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Útdráttur 

 

Rannsóknin er BA-ritgerð í bókasafns- og upplýsingfræði við Háskóla 

Íslands. Tilgangur rannsókarinnar var að rannsaka sýn bókasafns- og 

upplýsingafræðinga á bókvalsstefnu almenningsbókasafnanna á 

höfuðborgarsvæðinu á skáldverkum og hvernig hún hefur þróast til dagsins í 

dag. Rannsóknargagna var aflað með eigindlegri rannsóknaraðferð. Tekin 

voru sex djúpviðtöl við sjö bókasafns- og upplýsingafræðinga sem unnu við 

bókaval á skáldverkum á almenningsbókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að bókaval almenningsbókasafnanna 

ræðst aðallega af eftirspurn og vinsældum þó að einnig sé lögð áhersla á að 

eiga það sem starfsmennirnir telja vera góðar bækur, klassískar bækur og 

heimsbókmenntir. Í bókavalsstefnunni er lögð áhersla að lánþegar hafi 

aðgang að fjölbreytilegum safnkosti og ef þörf er á að hagræða í innkaupum 

leitast bókasöfnin við að láta það ekki hafa áhrif þar á.  Bókavalsstefnan er 

ekki niðurnjörvuð heldur stjórnast hún að miklu leyti af reynslu og 

tilfinningum þeirra sem velja inn skáldverkin á söfnin. Bókavalsstefna 

almenningsbókasafnanna á skáldverkum hefur þróast í þá átt að í dag virðist 

vera minna um ritskoðunartilburði þó enn megi greina dæmi um slíkt, meira 

er keypt inn af kiljum en innbundnum bókum og bókavalið er fjölbreyttara 

en það var áður.  
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Formáli 
 

Þessi ritgerð er B.A. verkefni til 12 eininga í bókasafns- og upplýsingafræði 

við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi minn í verkefninu var Dr. Ágústa Pálsdóttir og vil ég gefa 

henni fyllstu þakkir fyrir stuðing og góð ráð. 

Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir tímann sem þeir gáfu mér til 

aflögu til þess að deila með mér reynslu sinni. Þá vil ég þakka Davíð 

Kjartani Gestssyni fyrir yfirlestur á verkefninu. 
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Inngangur 

 

Í skáldskap er allt leyfilegt. Skáldverk eru þess eðlis að þau geta bara verið 

metin út frá huglægu mati hvers og eins. Það sem einum þykir gott skáldverk 

getur öðrum þótt vera mesta rusl. Það er það sem gerir bókavalið á 

skáldverkum áhugavert. Eftir hverju á að velja skáldverkin inn á 

almenningsbókasöfnin? 

Ástæðan fyrir því að eftirfarandi rannsókn var gerð var löngun  til að 

vita hver bókavalsstefna bókasafnanna væri á skáldverkum og hvort hún 

hefði breyst mikið í gegnum árin. Ákveðið var að afmarka verkefnið við 

almenningsbókasöfnin á höfuðborgarsvæðinu enda forvitnilegt að bera þau 

saman í ljósi þess hversu nálægt þau eru hvort öðru. Einnig þótti áhugavert 

að rannsaka þau vegna þess að samstarf er á milli þeirra og forvitnilegt að 

sjá hvort það samstarf hefði einhver áhrif á bókavalið.  Markmið 

rannsóknarinnar var að fá innsýn í hver bókavalsstefna 

almenningsbókasafnanna á höfðuborgarsvæðinu er með því að athuga  

hvernig bókasafns- og upplýsingafræðingar sem sjá um bókavalið á 

skáldverkum lýsa því hvernig valið fer fram og hvernig þeir lýsa 

bókavalsstefnu safnsins. Einnig er markmið rannsóknarinnar að athuga 

hvernig þróunin hefur verið á bókavalsstefnu bókasafnanna á skáldverkum 

út frá sjónarhóli viðmælendanna. 

 

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

o Hver er bókavalsstefna almenningsbókasafnanna á höfuðborgarsvæðinu 

á skáldverkum? 

o Hvernig hefur bókavalsstefna almenningsbókasafnanna á skálverkum 

þróast til dagsins í dag? 

 

 Í rannsókninni er fjallað um skáldverk. Með orðinu skáldverki er átt við öll 

skálduð  verk í ritmáli, þ.e. skáldsögur, ljóð og leikrit. Orðið bækur er líka 

notað í rannsókninni og þá er átt við bækur hvort sem þær eru prentaðar, 

hljóðritaðar eða á tölvutæku formi.  
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  Uppbygging ritgerðar er eftirfarandi: Fyrst er fræðilegt yfirlit þar sem 

fjallað er um hvernig viðhorf bókasafns- og upplýsingafræðinga til bókavals 

hefur breyst síðustu 50 ár. Því næst eru gerð skil á þeirri aðferðafræði sem 

notuð er í rannsókninni. Á eftir því koma svo niðurstöður úr rannsókninni. 

Þar á eftir er samantekt og umræður þar sem fræðilegi hlutinn og niðurstöður 

úr rannsókninni eru skoðuð í samhengi. Að lokum koma nokkur lokaorð.  
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Fræðilegt yfirlit 

 

Í þessum kafla verður fjallað um það hvernig viðhorf bókasafns- og 

upplýsingafræðinga til bókavals hefur breyst síðustu 50 ár.  Með því að 

greina og túlka þær ólíku hugsjónir hvers tíma, er tilgangurinn að fá dýpri 

skilning á því  hvernig skoðanir bókasafns- og upplýsingafræðinga til 

bókavals hafa þróast.  

Tilgangurinn með því að skoða þróun viðhorfs til bókavalsins er að 

kortleggja þau ólíku sjónarmið og kenningar sem þarf að taka tillit til við 

gerð stefnunnar til þess að mat bókasafns- og upplýsingafræðingsins geti 

orðið sem hlutlægast. 

 

Hinn upplýsti bókasafns- og upplýsingafræðingur 
 

Árið 1952 gaf Menntamálaráðuneytið út skrif Bjarnar Sigfússonar um 

bókaval.  

