða vilja meta þá þjónustu sem þegar er til staðar. Í skrifum 

sínum gengur Smith (2000), samkvæmt hefðinni, út frá því að besta leiðin til ráðgjafar 

sé augliti til auglits.  

Hollands (2006) setur hins vegar spurningamerki við þessa ályktun sem og aðrar 

ályktanir sem sérfræðingar byggja leiðbeiningar sínar á og telur gallann við hinar 

hefðbundnu leiðbeiningarreglur að ráðgjafaþjónustuviðtali vera að þær byggja á 

forsendum sem sjaldan eigi sér stoð í hinu daglega lífi á almenningsbókasafni. Hinar 

röngu forsendur eru samkvæmt Hollands sex talsins: 

1) Að viðskiptavinir leiti til bókasafns- og upplýsingafræðinga með fyrirspurnir 

um lesefni. 

Í raun finnst fæstum slík fyrirspurn réttmæt. Margir vita hreinlega ekki að þeir 

mega spyrja, aðrir telja að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn geti ekki 

hjálpað þeim. Sumir gætu talið að starfsmaður sem er af öðrum aldri, kyni eða 

kynþætti þekki ekki þær bókmenntir sem þeir vilja eða að efnið sem þeir eru að 
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leita að sé lágmenningarlegt eða skrýtið. Feimni og það að finnast óþægilegt að 

tala um bækur hefur mikil áhrif.  

2) Að sá sem leitað er til sé rétta manneskjan til að svara fyrirspurninni. 

Fæstir viðskiptavinir vita hvernig mönnun bókasafna er háttað. Þeir gera hvorki 

greinarmun á ófaglærðum og bókasafns- og upplýsingafræðingum né sjá það 

utan á fólki hversu mikið það veit um bækur. Þó að viðskiptavinurinn gerist svo 

djarfur að bera fram fyrirspurn er ólíklegt að hann lendi einmitt á bókasafns- og 

upplýsingafræðingi sem er vel að sér í ráðgjafaþjónustu lesenda. Líklegra er að 

hann missi kjarkinn við að vera vísað hingað og þangað eða fái svör frá 

einhverjum sem hefur ekki þjálfun í að svara slíkum fyrirspurnum. Fæst söfn, 

sérstaklega þau smærri, hafa efni á að manna sérstaka ráðgjafaþjónustu lesenda 

allan daginn. Starfsmenn hafa mismunandi áhugasvið og sérþekkingu á mis-

munandi bókmenntategundum og það er ólíklegt að viðskiptavinurinn lendi 

einmitt á þeim sem getur þjónað hans áhugasviði best.  

 3) Að nægar upplýsingar fáist úr viðtalinu til að veita góða ábendingu á lesefni. 

Það krefst þekkingar og færni að komast að því í samræðum hver 

bókmenntasmekkur viðskiptavinanna er. Einnig að fá fram nógu miklar upp-

lýsingar án þess að vera yfirþyrmandi eða ryðjast inn á friðhelgi einkalífs 

viðskiptavinarins sem oft er ekki tilbúinn til að veita allar þær upplýsingar sem 

gagnast geta. Mikilvægar upplýsingar fara oft forgörðum. Erfitt er að byggja upp 

traust samband, kynnast áhugasviðum viðskiptavinarins nógu vel og sanna sig 

fyrir honum í þessu eina stutta viðtali.  

4) Að nægur tími sé til að veita þjónustu. 

Á flestum söfnum er annríki og viðskiptavinirnir eiga líka annríkt. Því er 

alltaf um tímapressu að ræða og þegar þjónustan fer fram í flýti verður 

hún handahófskennd.  

5) Að auðvelt sé að nota nauðsynleg hjálpartæki í viðtali augliti til auglits.  

Það er erfitt að blanda notkun á gagnagrunnum, uppsláttarritum og slíku inn í 

ítarlegar samræður um áhugasvið lesandans. Og flestir viðskiptavinir verða 

tortryggnir ef þeim er plantað niður fyrir framan tölvu eða uppsláttarrit eða þeir 

fá ekki fulla athygli ráðgjafans.  

6) Að ráðgjafaþjónustuviðtöl augliti til auglitis séu skráð á fullnægjandi hátt og 

veiti tækifæri til eftirfylgni.  
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Þó að kosturinn við að veita þjónustuna augliti til auglits bjóði upp á, að því er 

virðist, fyrirhafnalítil og persónuleg samskipti er hún ekki ákjósanlegasti 

kosturinn að fyrstu kynnum sem síðan eiga að leiða til áframhaldandi sambands 

viðskiptavinarins við safnið. Að viðtalinu loknu eru upplýsingarnar geymdar í 

minni eins starfsmanns og hann gleymir sumu af því sem sagt var þannig að 

skráning upplýsinga verður aldrei fullkomin. 

Hollands (2006) setur fram tillögur að betrumbættum leiðbeiningarreglum þar 

sem samskiptin við lesandann hefjast ekki með viðtali augliti til auglits heldur með því 

að lesandinn lýsir bókmenntasmekk sínum á eyðublaði sem hann nálgast og fyllir út á 

sjálfu safninu eða á vefsíðu þess. Undirstöðu leiðbeiningareglna að þjónustu sem byggir 

á eyðublaði skiptir Hollands í sex þætti:  

1) Setja saman og þjálfa ráðgjafateymi.  

Starfið er of viðamikið fyrir eina manneskju og best er að hafa hópinn sem 

fjölbreyttastan hvað varðar lestraráhugasvið. 

2) Hanna eyðublað.  

Vanda verður til hönnunarinnar og huga að mörgum þáttum. Eyðublaðið 

verður að vera það einfalt að það taki ekki marga klukkutíma að fylla það út 

en nógu margþætt til að fanga öll einkenni lesandans. 

3) Koma eyðublaðinu í hendur lesenda.  

Það þarf að vera aðgengilegt og vel sýnilegt á safninu sjálfu sem og vefsíðu 

safnsins. Allir starfsmenn safnsins þurfa að geta kynnt eyðublöðin, vita hvar 

þau eru og hvert á að skila þeim. 

4) Fá til baka útfyllt eyðublöð og koma þeim í réttar hendur.  

Finna út hvaða ráðgjafi hentar viðkomandi lesanda best og hver hefur tíma til 

að sinna þjónustunni hverju sinni.  

5) Svara eyðublöðunum.  

Að svara vel skiptir öllu máli. Þjálfaður ráðgjafi getur svarað eyðublöðunum 

á hálfum til tveim tímum. Hann bendir lesandanum á nokkrar bækur sem 

hitta beint í mark og nokkrar sem teygja sig örlítið inn á ný svæði. Umsagnir 

um bækurnar fylgja.  

6) Skrá framkvæmdina og fylgja eftir.  

Útfylltu eyðublöðin, umsagnirnar um bækurnar sem bent er á og ýmsar aðrar 

upplýsingar eru svo vistuð og nýtt í eftirfylgni, bókaklúbba, kynningar og til 

að kanna þarfir lesendahópsins.  
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Auk þeirra hugmynda um ráðgjafaþjónustu sem fram hafa komið og byggjast á 

sama grunninum eru uppi nýstárlegar hugmyndir um aðrar leiðir. Dæmi um þær eru 

svokölluð Reading maps. Wyatt (2006) telur þær aðferðir að benda á líkar bækur (e: 

readalikes) eða að benda á bækur út frá aðdráttarafli þeirra henti lesendum ekki vel til 

að upplifa almennilega heim bókar né til að kanna annað efni tengt henni. Hann mælir 

með nýrri nálgun á ráðgjafaþjónustu við lesendur, svokallaðri Whole collection readers´ 

advisory en með henni telur hann lesendur geta fengið mikið meira út úr safnkostinum 

og víkkað upplifun sína. Ráðgjafinn aðstoðar lesandann þá við að gera svokallað 

lestrarkort (e. reading map) sem er vefskjal þar sem lesandinn kortleggur þann urmul 

tenginga sem ein bók býður upp á. Þannig safnar hann í kringum bókina upplýsingum 

um aðrar bækur, tónlist, myndefni sem og athugasemdum, tenglum í vefsíður og öðru 

efni sem tengist ýmsum þáttum og þemum bókarinnar. 

Hugtökin og hjálpartækin eru í áframhaldandi þróun og endurskoðun meðal 

fagfólks. Augljóst er að þó að ráðgjafarþjónustuviðtalið hafi fyrir löngu unnið sér sess er 

það ekki komið í fastan farveg og mikill áhugi meðal fagfólks að þróa það áfram. Dæmi 

um það eru hugtökin aðdráttarafl og sagnategund. Hópur bókasafns- og upplýsinga-

fræðinga sem Wyatt (2007a) kallar The RA big think team eru í stöðugri samræðu og 

greiningarvinnu með hugtökin til þess að þau nýtist sem best við að skilja þarfir lesenda 

og hjálpa þeim að finna bækur sem þeim líkar. Hann segir miklar rannsóknir og vinnu 

framundan og að enn eigi teymið eftir að koma sér saman um orðaforða sem kerfis-

bindur vinnuna við ráðgjafaþjónustu lesenda. 

 

3.4 Ráðgjafaþjónustuviðtöl á Internetinu 

 Ráðgjafaþjónusta við lesendur á Internetinu veitir söfnunum ýmis sóknarfæri og getur 

haft ýmsa kosti í för með sér fyrir lesendur. Hér er ætlunin að líta á þá rafrænu þjónustu 

sem næst kemst hinu hefðbundna ráðgjafaþjónustuviðtali.  

 Þjónustan virðist hafa verið seinni til að ryðja sér til rúms á vefsíðunum en önnur 

upplýsingaþjónusta og Trott (2005) tiltekur nokkrar ástæður fyrir því. Ein er sú að mest 

af þróunar- og kynningarvinnu rafrænnar upplýsingaþjónustu á sér rætur í akademíska 

bókasafnsheiminum þar sem lesendur skáldsagna eru ekki mikilvægur hluti viðskipta-

vinahópsins. Önnur orsök er sú að mörg söfn sem bjóða upp á einhverja tegund 

þjónustunnar á Internetinu líta á hana sem hluta af almennri upplýsingaþjónustu. Töl-

fræðilegar upplýsingar um fyrirspurnir og ábendingar um lesefni eru til dæmis oft taldar 
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með í tölum um fjölda tölvupósta upplýsingaþjónustunnar. Ef þessar tölfræðilegu 

upplýsingar eru ekki aðskildar frá öðrum er erfitt að fylgjast með og mæla árangur 

þjónustunnar. Í þriðja lagi hafa bókasafns- og upplýsingafræðingar í gegnum árin 

gjarnan litið svo á að ráðgjafaþjónustuviðtal geti aðeins farið fram augliti til auglits. 

Þessi persónulega þjónusta hefur verið aðalsmerki safnanna frá upphafi og hefur 

skilgreint hlutverk þeirra sem veita hana. Það getur því verið erfitt að flytja hana yfir í 

vefumhverfi sem er ekki jafn persónulegt. 

Flest söfn nú til dags bjóða upp á fyrirspurnaþjónustu á vefsíðum sínum. 

Samskiptin fara þá fram með tölvupósti. En misjafnt er hvort ráðgjafaþjónusta við 

lesendur er sérmerkt eða fellur inn í aðra upplýsingaþjónustu. En eins og fram hefur 

komið lagði Hollands fram mótaðar tillögur að ráðgjafaþjónustuviðtali sem hefst með 

því að lesandinn fyllir út eyðublað sem gefur mynd af bókamenntasmekk hans. Tillögur 

sínar byggir Hollands á vinnu sinni við að koma slíkri þjónustu á laggirnar við 

Williamsburg Regional Library í Virginíu í Bandaríkjunum. Þjónustan þar hefur hlotið 

nafnið Looking for a good book og hefur unnið til verðlauna. Viðskiptavinir fylla út 

eyðublaðið
3
 á vefsíðu safnsins og fá að u.þ.b. viku liðinni sendan tölvupóst með 

uppástungum að bókum. Þeir geta svo haldið samskiptunum áfram og fengið fleiri 

uppástungur með eyðublaði sem ætlað er til eftirfylgni og tekur stuttan tíma að fylla út 

(Williamsburg Regional Library, 2009).  

Könnun Williamsburg Regional Library árið 2004 meðal viðskiptavina sem 

nýttu sér Looking for a good book-þjónustuna sýndi mikla ánægju með hana og að 97 

prósent þeirra væru tilbúnir til að mæla með henni við vini. Flestum fannst að önnur 

almenningssöfn ættu að taka upp þessa þjónustu. Að meðaltali voru fleiri en fjórar af 

bókunum sem stungið var upp á lesnar og þeim gefin há einkunn (Hollands, 2006). Því 

virðist sem tillögur Hollands leysi mörg vandamál sem staðið hafa eldri 

leiðbeiningarreglum fyrir þrifum. Ótti og feimni eru ekki lengur hindrun, upplýsingarnar 

sem fást eru ítarlegri og líklegra er að fyrirspurninni sé svarað af þeim starfsmanni sem 

hæfastur er til þess. Starfsfólk fær meiri tíma til að svara fyrirspurnunum og nota 

hjálpartækin á skilvirkan hátt og getur þannig væntanlega veitt betri ráðgjöf. Auk þess 

eru upplýsingarnar skráðar sem auðveldar áframhaldandi samskipti.  