 Í skrifunum byrjar hann á að lýsa mikilvægi bókavalsins og stöðu 

starfmanns bókasafnsins sem sér um bókavalið  svohljóðandi: 

 

Af öllum störfum bókavarðar er bókavalið vandasamast og krefst þess, 
að hann sé fjölfróður og nærfærinn um óskir lesenda, standi þeim 
lánþegum jafnfætis að námsframa, sem bezt eru menntir, en hafi meira 
vit á bókmenntum en vænta þarf hjá meðalmönnum, þótt háskólaprófi 
hafi náð. (bls. 88) 
 

 Með þessum orðum lýsir hann vel hversu mikilvægt bókavalið er og að sá 

sem sér um það þarf að vera starfi sínu vaxinn til þess að geta tekist á við 

þetta ábyrgðarhlutverk. Ábyrgð starfsmannsins á bókavalinu er rauður 

þráður í skrifum hans: „Um aðra höfunda eða rit þeirra sjálf hlýtur 

bókavörður að varast að kaupa kött í sekk eða velja þær bækur, sem bera 

girnilegust nöfn. Auglýsingahrós sjá menn oft gegnum. Verst er, ef ritdómar 
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eru sízt traustari.“ (Björn Sigfússon, 1952, bls. 89). Eins og sjá má telur hann 

að mat starfsmannsins á hvað séu góðar bækur sé yfir aðra mælikvarða hafið 

eins og fjölmiðla og bókmenntagagnrýnenda. Það sem er líka áhugavert við 

þessi skrif er hversu mikilvægt hlutverk starfsmanna bókasafna er að 

upplýsa lánþegana um hvað séu góðar bókmenntir: 

 

Bókavörður má ekki halda, að það skipti litlu, hvernig hann velur úr 
þessum bókategundum. Hann síar burt versta sorann, en leitar 
skáldsagna, sem verða notadrjúgar fjölmennari lesendategund, þótt listin 
sé e. t. v. vesöl. Þekking á þjóðum, lifnaðarháttum og borgum, 
sakamálaskilningur og önnur óbein fræðsla skáldsögunnar geta verið 
eftirsóknarverð, en minna er leggjandi upp úr yfirskini siðameistaranna, 
sem skreytir léleg skáldrit, eykur sögumöguleika og aflar hræsninni 
hróss. (Björn Sigfússon, 1952, bls. 90) 
 

Björn leggur þarna fram hlutdrægt mat um hvað séu góðar skáldsögur og 

gefi lesendum þess góða fræðslu. Hann flokkar skáldverk allt frá því að vera 

sori sem ekki á heima á bókasöfnum í það að vera notadrjúgar og 

eftirsóknarverðar og tekur sér þannig ákveðið kennivald um hvaða 

bókmenntir séu góðar og fræðandi fyrir lánþeganna. Hlutverk starfsmannsins 

er þarna fyrst og fremst að upplýsa, þá í merkingunni að mennta og fræða (d. 

oplyse), lánþegann. Ritskoðun á skáldverkum virðist hafa fengið lægra vægi 

sem og óskir lánþega um hvað þeir vilja lesa. Hugsunin á bak við það að 

kaupa vinsælar bókmenntir virðist ekki hafa verið sú að uppfylla óskir 

lánþega um að fá að lesa það sem þeir vilja lesa, heldur virðist drifkrafturinn 

helst hafa verið sá að nota vinsælar bækur sem tálbeitu fyrir nýja lánþega:  

 

Reyfarasögur, sem að mestu eru þýddar, leynilögreglusögur af misgóðu 
tagi, kvikmyndaástarsögur með endi í sælu, kynferðismálabókmenntir og 
önnur slík verslunarvara, sem best gengur í unglinga og það rosknara 
fólk, sem svala þarf ímyndunarafli sínu til uppbótar á fábreytni daglegs 
lífs, verða að vera dálítill partur af hverju alþýðlegur útlánasafni, svo að 
lánþegar hænist að, sem mundu ekki annars líta við safninu. (Björn 
Sigfússon, 1952, bls. 90) 
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Breytt samfélag – breyttar áherslur í bókavali 
 

Upplýsingastefna bókasafnanna, þar sem bókavörðurinn átti að meta gæði 

skáldverkanna og ákveða hvað væri uppbyggileg fræðsla fyrir lánþega er 

ólík því sem við þekkjum í dag, enda var samfélagsmyndin önnur þá. Í lok 

sjöunda áratugarins, yfir nokkurra ára skeið, breyttist samfélagsmyndin þó 

skjótt. Ástæðan fyrir þessu var meðal annars hvað margar 

sósíalistahreyfingar spruttu upp á þeim tíma. Þessi nýja þjóðfélagssýn gerði 

það að verkum að þetta einhliða sjónarmið í upplýsingastefnunni var 

gagnrýnt á grunni nýrra sérhæfðra upplýsingaþarfa, bæði vegna stéttar og 

kynferðis (Ørom, 1997). Upplýsingastefnan var líka gagnrýnd fyrir að vera 

of hámenningarleg sem þótti hindra þennan nýja félagslega hreyfanleika. 

Sumir gengu það langt að segja að almenningsbókasafnið væri úrelt og ætti 

eftir deyja út vegna breyttrar samfélagsmyndar (Bonk og Magrill, 1979). 

Þessi gagnrýni skapaði nýja stefnu í bókavali þar sem útgangspunkturinn var 

tekinn út frá lánþegum og þeirra þörfum í stað gæða skáldverkanna 

(Jochumsen og Rasmussen, 2006). Með því að skoða bókavalið út frá 

sjónarhóli lánþeganna vildu bókasafns- og upplýsingafræðingarnir skapa 

menningarlegt jafnrétti. Þetta skapaði ný viðhorf til bókavalsins. Gamla, 

klassíska viðhorfið um hina réttu, hlutlægu vitneskju varð vikið  úr sessi 

fyrir nýrri félagslegri stefnu um samfélagslegri ákvarðanatöku, útsjónarsemi 

og samábyrgð (Ørom, 1997). Á þessum tíma var mikil vakning innan 

bókasafns- og upplýsingafræðinnar um bókaval og umsjón safnkostar. 

Margar bækur komu út um það efni í Bandaríkjunum á áttunda áratugnum 

og árið 1977 er oft tilgreint sem það ár sem þáttaskil hafi orðið þar sem 

umsjón safnkosts var tilgreind sem ný sérhæfing innan bókasafns- og 

upplýsingafræðinnar á ALA ráðstefnunni í Detroit (Johnson, 2004). 