Fleiri bókasöfn eru nú óðum að taka upp svipaða þjónustu. Beðið er um 

misjafnlega miklar upplýsingar á eyðublöðum þeirra og krefjast þau því mismikillar 

                                                 
3
 Eyðublaðið má sjá á vefsíðu Williamsburg Regional Library: www.wrl.org/bookweb/ra 
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vinnu við útfyllingu og úrvinnslu. Umræðan um hvort ferlið sé tímans virði er þó 

viðvarandi meðal fagfólks. Wyatt (2008) telur ókostinn við rafræn eyðublöð vera 

tímann sem það tekur að útvega fullnægjandi svör og bendir á að það leiði til þess að 

minni tíma sé varið í aðra ráðgjafaþjónustuvinnu, þar með talið að þjóna viðskiptavinum 

augliti til auglits. Flestir séu þó sammála um að ráðgjafaþjónusta byggð á eyðublaði 

veiti breiðari þjónustu, framúrskarandi þjálfun fyrir starfsfólk og betur ígrundaðri svör. 

Trott (2005) telur aðaláskorunina fyrir bókasafns- og upplýsingafræðinga vera að hanna 

eyðublað sem er ekki svo langt að notanda finnist það ógnandi en safni þó nógu miklum 

upplýsingum til að það veiti gagnlegar upplýsingar. 

 Annað tilbrigði við ráðgjafaþjónustuviðtalið er hið svokallaða spjall (e: chat) 

sem hægt er að bjóða upp á vefsíðum bókasafna. Þekktasta dæmið um slíka þjónustu er 

líklega ReadThisNow sem er samstarfsverkefni almenningsbókasafna í Ohio í Banda-

ríkjunum og er í boði allan sólarhringinn fyrir íbúa ríkisins. Bókaunnandi getur spjallað 

við bókasafns- og upplýsingafræðing og fengið hjá honum uppástungur að bókum og 

tengla í upplýsingar á Internetinu. Á tölvuskjánum getur hann fylgst með og tekið þátt í 

netleit bókasafns- og upplýsingafræðingsins að svörum við fyrirspurninni. Lesandinn 

fær svo tölvupóst með afriti af spjallinu og tenglunum (State library of Ohio, 2009). 

Þessi aðferð er að því leyti líkari hinu persónulega samtali sem á sér stað augliti til 

auglits á safninu að hún á sér stað í rauntíma og bíður því upp á meiri nánd en rafræna 

eyðublaðið. Þrátt fyrir leit að heimildum fundust hvorki rannsóknir né tölulegar 

upplýsingar um útbreiðslu eyðublaðsaðferðarinnar, spjallsins eða annarra rafrænna 

aðferða við ráðgjafaþjónustuviðtalið en forvitnilegt væri að geta séð skoðað 

upplýsingar.  

 

3.5 Samantekt og ályktanir 

Hugmyndir nokkurra helstu málsvara endurreisnar ráðgjafaþjónustu við lesendur um 

ráðgjafaþjónustuviðtalið og þá vinnu sem því fylgir hafa verið skoðaðar. Leiðbeiningar-

reglur þeirra leggja grunninn að góðri þjónustu og eru hvatning fyrir bókasafns- og 

upplýsingafræðinga til að veita þessu sviði upplýsingaþjónustu verðskuldaða athygli. 

Þær sýna einnig að vinnan er vandasöm og krefst sérhæfingar, þekkingar á bók-

menntum, hæfni í mannlegum samskiptum, innsæis, tíma og þjálfunar. En, ekki síst, 

brennandi áhuga á bæði bókmenntum og lesendum.  
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May og félagar (2000) og Chelton (2003) sýndu að að víða var pottur brotinn 

hvað varðar þekkingu og færni starfsfólks almenningsbókasafna til að veita lesendum 

skáldsagna aðstoð og að nota til þess hjálpartæki. Niðurstöður rannsókna þeirra 

undirstrika þá ályktun að þessi þjónusta við fullorðna lesendur skáldsagna sé ekki á allra 

færi og að menntun og þjálfun þurfi til. Geta má nærri að bæta megi ástandið með því 

að leggja meiri áherslu á þetta svið í menntun bókasafns- og upplýsingafræðinga og 

jafnvel að bjóða upp á sérhæfingu á þessu sviði í náminu. Uppástungur D. Smiths 

(2000) og Hollands (2006) bæta mikilvægum lagfæringum við leiðbeiningarreglurnar 

og styrkja þar með grunninn að góðu vinnulagi. Hugmyndir þeirra veita möguleika á 

meiri stöðlun og betri skipulagningu þjónustunnar sem og þjálfunar starfsfólks. Einnig 

benda þeir á leiðir til að sneiða hjá hindrunum sem mögulega hafa háð þjónustunni 

framan af.  

Fram kom að þróun hjálpartækja ráðgjafaþjónustunnar, ekki síst rafrænna, hafi 

verið seinni á ferðinni en í annarri upplýsingaþjónustu og því hefði starfsfólk enn ekki 

vanist þeim og skorti þá þekkingu og þjálfun sem þarf til að nota þau, sérstaklega í 

viðtali sem á sér stað augliti til auglits. Vikið var að nýstárlegum hugmyndum og fjallað 

um tvö tilbrigði við ráðgjafaþjónustuviðtalið á Internetinu sem spennandi verður að 

fylgjast með hvernig þróast. 
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4  Hjálpartæki ráðgjafaþjónustunnar 

Þeir sem sinna ráðgjafaþjónustu við lesendur geta hvorki lesið allar skáldsögur 

né munað allt sem þeir hafa lesið. Því er nauðsynlegt að hafa ýmis hjálpargögn við 

hendina í sjálfu ráðgjafaþjónustuviðtalinu sem og öðru starfi sem tilheyrir þjónustunni. 

Mikið er til af hjálpartækjum sem eru ýmist beinlínis ætluð faginu eða nýtast því þó að 

þau hafi verið hönnuð í öðrum tilgangi, svo sem sölusíður bókaútgefenda, bókmenntarit 

og bókadómar í tímaritum. Útgáfa tengd ráðgjafaþjónustu við lesendur hefur aukist 

mikið á síðastliðnum tveimur áratugum, jafnt á prenti sem á rafrænu formi, og auðvelt 

er að nálgast ýmis hjálpartæki á Internetinu. Í þriðja kafla  var tæpt á gagnsemi 

hjálpartækja í þjálfun og undirbúningi fyrir ráðgjafaþjónustuviðtalið sem og í viðtalinu 

sjálfu. Í þessum kafla er ætlunin að fara yfir helstu tegundir hjálpartækja og það sem 

ritað hefur verið um reynslu af notkun þeirra. Að lokum skal litið á hvernig Internetið 

nýtist ráðgjafaþjónustunni sem hjálpartæki til að ná til viðskiptavina og víkka 

starfsemina út.  

 

4.1 Hjálpartæki á prenti 

Helstu útgefendur rita sem eru sérstaklega ætluð fyrir ráðgjafaþjónustu lesenda eru ALA 

Editions og Libraries unlimited (Saricks, 2005). Nægir að líta á söluvefsíður þeirra til að 

sjá að mikið er til af efni, bæði uppflettiritum til að nota í tengslum við ráðgjafa-

þjónustuviðtalið og bókum um sjálft fagið.  

Í öðrum kafla var minnst á tvær bækur, Fiction catalog og Genreflecting, sem 

upphafs- og grunnhjálpartæki ráðgjafaþjónustu við lesendur skáldsagna í gegnum tíðina. 