 

Árið 1970 setur Leroy Charles Merritt fram í bók sinni Book Selection and 

Intellectual Freedom tvær kenningar, gildiskenninguna og 

eftirspurnarkenninguna.  Gildiskenningin gerir ráð fyrir að 

„almenningssafnið sé menntastofnun sem innihaldi bækur sem veita 

innblástur, upplýsingar og afþreyingu og þar sem það síðastnefnda ætti að 

fela í sér skapandi hugsun í einhverjum mæli.“ (Merritt, 1970, bls. 11). 
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Eftirspurnarkenningin gerir ráð fyrir að „almenningssafnið sé opinber 

stofnun, fjárstutt með ríkisskattpeningum samfélagsins og að hver borgari 

hafi jafnan rétt til þess að finna það sem hann vill lesa í safnkostinum“ 

(Merritt, 1970, bls. 11). Þessar tvær kenningar eru lýsandi fyrir þau tvö ólíku 

viðhorf til bókavalsins sem mættust á þessum tíma. Gildiskenningin er 

lýsandi fyrir gamla tímann og fyrir það sem Björn Sigfússon skrifaði um 

bókaval 1952. Eftirspurnarkenningin er aftur á móti lýsandi fyrir þau nýju 

viðhorf til bókavalsins sem voru að ryðja sér rúms á þessum tíma. Merritt 

(1970) segir einnig að til þess að safn þrífist vel þurfi bókasafns- og 

upplýsigafræðingurinn að tileinka sér báðar þessar kenningar og finna rétt 

jafnvægi þar á milli sem á við hans safn. Fyrir almenningssöfn á 

höfuðborgarsvæðinu myndi það þýða samkvæmt eftirspurnarkenningunni, 

að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn þyrfti að uppfylla þarfir 

almennings í hverju sveitarfélagi fyrir sig, með því að mæta óskum þeirra 

um hvað þeir vilja hafa á safninu og meta hlutlægt út frá samsetningu íbúa 

sveitarfélagsins hvað þurfi að vera til á safninu. Samkvæmt 

gildiskenningunni þarf bókasafns- og upplýsingafræðingurinn líka að skoða 

bókavalið út frá skáldverkunum sjálfum, að safnið sem menntastofnun bjóði 

upp á verk sem veita innblástur, upplýsingar og afþreyingu sem auðga 

mannsandann.  

Viðhorf til bókavalsins átti síðar eftir að þróast meira í þá átt sem 

eftirspurnarkenning Merritt lýsir og viðhorf til lánþega átti eftir að breytast 

til muna.  

 

Viðskiptavinurinn í brennidepli 
 

Með breyttum áherslum var farið að líta frekar á lánþega sem annaðhvort 

notendur eða viðskiptavini safnins. Í bókinni Building Library Collections 

skrifa Wallace Jhon Bonk og Rose Mary Magrill (1979) eftirfarandi: 

 

The major task of any library is to supply those materials which the 
individual user will find valuable and useful. The amount of satisfaction 
a reader finds in a library depends directly upon the materials the 
librarian has available for his/her use. (bls. 1). 
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Eins og sjá má þá er notandinn í brennidepli og bókasafns- og  

upplýsingafræðingunum gert að útvega það það sem notendanum þykir vera 

verðmætt og gagnlegt (Bonk og Magrill, 1979). 

Í greininni „Kvalitet i nyt perspektiv“ lýsir Carl Gustav Johannsen 

(1992) aðferð við bókaval grundvallað á notendum safnsins. Líkanið kallast 

Total Quality Management, TQM. Sú aðferð byggist á því að notendurnir 

eru þeir sem endanlega dæma gæði safnkostsins. Til að komast að hvað 

notandinn metur sem gæði eru gerðar mismunandi mælingar til þess að mæla 

viðskiptaánægju og hvaða gæði það eru sem vekur hrifningu meðal 

notendanna. Sjálf aðferðin fyrir TQM-líkanið kallast Plan-Do-Check-Act-

hringurinn. Fyrst þarf að skipuleggja úrbætur af vörum og aðferðum og þær 

síðan framkvæmdar. Þar á eftir þarf að fylgjast með þeim árangri sem orðið 

hefur. Svo þarf að framkvæma orsakagreiningu og finna nýjar leiðir til bóta, 

sem færir mann aftur að byrjunarreit. Þessi nýja aðferð við bókaval  hefur 

breytt því hvernig bókasafns- og upplýsingafræðingar leggja mat á gæði 

bókakostsins. Stærsta breytingin liggur í því að gæðin eru lituð af vitrænu 

mati notendanna um hvað þeim þykja vera gæði. Gæði skáldverkanna eru 

ekki lengur bundin við einn heilagan sannleik, heldur hafa þau meiri breidd 

sem stjórnast af eftirspurn (Jochumsen og Rasmussen, 2006). Gæði 

skáldverkanna verða jafn fjölbreytileg og sýn notendanna á hvað séu góð 

skáldverk. 

 

Menningarlegur fjölbreytileiki 
 

Ein stærsta áskorun almenningssafna í dag er að bjóða upp á efni sem nær til 

alls samfélagsins sem það þjónar. Með aukinni alþjóðavæðingu og 

fólksflutningum milli landa, verða þjóðarbrotin og 

menningarfjölbreytileikinn meiri. Viðurkenning minnihlutahópa í 

samfélaginu eins og samkynhneigðra hafa einnig orðið til þess að krafan um 

fjölbreytileika í safnkosti almenningssafnanna hefur aukist.  

Í bókinni Cultural Diversity in Libraries falla Donald E. Riggs og 

Patricia A. Tarin (1994) um hvernig bókasöfn þurfa að vera vakandi og 

hvernig þau geta stuðlað að auknum menningarlegum fjölbreytileika í 
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safnkosti safnsins. Þau telja til nokkra þætti sem bókasafns- og 

upplýsingafræðingurinn þarf að huga að til þess að menningarlegur 

fjölbreytileiki samfélagsins endurspeglist í safnkosti safnsins. Í fyrsta lagi 

eru minnihlutahópar ólíkir innanborðs, það er þó svo að tvær manneskjur 

tilheyri sama minnihlutahópnum geta þær verið mjög ólíkar að öðru leyti. 

Það þýðir að þegar safnefni er valið fyrir ákveðinn minnihlutahóp þarf að 

gæta þess það sé engu að síður fjölbreytilegt. Einnig þarf að huga að því að 

oft á tíðum er umfang útgefins efnis hjá minnihlutahópum oft lítið og oft 

gefið út af litlum, sjálfstæðum útgáfum. Því þarf bókasafns- og 

upplýsingafræðingurinn oft að hafa aukalega fyrir því að fá þetta efni inn á 

safnið sitt.  

  

Samantekt 

 
Breytingin á bókavali síðustu 50 ár virðist vera sú að ábyrgðin á gæðamati 

hefur færst frá bókasafns- og upplýsingafræðingum til notenda safnsins. 

Árið 1952 lýsti Björn Sigfússon því hvernig hlutverk starfsmanna 

bókasafnanna var að upplýsa lánþegann og að sigta hismið frá kjarnanum. Í 

lok sjöunda áratugarins urðu kaflaskipti og bókasafns- og 

upplýsingafræðingar fóru að taka útgangspunkt út frá lánþegum í bókavali. 

Árið 1970 setti Merritt fram tvær kenningar sem lýsa þessum ólíku 

viðhorfum, gildiskenninguna, þar sem gengið er út frá gæði skáldverkanna, 

og eftirspurnarkenninguna, þar sem gengið er út frá óskum lánþegans. Með 

breyttum áherslum var farið að líta á lánþega frekar sem notendur eða 

viðskiptavini safnsins. Bókavalið skyldi taka mið af þörfum og óskum 

notenda og þeir væri gæðadómarar um safnkostsins. Með alþjóðavæðingu og 

fólksflutningum þurfa bókasafns- og upplýsingafræðingar að huga meira að 

minnihlutahópum samfélagsins til þess að uppfylla einnig þarfir þeirra. 
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Aðferðir 
 

Í þessari rannsókn er notast við rannsóknaraðferð sem kallast eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Sú aðferð byggir á hugmynd fyrirbærafræðinnar sem 

snýst um að sjá heiminn út frá sjónarhorni fólksins sem verið er að rannsaka. 

Markmiðið með eigindlegum rannsóknum er að rannsakandinn geti skilið 

fólkið á þeirra eigin forsendum og upplifað þann raunveruleika sem það 

upplifir. Til þess þarf rannsakandinn að geta sett sín eigin gildi, skoðanir og 

hvernig hann upplifir heiminn til hliðar (Taylor og Bogdan, 1998). 

Rannsakandinn reynir að skilja viðfangsefni sitt í samhengi, það er að hann 

reynir að sjá þráð eða munstur í hegðun eða í því sem viðmælendur hans 

greina frá. Til að fá þessa innsýn inn í hugarheim fólksins og geta greint 

einhvern þráð í sögu þess, þarf rannsakandinn að rýna djúpt í heim þess sem 

hann rannsakar. (Esterberg, 2002) Í eigindlegum rannsóknum einbeitir 

rannsakandinn sér frekar að því að hljóta djúpa innsýn í líf fárra heldur en að 

fá yfirborðskenndar upplýsingar um sem flestra (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Sú nálgun sem notuð er í þessari rannsókn er grunduð kenning. 

Hugmyndin með þeirri nálgun er að kenningar, hugmyndir og tilgátur eigi að 

spretta út frá gögnunum sem aflað er en ekki frá fyrirfram gefnum 

hugmyndum og tilgátum rannsakandans eða frá öðrum rannsóknum (Taylor 

og Bogdan, 1998). Þessi nálgun á viðfangsefninu er líka kölluð aðleiðsla eða 

grunduð nálgun (Esterberg, 2002). 

Ástæðan fyrir því að ég valdi þessa aðferð er að mig langaði til þess að 

fá dýpri innsýn í hugarheim bókasafns- og upplýsingafræðinga til að skilja 

hvaða þættir það eru sem móta bókaval almenningsbókasafna á 

höfuðborgarsvæðinu.  
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Undirbúningur 

 
Undirbúningsvinna við rannsóknina hófst í júní 2009. Ég var hafði ákveðið 

að mig langaði að rannsaka bókaval almenningsbókasafna á skáldverkum. 

Áhuginn kviknaði þegar ég fékk það hlutverk í vinnunni minni, Foldasafni, 

að kaupa inn skáldsögur á ensku. Ég fór á fund Ágústu Pálsdóttur og bað 

hana að vera leiðbeinandinn minn í verkefninu. Hún kom með þá tillögu að 

rannsaka sérstaklega almenningssöfnin á höfuðborgarsvæðinu. Mér leist vel 

á þá hugmynd og ákvað að taka viðtöl við sex manneskjur, eina úr hverju 

safni sem sæi um bókaval safnsins á sviði skáldverka. Ég sendi tölvupóst á 

forstöðumenn hvers safns þar sem ég greindi frá rannsókninni og bað þá að 

vísa mér á starfsmann sem sæi um bókaval og innkaup á skáldverkum ef það 

væri ekki í þeirra eigin verkahring. Það tók frekar langan tíma að fá svör frá 

öllum vegna sumarfría tilvonandi þátttakenda. Ég ákvað því líka að hringja í 

viðkomandi söfn þar sem ég spurðist fyrir hvenær viðkomandi starfsmaður 

kæmi úr sumarfríi. Það tók þrjár vikur að fá svör frá öllum en allir þeir sem 

leitað var til voru reiðubúnir að taka þátt í rannsókninni. 

 

Þátttakendur 

 
Við val á þátttakendum fyrir rannsóknina ákvað ég að byrja á því að setja 

mig í samband við forstöðumenn safnanna og sendi þeim tölvupósti þar sem 

ég greindi frá megininntaki rannsóknarinnar og bað um að fá að taka viðtal 

við þann á safninu sem hefði mest að gera með bókaval bókasafnsins á 

skáldverkum. Ýmist buðu forstöðumennirnir sig sjálfir fram sem 

viðmælendur eða bentu mér á annan starfsmann safnsins sem best væri fyrir 

mig að taka viðtal við. Í einu undantekningartilviki sendi ég tölvupóst beint á 

þann sem ég vissi að væri yfir teymi sem sæi um bókaval og innkaup á 

skáldverkum á því safni.  