Fiction catalog, sem kom fyrst út árið 1911 og hefur verið uppfærð og endurútgefin 

reglulega, inniheldur upplýsingar um yfir 8000 bókatitla sem valdir eru af hópi 

bókasafns- og upplýsingafræðinga. Auk bókfræðilegra upplýsinga inniheldur handbókin 

meðal annars bókadóma, útdrætti og upplýsingar um sagnategundir og þemu. Hún er nú 

einnig aðgeingileg í áskrift á Internetinu. Í Genreflecting: A guide to reading interests in 

genre fiction má svo fletta bókum upp eftir sagnategundum, höfundum, titlum, þemum 

o.fl. Bókin varð til upp úr lestrarhefti sem Betty Rosenberg notaði í námskeiði sem hún 

nefndi Reading interests og var ætlað að hjálpa nemum í bókasafns- og upplýsingafræði 
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að skilja lesendur og bókmenntasmekk þeirra. Bókin kom fyrst út 1982 en hefur verið 

uppfærð og endurútgefin fimm sinnum síðan (Saricks, 2005). Árið 2004 taldi nefnd um 

ráðgjafaþjónustu við lesendur á vegum The Reference and User Services Association 

(RUSA) sem er deild innan ALA þessi tvö rit ómissandi auk eftirfarandi bóka:  

 To be continued: Annotated guide to sequels  

 Now read this: A guide to mainstream fiction 1978-1998  

 Now read this II: A guide to mainstream fiction 1990-2001 

  Readers advisory guide to genre fiction  

 Whole story: 3000 years of sequels and sequences  

 What do I read next?: A readers guide to current genre fiction 

Nefndin bendir einnig á fleiri og sérhæfðari bækur sem veita betri aðgang að ákveðnum 

sagnategundum, alls um 200 rit (CODES, 2004). 

 

4.2 Rafræn hjálpartæki: Gagnagrunnar og vefsíður 

Á allra síðustu árum hefur rafrænum hjálpartækjum fjölgað gífurlega og nægir að slá 

„Readers' advisory tools“ inn sem leitarorð á Internetinu til að komast að raun um að 

auk gagnagrunna sem gerast þarf áskrifandi að er fjöldinn allur af vefsíðum, ókeypis og 

gegn gjaldi, sem nýtast bæði bókasafns- og upplýsingafræðingum og sjálfum lesendum 

skáldsagna. Mörg bókasöfn eru áskrifendur að gagnasöfnum og vefsíðum sem 

viðskiptavinir þeirra geta nálgast á vefsíðum safnanna. Hjálpartækin eru í sífelldri og 

hraðri þróun hvað umfang, eiginleika og aðgengi varðar og önnur kynslóð Internetsins 

gerir flokkun og sundurgreiningu miðla á Internetinu erfiða vegna þess að þeir eru óðum 

að renna saman í nokkurs konar margmiðlun.  

Dæmi um gagnagrunna sem fagfólk notar og mælir með eru NoveList frá Ebsco, 

What do I read next? frá Gale, Fiction connection frá Gale og Readers advisor online 

frá Libraries unlimited (Moyer, 2008; Chelton, 2003; Saricks, 2005; Kuzyk, 2006; 

Roncevic o.fl., 2008). Af vefsíðum sem bókasafns- og upplýsingafræðingar benda á sem 

fýsilega kosti fyrir ráðgjafa og/eða lesendur má nefna What should I read next?, 

Booklist online, What´s next?, Wichbook, Overbooked, Goodreads, Library thing og 

Shelfari (Moyer, 2008; Saricks, 2005; Kuzyk, 2006). Bóksöluvefir geta líka verið mjög 

góðar upplýsingalindir og er Amazon.com eitt besta dæmið um það. 

Síðast en ekki síst hjálpartækja og gott dæmi um áhrif Internetsins á samskipti 

bókasafns- og upplýsingafræðinga ber að nefna póstlista, blogg og umræðuvefi. 
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Þekktastur þeirra er líklega Fiction_L. Vefmiðillinn sem hannaður var 1995 af 

bókasafns- og upplýsingafræðingum Morton Grove Public Library er vettvangur sem er 

ætlaður bókasafns- og upplýsingafræðingum almenningsbókasafna en öðrum áhuga-

sömum bókaunnendum er velkomið að taka þátt. Fiction_L gegnir margvíslegu 

hlutverki. Hann er póstlisti og vettvangur fyrirspurna, upplýsinga og umræðna um 

skáldsögur og annan safnkost, tól og tæki í ráðgjafaþjónustu, vandamál og lausnir. Á 

honum geta bókasafns- og upplýsingafræðingar, stjórnendur bókaklúbba, ráðgjafar og 

aðrir nálgast efni og skipst á skoðunum og ráðum. Meðal umræðuefna eru sagna-

tegundir, bókaskrár, námskeið, hljóðbækur, bókaklúbbar og hjálpartæki. Umræðurnar 

snúast ekki eingöngu um skáldsögur fyrir fullorðna heldur einnig um ráðgjafaþjónustu 

fyrir aðra hópa lesenda. Í skráasafni vefsins eru allar færslur vistaðar og bókalistar 

flokkaðir þannig að leita má eftir efni (Morton Grove public library, 2008). Fiction_L er 

mikið notaður og telur Saricks (2005) velgengni listans vera lýsandi dæmi samstarfseðli 

ráðgjafaþjónustu við lesendur og gagnsemi þess að deila reynslu og þekkingu.  

 

4.3 Mat á hjálpartækjum  

Af framangreindu má sjá að mikið er til af hjálpartækjum fyrir ráðgjafaþjónustu við 

lesendur skáldsagna. Líta má á þau sem undirstöðu ráðgjafaþjónustu við lesendur. 

Saricks (2005) minnir þó á að notkun þeirra sinni aðeins einni hlið þjónustunnar og geti 

aldrei komið í stað persónulegra samskipta við starfsfólk bókasafna. Það fer eftir færni 

starfsfólksins hversu vel þau nýtast. Það sé því mikilvægt fyrir bókasafns- og 

upplýsingafræðinga að átta sig á því hvaða hjálpartæki koma þjónustunni að gagni, 

kynna sér þau vel, fylgjast með nýjungum og þróa ný hjálpartæki til að geta betur 

hjálpað lesendum. En hvernig nýtast hjálpartækin og hvernig er best að nota þau? Hvað 

þurfa bókasafns- og upplýsingafræðingar að hafa í huga við val á hjálpartækjum fyrir 

safnið og viðskiptavini þess?  

Í meistaraprófsritgerð sinni árið 2001 greindi Quillen frá úttekt og samanburði á 

hjálpartækjum sem notuð eru í ráðgjafaþjónustu við lesendur. Til skoðunar valdi hún 

fjögur hjálpartæki. Þrjú þeirra voru tölvutæk, Amazon.com, Novelist, What do I read 

next og eitt þeirra, Now read this, var á prenti.  