Ástæðan fyrir því að ég setti valið í hendur forstöðumanna hvers safns 

er sú að oft eru það þeir sjálfir sem sjá um bókaval og innkaup, þá 

sérstaklega á minni söfnum og þeir vita best hvaða starfsmaður annars hefur 

mestu innsýnina í bókaval safnsins á skáldverkum. Tilgangurinn með þessu 
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vali var að fá þá viðmælendur sem væru hvað best  að sér um bókaval 

bókasafnanna á skáldverkum til þess að viðtölin mundu verða sem dýpst og 

ítarlegust. 

Við val mit valdi ég þátttakendur með þeirri aðferð sem kallast á ensku 

purposive sampling. Sú aðferð byggist á því að velja meðvitað ákveðna 

þátttakendur vegna ákveðnar innsýnar sem þeir kunna að hafa um efnið sem 

verið er að rannsaka. Í einu tilviki var þátttakandi valinn með með þeirri 

aðferð sem kallast á ensku snowball sampling. Sú aðferð byggist á því að 

þátttakandi er valinn eftir að hafa tekið óformlegt viðtal (í þessu tilviki í 

gegnum tölvupóst) við aðra manneskju sem bendir á viðkomandi sem 

viðeigandi þátttakanda í rannsókninni.  

Alls tóku þátt í rannsókninni sjö manns, fimm konur og tveir karlmenn. 

Allir þátttakendur í rannsókninni eru menntaðir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar og hafa allir unnið lengi við bókaval á skáldverkum, 

eða í 10 til 37 ár. Til þess að gæta nafnleyndar fengu þátttakendur í 

rannsókninni dulnefnin; Agnes Baldursdóttir, Vigdís Haraldsdóttir, 

Guðmundur Jónsson, Alda Sigtryggsdóttir, Bára Sigurbergsdóttir, Magnús 

Karlsson og Ragna Lárusdóttir. Tekið var viðtal við þær Öldu og Báru 

saman, en þær vinna á sama bókasafni.  

 

Gagnaöflun 

 
Tekin voru sex djúpviðtöl á tímabilinu 25. júní 2009 til 16. júlí 2009. Voru 

viðtölin 35 til 45 mínútur að lengd og voru þau tekin á bókasafni 

viðkomandi viðmælanda. Viðtölin voru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl þar 

sem stuðst var við spurningar og viðtalspunkta að einhverju leyti, en einnig 

fékk viðmælandinn að njóta sín og tjá sig um það sem honum lá á hjarta 

innan ramma efnisins og var umfjöllun viðmælandans fylgt eftir með 

spurningum (Esterberg, 2002).  
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Skráning og úrvinnsla gagna 

 
Öll viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og afrituð í kjölfarið. 

Geining á viðtölum hófst strax á afritunarferlinu, þar sem ég skrifaði 

athugasemdir inn á milli í afrituninni þar sem við átti. Sú aðferð sem ég 

notaði við greininguna kallast á ensku constant comparative method. Felst 

hún í því að greina gögnin jafnóðum og finna út þemu og flokka út frá 

sjálfum gögnunum, þ.e. að skoða ákveðin orð eða hugtök og skoða það í því 

samhengi sem þau koma fyrir í gögnunum og öðlast með því dýpri skilning á 

hugtökunum (Tylor og Bogdan, 1998). 
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Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr þeim sex viðtölum sem tekin 

voru við bókasafns- og upplýsingafræðinga sem starfa við bókaval á 

skáldverkum á höfuðborgarsvæðinu. Skiptist kaflinn upp í fjóra meginhluta; 

áhrif eftirspurnar og gildis skáldverka, utanaðkomandi áhrif á bókaval, áhrif 

vegna reynslu starfsmanna og tilfinninga fyrir bókavali og þróun 

bókavalsstefnunnar. 

 

Áhrif eftirspurnar og gildis skáldverka 

 
Samkvæmt kenningu Merritt (1970) þá er hægt að skoða bókaval út frá 

tveimur sjónarhornum, bókaval sem stjórnast af eftirspurn og bókaval sem 

stjórnast af gildi skáldverkanna. Í þessum kafla er fjallað um hvaða áhrif 

eftirspurn hefur á bókaval hins vegar og hvaða áhrif gildi skáldverka hefur á 

bókaval hinsvegar annars vegar.  

 

Vinsæl skáldverk og eftirspurn 

 
Í öllum viðtölunum kom fram að eftirspurn og vinsældir stjórnuðu töluvert 

við val á skáldverkum. Þegar viðmælendur voru spurðir hvað það væri sem 

ákvarðaði hvað skáldverk væru keypt í mörgum eintökum nefndu allir 

vinsældir og eftirspurn. Agnes Baldursdóttir sagði: „Við gerum þetta gjarnan 

þannig að við kaupum eitt eintak, sjáum svo hver eftirspurnin er og bætum 

síðan við.“ Vigdís Haraldsdóttir sagði: Við látum lánþegana svolítið ráða því 

hvað við kaupum í mörgum eintökum.“ Hinir viðmælendurnir tóku í sama 

streng og lýstu því einnig hvernig vinsældir og eftirspurn ákvarðaði fjölda 

eintaka.  
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Í tveimur viðtölunum kom það fram að viðmælendur vildu mæta óskum 

lánþegana við bókavalið. Vigdís sagði: „Við tökum mið af því sem 

lánþegarnir spyrja um og við förum mikið eftir því. [...] Við viljum hafa efni 

sem fólk les og við viljum reyna að koma til móts við þarfir og óskir 

notendanna. Það er rauði þráðurinn í rekstri almenningsbókasafna og 

innkaupastefnan tekur náttúrulega mið af því.“ Magnús Karlsson sagði: „Ef 

að lánþegi biður um bók, þá kaupum við hana.“  

Í tveimur viðtölum kom það fram hvernig vinsældir stjórna á hvaða 

tungumálum bókin er keypt. Agnes sagði:  

 

Fyrst gerðum við þetta þannig að við keyptum eingöngu danskar bækur 
eftir  danska höfunda. En fyrir nokkrum árum [...] keypti ég fyrir mistök 
höfund sem ég hélt að væri danskur [...] og hún varð gríðarlega vinsæl 
hérna á dönsku. [...] Þá ákváðum við að skipta um gír. 

 

Í þessu tilviki breyttu vinsældirnar bókavalsstefnu safnsins. Guðmundur 

nefnir einnig hvernig vinsældir eins tungumáls hefði áhrif á bókavalsstefnu 

safnsins: „Mest kaupum við danskar bækur á dönsku og sænskar bækur á 

sænsku en það er ekki alveg nauðsynlegt [...] vitandi það að það er aðeins 

vinsælla að lesa á dönsku en sænsku.“  

 

Markaður og fjölmiðlar 

 
Í viðtölunum kom fram að bæði markaðurinn og fjölmiðlar höfðu þónokkur 

áhrif á bókavalið. Þegar viðmælendur voru spurðir um innkaup á 

skáldverkum á ensku, kom fram í fimm viðtölum af sex að söfnin keyptu inn 

enskar kiljur sem kæmu inn á ‚topp tíu‘ vinsældarlista bókaverslunarinnar 

Eymundsson. Vigdís sagði: „Ég fæ frá Pennanum [sem í dag er 

Eymundsson] [...] topp tíu af enskum kiljum. Ég sé alveg um að velja.“  

Magnús sagði: „Svo fáum við alltaf þessa best-sellera frá Eymundssyni og 

þá veljum við úr þeim sem okkur finnst við þurfum að eiga og hafa hér til 

útláns.“ Agnes, Bára og Ragna sögðust líka fá ‚topp tíu‘ vinsældarlista 

bókaverslunarinnar Eymundsson og kaupa inn eftir honum. Tveir af fimm 

viðmælendum sögðust velja úr af því sem þeir fengu sent frá Eymundsson af 
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mest seldu ensku kiljunum þeirra. Guðmundur sagðist einnig skoða 

metsölulista en þá í erlendum dagblöðum: „Maður fylgist mjög vel í 

dagblöðum og les menningarkálfana í erlendum dagblöðum [...] þá sér 

maður hvaða bækur er verið að skrifa um þar og þar eru listar um hvað er að 

seljast best þar.“ Magnús minnist einnig á hvernig markaðurinn hefði áhrif á 

bókaval og erfiðleikana við það að finna höfunda sem ekki væru á toppnum 

á sölulistum bókabúðanna:  

 
[Eymundsson] sendir okkur líka sýnishorn af erlendum bókum sem að 
þeir selja, þannig að þar er strax komin þrenging. Við erum að reyna að 
passa það að falla ekki niður í þetta alþjóðlega bestseljukerfi. Þú sérð 
sömu bækurnar á flugvöllum, járnbrautarstöðvum um allan heim. [...] 
Við erum að reyna að mótast ekki alveg af þessu. Við erum að reyna að 
berjast við það að finna höfunda sem eru góðir en kannski ekki eins 
þekktir og margir aðrir en það er mjög erfitt. Það er óskaplega erfitt að 
fara fram hjá þessu bestseljukerfi. 
 

Í fjórum viðtölum af sex kom fram að fjölmiðlar höfðu þónokkur áhrif á 

bókaval safnanna. Agnes sagði þetta þegar hún var spurð um hvað stjórnaði 

fjölda eintaka: „Ef þeir [höfundar] eru mikið til umfjöllunar í fjölmiðlum, þá 

fylgjumst við með því.“  Alda Sigtryggsdóttir svaraði spurningunni á 

svipuðum nótum og Agnes:  „Við fylgjumst með blaðaskriftum og við 

fylgjumst með umræðunni.“  Bára bætti við: „Við fengum 

bókmenntafræðing starfandi og hún hefur það hlutverk að fylgjast með til 

dæmis Opruh, Dr. Phil og það sem er í bókmenntaumræðunni í sjónvarpinu 

eða í útvarpinu. [...] Við reynum að nálgast þessar bækur sem við teljum að 

fólk sé að fylgjast með í gegnum fjölmiðlana.“ Alda talaði einnig um 

hvernig fjölmiðlar hafa áhrif á eftirspurnina eftir ákveðnum bókum á 

bókasafninu: „Þessi mikla bókmenntaumræða sem hefur orðið í fjölmiðlum, 

hvort sem það er sjónvarp eða útvarp, hefur hleypt upp útlánunum hérna.“ 

Magnús lýsti því hvernig fjölmiðlar hafa áhrif á eftirspurn: „Þá kemur líka 

inn í að eftirspurnin skapast af þáttum í sjónvarpinu, fréttum frá einhverjum 

viðburðum, höfundar deyja eða fá verðlaun og svona. Þannig að við erum 

sífellt á vaktinni að reyna að finna út hvað er spennandi.“  

Í tveim viðtölum af sex komu fram neikvæð áhrif markaðarins á 

framboð af bókum fyrir bókasöfnin. Bára sagði þetta varðandi innkaup á 

bókum á erlendum málum öðrum en ensku: „Þær eru eiginlega ekkert á 
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boðstólnum aðrar en enskar [...] það er mjög erfitt að ná í bækur á öðrum 

tungumálum en ensku.“ Magnús hafði sömu sögu að segja: „Það er mjög 

erfitt að fá bækur eftir norræna höfunda á Íslandi, það er svo skrítið. Það er 

miklu auðveldara að fá bækur eftir ameríska keðjuhöfunda.“ Alda hafði þetta 

að segja varðandi innkaup á hljóðbókum: „Hljóðbækur eru gríðarlega 

vinsælar og við fáum ekki nóg af þeim, markaðurinn hefur ekki annað 

eftirspurn á þeim, það eru hreinar línur.“  

 

Ljóðabækur  

 
Í viðtölunum kom fram að fimm bókasöfn af sex keyptu inn ljóðabækur. Í 

tveimur viðtölum kom það fram að safnið þeirra keypti bara ljóðabækur í 

einu eintaki. Einnig kom fram í tveimur viðtölum að lítil eftirspurn væri eftir 

ljóðabókum. Alda sagði: „Við eigum hér fleiri, fleiri hillur hér uppi og við 

erum líka með í geymslu niðri talsvert magn af ljóðabókum. Þetta eru bækur 

sem að hreyfast aldrei og ég sé ekki ástæðu til að taka hillupláss fyrir bækur 

sem fólk hefur ekki áhuga á.“ Agnes sagði eftirfarandi þegar hún var spurð 

um hort hún teldi að efnahagsástandið ætti eftir að hafa áhrif á 

bókavalsstefnuna: „Nú höfum við verið að ræða ljóðabækur til dæmis sem 

mikið hefur verið keypt af en fara lítið út. Það er spurning hvort það er ekki 

það fyrsta sem fer.“   

 

Höfundaverk 

 
Í þremur viðtölum af sex kom fram að bókasöfnin litu til ákveðinna höfunda 

við ákvörðun um bókaval. Agnes sagði: „Af sumu efni kaupum við strax. 