 Amazon.com er bóksöluvefur sem opinn er öllum og miðast magn og fram-

setning upplýsinga við þarfir bókakaupenda. 
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 NoveList er líklega elsti og stærsti gagnagrunnurinn sem sérstaklega er ætlaður 

ráðgjafaþjónustu við lesendur. Hann var stofnaður 1994 af Duncan Smith sem 

nú er stjórnandi hans og meðal þeirra sem leggja til efni eru aðrir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar hverra nöfn eru þekkt í heimi ráðgjafaþjónustu lesenda, 

Joyce G. Saricks, Barry Trott, Neal Wyatt og Mary K. Chelton, svo einhverjir 

séu nefndir. Meðal þess sem NoveList býður upp á er aðgangur að upplýsingum 

um yfir 150.000 skáldsögur fyrir fullorðna auk mikils magns fagefnis og úrvals 

bókalista. (EBSCO Industries, 2009) 

 What do I read next var gagnagrunnur frá Gale, byggður á samnefndri ritröð 

útgefandans og ætlaður ráðgjafaþjónustunni.  

 Now read this: A guide to mainstream fiction 1978-1998 er bók Nancy Pearl 

sem notuð er í ráðgjafaþjónustu lesenda og byggir á aðdráttaraflsþáttum Saricks 

og Brown (Quillen, 2001).  

Til þess að meta það kerfisbundið hvernig hjálpartækin reyndust útbjó Quillen 

(2001) lista yfir 25 atriði sem hún taldi gagnlegar upplýsingar um skáldsögur fyrir 

lesendur og ráðgjafa. Þau voru meðal annars efnisorð, ágrip söguþráðar, ritdómar 

fagfólks og lesenda, sagnategund, tímabil, persónur, umgjörð, verðlaun sem bókin hafði 

hlotið, metsölulistar sem hún hafði verið á og þættir aðdráttarafls.  

Niðurstöður Quillen (2001) bentu til að allt væru þetta góð hjálpartæki til að 

aðstoða viðskiptavini með fyrirspurnir en ekkert þeirra væri hinn fullkomni 

upplýsingabrunnur ráðgjafaþjónustu við lesendur. Því væri ráðlegt að nota þau öll og 

það krefðist færni að sjá hvert þeirra hentaði best hverju sinni. Vegna takmarkaðs 

umfangs, skýrrar efnisorðagjafar, stuttra lýsinga og notkun þátta aðdráttarafls hentaði 

bókin Now read this best viðskiptavinum sem vilja leita sjálfir. NoveList and What Do I 

Read Next? voru mikið umfangsmeiri og studdust við flóknari efnisorðaleit. Þeir þóttu 

því henta bókasafns- og upplýsingafræðingum betur og talið að viðskiptavinir gætu 

þurft aðstoð við notkun þeirra. Þó að Amazon.com væri ekki gerður fyrir 

ráðgjafaþjónustu lesenda veitti hann miklar upplýsingar á margvíslegan hátt sem 

bókasöfn og gagnagrunnar geta nýtt sér.   

Síðan rannsóknin var gerð hefur mikil þróun átt sér stað og öll þessi hjálpartæki 

 tekið viðamiklum breytingum. Amazon.com hefur bætt við ýmsum þægilegum eigin-

leikum annarar kynslóðar Internetsins. Eitt þeirra er persónulegt tillögukerfi fyrir skráða 

viðskiptavini. Kerfið byggir á verslunarsögu viðskiptavinanna og fleiri upplýsingum 
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sem þeir láta í té, til dæmis óskalista þeirra á vef verslunarinnar og einkunnagjöf þeirra á 

bókum sem þeir hafa lesið. Auk aðgangs að ítarlegum bókfræðilegum upplýsingum og 

myndum af bókakápum fylgja flestum titlunum ritdómar bæði frá tímaritum og 

viðskiptavinum (Amazon.com, 2009). 

NoveList er í stöðugri þróun og nýlega voru gerðar á honum gagngerar 

breytingar sem meðal annars fela í sér nýtt viðmót og tengingu við tvo gagnagrunna sem 

tileinkaðir eru öðrum bókmenntum og bókum fyrir börn og unglinga, NoveList Plus og 

NoveList Plus K-8. Þetta léttir þeim sem vinna með öllum hópum lesenda starfið, þeir 

geta fyrirhafnalaust fært sig á milli lesendahópa. Auk þess gerir nýja viðmótið leit og 

skoðun auðveldari (Moyer, 2008). What do I read next hefur tekið algerum stakka-

skiptum og er orðin hluti af glænýjum grunni frá Gale. Hann heitir Books and authors 

og byggir auk What do I read next á fleiri ritum útgefandans. Einnig er komin út Now 

read this II: A guide to mainstream fiction 1990-2001. 

Adkins og Bossaller (2007) gerðu úttekt á þremur tegundum tölvutækra 

hjálpartækja: Bókaverslanir á Internetinu, gagnagrunnar ætlaðir ráðgjafaþjónustu við 

lesendur og rafrænar bókaskrár tveggja ónefndra safna (OPAC). Bókaverslanirnar voru 

Amazon.com og BarnesandNoble.com og gagnagrunnarnir voru NoveList og What do 

read next. Áður en rannsóknin var gerð voru lesnar fræðigreinar og bækur um 

skáldsögur í bókasöfnum, flokkun og áhrif hennar á leitarheimtur, bókaval og 

leitaraðferðir lesenda skáldsagna o.fl. Úr þeim var safnað því sem höfundarnir kalla 

aðgangspunktar (e. access points). Aðgangspunkta eða „upplýsingar um bækur og 

innihald þeirra“ (Adkins og Bossaller, 2007, bls. 355) má útleggja sem mismunandi hlið 

eða dyr að sögunum sem auðvelda lesanda að finna bók við hæfi. Starf söguhetju, 

staðurinn sem sagan á sér stað, sagnategund, þema, verðlaun sem bókin hefur hlotið, 

gagnrýni, stutt lýsing á söguþræði, og aðdráttaraflsþættir eru allt dæmi um aðgangs-

punkta. Alls fundust 140 aðgangspunktar sem margir hverjir sköruðust eða voru óskýrir 

en við greiningu og grisjun fækkaði þeim niður í 35 aðgangspunkta. Í rannsókninni voru 

þær upplýsingar um skáldsögur sem hjálpartækin veittu bornar saman og greindar með 

hliðsjón af aðgangspunktunum.  

Niðurstöður sýndu, líkt og niðurstöður úr rannsókn Quillen, að hjálpartækin 

bæta hvert annað upp. Netverslanir nota fleiri aðgangspunkta og af meiri samkvæmni en 

hinar tegundirnar og bókasafns- og upplýsingafræðingar telja þær almennt mjög gagnleg 

hjálpartæki. Ef árangur er metin í magni upplýsinga eru þær mjög góðar. En sem leitar-

tæki eru þær ekki gallalausar og viðmót þeirra er gjarnan erilsamt og einkennist af 
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ofgnótt upplýsinga og auglýsingum. Vegna efnisorðagjafar og ritdóma gagnagrunnanna 

veita þeir gjarnan aukaupplýsingar sem ekki er að finna í netverslununum og reynast 

stöku sinnum betur til að finna eldri bækur. Til að leita að ákveðnum titlum eða bókum 

sem upplýsingar liggja þegar fyrir um er tiltölulega hagkvæmt að nota skrár safnanna 

(Adkins og Bossaller, 2007). 