Það eru bara ákveðnir höfundar sem við vitum að hafa verið mjög vinsælir. 

[...] Við höldum okkur við höfunda sem við vitum að fara mikið út.“  Vigdís 

sagði: „Það er eins og Arnaldur, Fólk vill lesa hann, hann er alltaf vinsæll. 

Þá eigum við hann kannski í [x] eintökum.“  Alda sagði: „Við kaupum eina 

af Arnaldi, þá kaupum við strax [x] af því að við vitum. Við eigum [x] 

eintök af bókunum hans og þær eru alltaf í útláni.“ Í þessu tilviki  er ekki 

litið á verkið sjálft þegar ákvörðunin er tekin um að kaupa inn skáldverkið 
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heldur er það keypt á grundvelli þess að höfundurinn hefur skrifað aðrar 

bækur sem hafa hlotið vinsældir.  

 

Skáldsögur á íslensku 

 
Í öllum viðtölunum kom fram að söfnin keyptu allar eða flest allar útgefnar 

skáldsögur á íslensku, bæði íslenskar og þýddar. Magnús talaði um að 

íslenskar skáldsögur væri langstærsti hlutinn af bókavali á hans safni: „90% 

af útlánunum okkar eru íslenskar skáldsögur og 90% vandamáls af bókavali 

er íslensk útgáfa.“ Í tveimur viðtölum af sex töluðu viðmælendur um 

mikilvægi skáldsagna á íslensku á safninu þeirra: Agnes sagði: „ Mér finnst 

ef þetta safn á að vera,  lifa hér af og vera til einhvers nýtilegs, þá verðum 

við að kaupa flest allt sem kemur út á íslensku. [...] Ég hefði viljað halda 

[bókavalsstefnunni] svona. Íslenskt efni í fyrirrúmi og eftir þörfum annað“ 

Vigdís sagði: „Við leggjum aðaláherslu á að kaupa íslensk skáldrit eftir 

íslenska höfunda og viljum eiga allt sem kemur út eftir íslenska höfunda, alla 

vegana í einu eintaki. [...] Við erum líka menntastofnun, þannig að við 

leggjum líka áherslu á að eiga öll íslensk skáldrit í einu eintaki.“ 

 

Gildi skáldverka 

 
Í öllum viðtölunum kom fram að viðmælendur lögðu einnig áherslu á að 

söfnin þeirra keyptu inn bækur sem hefðu ákveðið gildi, þrátt fyrir það að 

þær væru ekki vinsælar og ekki væri mikil eftirspurn eftir þeim. Agnes 

sagði: „Maður horfir á ákveðna höfunda sem maður veit að eru góðir, eru 

klassík og eru kannski til hérna á íslensku en maður vill samt eiga. Maður 

hefur tendens til að láta standa hérna þó svo að það hafi ekki farið út.“ 

Vigdís sagði: „Þá gerði ég þetta nú í eitt skipti, ég fór í gegnum þennan lista 

[...] og pantaði þá töluvert af þessum bókum. Þær sem voru þá svona 

klassísk, klassískar enskar bókmenntir. Þetta er ekki vinsældarefni en þetta 

er eitthvað sem okkur finnst að að þurfi að vera til.“ Guðmundur sagði: „Þá 

er það að eiga klassíkina líka. Við verðum að hafa hana alla vegana hérna. 

Það er orðið voðalega þægilegt núna að skoða útlán á hverjum titli og það 
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má segja að ég sé sífellt að skoða það. Þetta snýst ekki allt um útlán heldur 

um aðgengi líka, það má ekki bara einblína á einhverjar útlánatölur bara.“ 

Alda sagði: „Við fórum alltaf yfir leslista framhaldsskólanna [...] en það er 

hins vegar ágætis ráð til að fylgjast með, við vitum þá að þetta eru góðar 

bókmenntir, fyrst að kennari hefur ákveðið að þetta skuli lesið af heilum 

bekk eða heilum árgangi.“  Magnús sagði: „Þá stendur eftir að reyna að 

finna bókmenntir, alvöru bókmenntir og heimsbókmenntir.“ Ragna sagði: 

 

Að auki höfum við verið að kaupa inn í ef við höfum fundið lista af bestu 
amerísku skáldsögurnar á 20. öld. [...] Svo höfum við notað bækur eins 
og 1001 bók sem þú verður að lesa áður en þú deyrð og 501 must read 
books, þá höfum við reynt að eiga alla vegana eitthvað og bæta inn í ef 
við getum. [...] Í barnadeildinni keyptum við inn í bækur sem við ekki 
áttum af 501 barnabók, áttum ekkert, ekki bíómynd gerða eftir bókinni, 
ekki bókina á íslensku eða ensku. Þá reyndum við að nálgast bækur, 
keyptum inn alla vegana átta bækur eða eitthvað svoleiðis. 

 

Viðmælendur vilja að bókasöfnin eigi bækur sem eru góðar, klassískar 

bókmenntir og heimsbókmenntir þrátt fyrir að þær séu  ekki endilega teknar 

mikið í útlán eins og kom fram í þremur viðtölum.  

 

Teiknimyndasögur og ritskoðun 

 
Í tveimur viðtölum af sex kom fram að bókasöfnin settu ákveðnar 

takmarkanir varðandi þær teiknimyndasögur sem keyptar væru inn fyrir 

safnið. Bára sagði: „Þá erum við með ákveðið leiðarljós þar, að við viljum 

ekki fá myndasögur sem eru  tæpar í sambandi við ofbeldi eða annað 

svoleiðis, af því við erum með svo unga krakka sem eru að lesa þetta.“ 

Ragna sagði: „Þeir eru með viðmiðunarreglu frá okkur að við viljum ekki 

gróft ofbeldi, klám eða þannig. Þetta er frekar svona unga-fólks 

teiknimyndasögur. Mesta notkunin hjá okkur eru unglingar á aldrinum 13 til 

24 ára.“ Af sömu ástæðu er ákveðið að ritskoða teiknimyndasögurnar hjá 

þessum tveimur söfnum. Það er vegna þess að stærsti markhópurinn virðist 

vera unglingar og ungt fólk. Bára talaði þó líka gegn eigin ritskoðun: „Það 

erum ekki við sem ákveðum fyrir þig hvað þú átt að lesa.“ Einnig töluðu 

aðrir tveir viðmælendur gegn ritskoðun. Alda sagði: „ Við höfum náttúrulega 
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þessar skoðanir en þær eru ekki gefnar upp og þær eru ekki notaðar í 

innkaupastefnu vegna þess að það er lánþeginn sem ákveður hvað eru góðar 

bókmenntir fyrir hann.“ Vigdís sagði: „Við erum ekki með einhverja 

ritskoðun þannig, það er ekki. Það er aldrei ritskoðað neitt hérna.“ 

 

Samantekt 

 
Bókavalið virtist bæði stjórnast af eftirspurn og gildi skáldverka. 