Nýlega setti tímaritið Library Journal saman nefnd átta reyndra bókasafns- og 

upplýsingafræðinga til að meta gæði hátt í 180 þekktra og vel metinna gagnagrunna og 

vefsíðna sem notuð eru í upplýsingaþjónustu og eru í áskrift. Metnir voru sex þættir: 1) 

umfang, 2) gæði efnis, 3) hönnun viðmóts, 4) hagkvæmni í notkun, 5) aukaeiginleikar, 

svo sem margmiðlun og gagnvirkni og 6) möguleikar á að samþætta leitir og tengjast 

öðrum vefmiðlum. Verið var að meta fjölmörg ólík hjálpartæki og matsatriðin því ekki 

miðuð sérstaklega við þarfir lesenda skáldsagna eða ráðgjafa. Vefmiðlunum var skipt í 

flokka eftir efni. Enginn flokkur var sérstaklega tileinkaður ráðgjafaþjónustu lesenda en 

í flokki bókmenntavefja voru sex þekkt hjálpartæki þjónustunnar. Af þeim fékk 

gagnagrunnurinn Books and authors besta dóma. Matsatriði 1-4 þóttu framúrskarandi 

og síðustu tvö þóttu góð. NoveList þótti framúrskarandi í fyrstu tveimur atriðunum og 

góður í hinum. Literature online-gagnagrunnurinn frá ProQuest fékk einnig góða dóma, 

þótti framúrskarandi í atriðum 1 og 5 og góður í hinum (Roncevic o.fl., 2008). 

 

4.4 Internetið sem hjálpartæki: Vefsíður bókasafna 

Í kafla þrjú var rætt um þróun ráðgjafaþjónustuviðtalsins á Internetinu en hér er ætlunin 

að líta á aðrar birtingamyndir þjónustunnar á vefsíðum almenningsbókasafna og hvernig 

ráðgjafaþjónusta lesenda er að nýta sér nýjungar Internetsins. Líkt og aðrar 

skipulagsheildir eru flest almenningsbókasöfn komin með eigin vefsíðu þar sem 

viðskiptavinir geta nálgast ýmiss konar þjónustu, upplýsingar og tengla sem og rafræna 

bókaskrá safnsins. Víða má, í mismiklum mæli, sjá efni, tengla og upplýsingar tengt 

skáldsögum og ráðgjafaþjónustu við lesendur.  

Umræður fagfólks um upplýsingaþjónustu á vefsíðum safna snúast nú um að 

móta staðla og reglur um framkvæmd. Í tveim ritum RUSA, Guidelines for behavioral 

performance of reference and information service providers (2004) og Guidelines for 

implementing and maintaining virtual reference services (2006) eru leiðbeiningarreglur 

fyrir bókasöfn sem veita þjónustu á Internetinu, svokallaða fjarþjónustu og um 

skipulagningu hennar. Hvorki þar né í öðrum slíkum skrifum um rafræna upplýsinga-
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þjónustu fannst sérstök umfjöllun eða leiðbeiningar um ráðgjafaþjónustu við lesendur. 

„Í allri þessari mótunarvinnu hefur ráðgjafaþjónustu við lesendur enginn gaumur verið 

gefin. Hún virðist vera svo til ósýnileg í fagskrifum um rafræna upplýsingaþjónustu.“ 

(Trott, 2005, bls.211).  

 Ráðgjafaþjónusta við lesendur á Internetinu getur samkvæmt Kuzyk (2006) leitt til 

minni vinnu, fljótari dreifingar og sparnaðar í pappírskostnaði. Einnig leggur hann 

áherslu á að á Internetinu sé auðveldara að ná í fólk og þar með nýja viðskiptavini og 

vísar í því sambandi til OCLC-könnunar frá 2005 sem sýndi að 42 prósent svarenda litu 

á vefbókasafnið sitt sem upplýsingabrunn en 55 prósent völdu að fara á staðinn.  

 Í meistaraprófsritgerð sinni greindi Kelly (2000) frá niðurstöðum rannsóknar 

sinnar á vefsíðum bandarískra bókasafna. Aðeins rúmlega tíu prósent eða 54 þeirra 530 

vefsíðna sem hann skoðaði buðu upp á raunverulega ráðgjafaþjónustu við lesendur. Átt 

er við þjónustu eða efni skapað af starfsmönnum safnsins eða viðskiptavinum þess (t.d. 

bókalistar, umsagnir, gagnrýni o.s.frv.) en ekki tengla í aðrar síður og hjálpartæki á 

Internetinu. Allar 54 vefsíðurnar voru með einhverskonar bókalista. Margar þeirra buðu 

upp á einhverskonar gagnvirkni, allt frá misjafnlega gagnlegum leitargluggum til 

rafrænna eyðublaða til að senda inn fyrirspurnir. Flestar voru einnig með tenglalista. 

Flestir tenglar voru í síður bókmenntaverðlauna, bæði almennra og fyrir sérstakar 

sagnategundir. Mörg þessara safna voru með tengla í hjálpartæki sem þau voru í áskrift 

að svo sem NoveList.  

 Árið 2001 mat nefnd á vegum ARRT sem skipuð var stjórnendum 

ráðgjafaþjónustu lesenda nokkrar vefsíður í þeim tilgangi að hefja mótun viðmiðunar-

reglna um gerð góðrar vefsíðu ráðgjafaþjónustu við lesendur. Ein af niðurstöðum 

nefndarinnar var að það stæði þjónustunni fyrir þrifum hversu lítið sýnileg og ill-

greinanleg frá öðrum upplýsingum hún var á vefsíðum safna. Smella þurfti á tengla á 

borð við „Upplýsingar“, „Vefsíður“ eða „Þjónusta“ og fara krókaleiðir til að finna 

upplýsingar um skáldsögur. Nefndin var sammála um að notendur þyrftu að geta komist 

beint á síðu um ráðgjafaþjónustu af forsíðu vefs safnsins og heiti tengilsins yrði að vera 

lýsandi fyrir tilgang síðunnar, til dæmis Bókavefurinn, Skáldsögur, Lesendaþjónusta 

(Nordmeyer, 2001). Tveimur árum síðar gerir Hoffert (2003) ráðgjafaþjónustu á 

vefsíðum bókasafna að umræðuefni sínu og talar um sömu ókosti og ARRT-nefndin. 

Alltof algengt sé að þó að þjónustan sé til staðar sé djúpt á henni og hún illa merkt.  

 Í eigindlegri rannsókn í Kanada þar sem tekin voru viðtöl við 194 manneskjur 

sem lögðu mikla stund á yndislestur var meðal annars spurt út í ferlið við að velja sér 



33 

 

bækur. Í ljós kom að skáldsagnaunnendur nota handahófsleit og treysta á fundsæld 

þegar þeir leita að bókum í hillum bókasafna (Ross, 1999). Í doktorsritgerð sinni segir 

Björneborg að stiklutexti vefsíðna höfði til þessara leitaraðferða skáldsöguunnenda. Það 

er ekki tilviljun að í ensku eru sömu orðin, að vafra og vafri (e: browse/browser), notuð 

um leit í bókahillum safna og í stiklutextaumhverfi veraldarvefsins. Vefurinn sé því 

ákjósanlegasta leitarverkfærið fyrir skáldsöguunnendur (Nielsen, 2005). Bókasöfn geta 

tekið tillit til þess við skipulagningu og framsetningu efnis fyrir skáldsöguunnendur á 

vefsíðum sínum. 

Meðal hjálpartækja sem minnst var á í kafla fjögur voru bókavefsíðurnar 

LibraryThing og Shelfari. Þær eru svokölluð félagsnet (e: social networking sites) og 

eru dæmigerðar fyrir aðra kynslóð Internetsins að því leyti hvað notendur geta tekið 

virkan þátt og mótað efni síðunnar. Notendur Shelfari flokka bækurnar sínar, skrifa 

umsagnir um þær og eru með eigin sýndar-bókahillu á vefsíðunni. Þeir stofna eða ganga 

í hópa og fylgjast með hvað aðrir hópfélagar eru að lesa, gefa bókum einkunnir og taka 

þátt í umræðum um þær. Þeir geta jafnvel verið í sambandi við rithöfunda (Shelfari, 

2009). Þessar síður virðast enn vera vinsælli meðal lesenda en bókasafns- og 

upplýsingafræðinga en nýjungagjörn og framsýn bókasöfn eru þegar farin að kanna 

möguleika slíkra vefsíðna (Moyer, 2008).  

Wyatt (2007b) segir aðra kynslóð Internetsins umbreyta ráðgjafaþjónustu við 

lesendur og skapa úrvals tækifæri til að stefna að æðsta takmarki ráðgjafaþjónustu við 

lesendur, þ.e.a.s. að hlúa að lestrarsamfélögum, örva allar samræður um bókmenntir 

lesenda á milli og hjálpa þeim þannig að hjálpa hver öðrum. Auðvelt sé orðið að bæta 

upplýsingum og efni frá viðskiptavinum inn í rafrænu bókaskránna eða bjóða upp á 

tengla úr henni í frekari upplýsingar. Eitt af söfnunum sem eru í farabroddi í 

umbreytingunni sé Ann Arbor District Library
4
 í Michigan í Bandaríkjunum. Þar er 

mikil þjónusta við lesendur skáldsagna aðgengileg frá rafrænu bókaskránni. Viðskipta-

vinir eru hvattir til að vera virkir þátttakendur í lesendasamfélagi með því að nota 

merkingar, skrifa umsagnir, blogga o.fl. Auk þess er fjöldi tengla í frekari upplýsingar á 

öðrum vefsíðum.  

Donahue (2008) spáir því að merkingar og tillögukerfi séu þeir eiginleikar 

annarar kynslóðar Internetsins sem hvað mest áhrif munu hafa á ráðgjafaþjónustu við 

lesendur í nánustu framtíð og leggur áherslu á að skoða þurfi kosti þeirra og galla. Það 

                                                 
4
 Vefslóð Ann Arbor District Library er http://www.aadl.org/ 
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geti til dæmis vel hentað að leyfa viðskiptavinum að nota eigin merkingar í rafrænum 

bókaskrám þrátt fyrir stafsetningarvillur og frjálsleg efnisorð. Þó að nauðsynlegt sé að 

hafa skipulagða efnisorðagjöf megi líta á merkingarnar sem nokkurs konar auka-

upplýsingar sem reynast sumum viðskiptavinum betur til að finna það sem þeir leita að. 

Tillögukerfi geta einnig verið mjög gagnleg viðskiptavinum við að uppgötva bækur sem 

líkjast þeim sem þeir hafa lesið og líkað vel. En vandamálið við þessi kerfi er að þau 

byggja oftast á fyrri viðskiptum eða notkun á vefmiðlinum. Vegna friðhelgi einkalífs 

viðskiptavina eyða flest söfn slíkum upplýsingum reglulega.  

Í rannsókn á Library thing og Shelfari var tilviksrannsóknarsnið notað í þeim 

tilgangi að kanna ávinning þess að nota tækni annarrar kynslóðar Internetsins í 

ráðgjafaþjónustu við lesendur. Meðal niðurstaðna rannsóknarinnar var að á slíkum 

vefsíðum sinna áhugasamir lesendur sjálfir ráðgjafaþjónustu hver við annan. Þeir 

kynnast fólki sem hefur líkan bókasmekk og geta deilt þekkingu sinni og áhugamáli 

með því. Sú gagnvirkni, þekking á viðskiptavinum (e: customer knowledge) og 

félagsnet sem vefsíðurnar byggja á skapa bókasöfnum tækifæri til að bæta gæði og auka 

fjölbreytni ráðgjafaþjónustu við lesendur (Chang og Maxwell, 2007). Þannig má ímynda 

sér að söfnin nýti hina nýju tækni til að safna saman á einn vettvang upplýsingum frá 

lesendum, hjálpartækjum og tenglum sem hæfa viðskiptavinum á þjónustusvæði 

safnsins. Með því geta þau komið á tengslum milli bókaunnenda á því svæði sem safnið 

þjónar og stutt við lestrarsamfélög.  

 Almenn félagsnet verða sífellt vinsælli meðal almennings og eru My Space og 

Facebook þar í farabroddi. Sum almenningsbókasöfn eru þegar búin að skrá sig inn á 

félagsnetin og velta má fyrir sér hvort ráðgjafaþjónusta við lesendur eigi erindi þangað 

eða eigi að halda sig við vefsíðu safnsins. Evans (2007) telur að almenningsbókasöfnin 

verði að taka þátt í þróuninni og eigi því að nota félagsnetin. Hann bendir þó á að ekki 

sé nóg fyrir söfnin að skrá sig á vefsíðurnar heldur þurfi þau að skapa sér sess þar, vera 

frumleg og bjóða upp á gagnlegt efni. Þau eigi að nýta félagsnetin til að koma 

upplýsingum um safnkost, þjónustu og viðburði til fólks. Þar sé einnig hægt að vera 

með tengla í bókaskrána, gagnagrunnasíðuna og annað rafrænt efni og síðast en ekki síst 

svara fyrirspurnum.  
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 4.5 Samantekt og ályktanir 

Í hjálpartækjum ráðgjafaþjónustu lesenda er um auðugan garð að gresja og gagna-

grunnar og vefsíður eru í stöðugri og örri þróun. Athygli vekur þó að öll átta hjálpar-

tækin sem RUSA nefndin taldi nauðsynleg í ráðgjafaþjónustu eru prentuð og aðeins eitt 

þeirra einnig til á tölvutæku formi (CODES, 2004). Og af þeim fjórum hjálpartækjum 

sem Quillen (2001) rannsakaði taldi hún bók (Now read this) besta hjálpartækið fyrir 

viðskiptavini bókasafna. Þó að nokkur ár séu liðin frá gerð rannsóknarinnar og útgáfu 

greinarinnar gæti þetta bent til að það sé enn mikil vinna fyrir höndum við að rannsaka 

hvaða tækni og framsetning upplýsinga hentar best við að gera þau rafrænu þjál í 

notkun. Rannsóknir Quillens og þeirra Adkins og Bossaller (2007) sýna að ekkert eitt 

hjálpartæki stendur upp úr sem hið fullkomna verkfæri við leit að góðri skáldsögu. Því 

þurfa þeir sem sinna þjónustunni að vera vel að sér í fjölbreyttri flóru þeirra. Með 

rannsóknum þeirra er hafin mikilvæg þróun kerfisbundins og viðeigandi mats á 

hjálpartækjum ráðgjafaþjónustu við lesendur.  

Áhrif annarrar kynslóðar Internetsins á ráðgjafaþjónustu við lesendur virðast enn 

lítið hafa verið könnuð þó að bókasöfnin séu farin að nota tækninýjungarnar. Leiða má 

líkur að því að brýn nauðsyn sé á rannsóknum á verðleikum og vanköntum þeirra og því 

hvernig vefsíður almenningsbókasafna geta nýtt sér þær á sem skilvirkastan hátt og 

þannig haldið vægi sínu innan um sífellt íburðarmeiri vefsíður viðskiptaheimsins.  

Möguleikar annarrar kynslóðar Internetsins virðast víkka hlutverk 

ráðgjafaþjónustunnar út. Á vefsíðu almenningsbókasafnsins getur hún nú skapað 

vettvang fyrir viðskiptavini til að tala saman um bækur og skiptast á upplýsingum. Á 

þeim vettvangi má jafnvel ímynda sér bókasafns- og upplýsingafræðinginn sem nokkurs 

konar samskiptastjóra, millilið og skipuleggjanda upplýsinga. Telja má að taka þurfi 

meira tillit til þessa við menntun bókasafns- og upplýsingafræðinga en þegar er gert.  
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5  Lokaorð 

Þar sem ekkert hefur verið um fagskrif og rannsóknir á  ráðgjafaþjónustu við fullorðna 

lesendur skáldsagna á Íslandi var tilgangur ritgerðarinnar að veita bókasafns- og 

upplýsingafræðingum sem áhuga hafa á því að koma upp skipulagðri ráðgjafaþjónustu á 

safni yfirlit yfir það sem er á döfinni og í deiglunni á erlendri grund og miðla þeirri 

reynslu sem þar hefur fengist af skipulagðri þjónustu við þennan hóp viðskiptavina. 

Þjónusta hvers safns mótast af þeirri menningu og samfélagi sem hún lifir í og þarf 

stöðugt að aðlaga sig þörfum viðskiptavinahópsins og er því einnig vonast til að 

ritgerðin veiti bakgrunnsupplýsingar og verði fagfólki og nemum í bókasafns- og 

upplýsingafræði hvatning til að rannsaka efni tengt þessu sviði hér á landi. Þó að 

flokkunarkerfi, hefðbundnar skrár og hilluröðun safnkosts almenningsbókasafna séu 

gagnleg henta þau lesendum skáldsagna verr en öðrum viðskiptavinum safnanna. Því er 

persónuleg þjónusta og ráðgjöf við þessa viðskiptavini nauðsynleg.  

Saga og þróun þjónustunnar frá síðari hluta 19. aldar og fram á okkar daga sýnir 

að ráðgjafaþjónustan hefur gengið í gegnum hæðir og lægðir samfara breytingum í 

samfélaginu. Vegna breyttra gilda, viðhorfa og þarfa í samfélaginu og vegna rannsókna 

á lesendum hefur þjónustan verið endurskilgreind og markmið hennar hafa breyst. Þó að 

tilgangurinn sé alltaf að hjálpa viðskiptavinum að finna „góða bók“ hefur áherslan færst 

frá forræðis- og fræðsluhyggju til þess að hlusta fordómalaust eftir löngunum og þörfum 

viðskiptavinanna og að hjálpa þeim að finna það sem þeim finnst vera góð bók þá 

stundina.  

Hugmyndir og leiðbeiningarreglur sérfræðinga um vel heppnað ráðgjafa-

þjónustuviðtal voru reifaðar. Í þeim kemur fram sú fagkunnátta, þekking og þjálfun sem 

sá er sinnir þjónustunni þarf að búa yfir. Einnig kemur skýrt fram að ráðgjafaþjónustu-

viðtalið er ólíkt öðrum upplýsingaviðtölum og er í raun fremur samtal þar sem 

ráðgjafinn og viðskiptavinurinn reyna saman að komast að því hvernig bók gæti hentað 

þá stundina. En rannsóknir á frammistöðu fagfólks og annars starfsfólks almennings-

bókasafna (May o.fl. 2000; Chelton 2003) sýna að vöntun hefur verið á yfirfærslu 

sérfræðiþekkingar í framkvæmd og að ráðgjafaþjónusta er vandasamt starf sem krefst 

sérhæfingar og þjálfunar. Kynntar voru hugmyndir um viðbætur og lagfæringar á 

leiðbeiningarreglunum og tillögur að stöðlun, skipulagningu, þjálfun og rafrænum 
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ráðgjafaþjónustuviðtölum sem mælst hafa vel fyrir þar sem þær hafa verið nýttar (D. 

Smith, 2000; Hollands, 2006). 

Helstu hjálpartæki ráðgjafaþjónustu við lesendur og niðurstöður rannsókna á 

gæðum þeirra og hentugleika voru kynntar. Þrátt fyrir úrval rafrænna hjálpartækja 

virðast þau prentuðu enn halda velli. Í ljós kom að ekkert eitt hjálpartæki er hið eina 

sanna. Góður ráðgjafi þarf því að kynna sér vel hvað er í boði og hvað hentar hverju 

sinni. Sú öra og spennandi þróun rafrænna hjálpartækja sem nú á sér stað á ekki síst 

rætur að rekja til tækninýjunga á veraldarvefnum og önnur kynslóð Internetsins virðist 

vera að valda útvíkkun, jafnvel endurskoðun, á hlutverki ráðgjafaþjónustunnar. Það að 

markaður skuli vera fyrir fjölda vefsíðna og félagsnet tileinkuð bókum og 

bókaunnendum er ábending til almenningsbókasafna um að lesendur vilja ólmir tala um 

bækur og „bera saman bækur sínar“. Ljóst er að rannsóknir á þessu sviði eru 

nauðsynlegar til að geta sem best sinnt breyttum kröfum viðskiptavina 

almenningsbókasafna og að mikið má læra af vefmiðlum viðskiptaheimsins. 
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