Eftirspurnin og vinsældir skáldverka virtist þó vega þyngra þegar kom að 

bókavali. Við ákvörðun á fjölda eintaka var það eftirspurnin sem stjórnaði 

því. Markaðurinn og fjölmiðlar virtust hafa óbein áhrif á bókavalið þar sem 

þeir höfðu áhrif á eftirspurnina. Ljóðabækur virtust ekki njóta mikilla 

vinsælda. Eitt safnið keypti ekki ljóðabækur og sagði annar viðmælandi að 

þær mundu vera það fyrsta sem mundi víkja ef efnahagsástandið mundi 

versna. Bókavalið virtist líka stjórnast að einhverjum hluta af vinsældum 

fyrri verka ákveðinna höfunda. Öll söfnin töldu það mikilvægt að eiga góðar 

bækur, klassískar bækur eða heimsbókmenntir þrátt fyrir að útlán þessara 

bóka séu ekki mikil. Tvö bókasöfn sögðust ritskoða teiknimyndasögur, og 

miða þá við að þær væru ekki með grófu ofbeldi eða klámi, þar sem að það 

væru að mestu unglingar og ungt fólk sem læsi þær. 
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Utanaðkomandi áhrif á bókavalið 

 
Ýmsir þættir í umhverfi og umgjörð bókasafna geta haft áhrif á bókavalið. Í 

þessum kafla verður fjallað um þrjá umhverfisþætti sem komu fram í 

viðtölunum að hefðu áhrif á bókavalið. 

 

Áhrif efnahagsástandsins 

 
Mikið hefur verið fjallað um áhrif efnahagshrunsins sem varð í september 

2008 í fjölmiðlum og samfélaginu. Aðeins var komið inn á áhrif 

efnahagsástandsins í fimm viðtölum af sex. Viðmælendur virtust hafa 

mismiklar áhyggjur af því hversu mikil áhrif efnahagsástandið mundi hafa á 

bókaval safnanna. 

Agnes Baldursdóttir nefndi að efnahagurinn ásamt vinsældum stjórnaði 

því hvað keypt væri inn á safnið. Nefndi hún einnig að það væri ekki 

spurning að versnandi efnahagur væri nú þegar farinn að hafa áhrif á 

fjárhagsáætlun safnsins. Magnús Karlsson sagði einnig að versnandi 

efnahagsástand væri farið að hafa áhrif  og að hans safn væri farið að 

minnka umsvifin í innkaupum.Vigdís Haraldsdóttir sagði að hún hefði í 

rauninni ekki miklar áhyggjur. Enn sem komið er væri ekki mikið um 

niðurskurð til bókakaupa á hennar bókasafni en óvíst væri hvað framtíðin 

bæri í skauti sér.  

Agnes nefnir nokkrar breytingar sem orðið hafa við innkaup skáldverka 

á safninu eftir hrun krónunnar: „Þær koma og spyrja mig mikið hvað mér 

finnist um innkaup og ég á móti, og núna er meira og minna allt borið undir 

mig, bara út af niðurskurði.“   

Agnes lýsti líka breytingunum á innkaupum á erlendum skáldverkum 

sem eru ekki á vinsældarlistum: „Við reynum að fylgjast með eins og við 

getum, eins aðrir höfundar sem hafa  komið, jafnvel þó svo þeir séu ekki á 

þessum best-sellers lista, þá reynum við að hafa svolítið svona tilfinningu 
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fyrir þessu. Já, en þetta er samt svolítið takmörkunum háð, því við erum 

alltaf að horfa í krónurnar núna.“ 

Einnig lýsti hún þeim breytingum sem hafa orðið á skáldverkum sem 

þarf að panta erlendis frá: 

 

Ég hef keypt svolítið af Amazon en ég er búin að skrúfa fyrir það núna, 
bara út af hruni. Við gerðum töluvert af því. Þá vorum við oft að skoða 
heilu höfundana, fengum aðeins að þefa af einhverjum höfundi sem ég 
hélt að mundi ganga vel. Stundum hefur maður dottið niður á eitthvað 
sem var ekki til í Eymundsson og gat þá keypt inn þá heilu seríuna. Eins 
hef ég notað mikið Saxo í Danmörku. 

 

Ragna hafði svipaða sögu að segja: 

 

Við höfum notað netið til þess að panta danskar og sænskar skáldsögur 
[...] ég pantaði síðast í febrúar, ég var vön að panta svona tvisvar á ári en 
gengið var 19 kr í febrúar og ég er að bíða eftir að það lækki aftur. 
Þannig að það hefur áhrif á norrænu skáldsögurnar. 

 

Þó svo að versnandi efnahagur virðis hafa þónokkur áhrif á safn Agnesar, þá 

er hún með skýra stefnu um hvaða hluta safnkostarins þarf að passa að verði 

ekki fyrir barðinu á niðurskurði:  

 

Mér finnst ef þetta safn á að vera, lifa hér af og vera til einhvers nýtilegs, 
þá verðum við að kaupa flest allt sem kemur út á íslensku. Það eru örfáar 
bækur sem maður leyfir sér ekki að kaupa. En hins vegar hefur það 
kannski áhrif á magnið, eintakafjöldann. Færri af þessum sem við 
mundum venjulega kannski kaupa meira af. 
 

Magnús var sömu skoðunnar og Agnes þegar kemur að niðurskurði á 

íslenskum bókum: „Við munum bregðast fyrst og fremst við með því að 

fækka eintökum sem við kaupum inn af hverri íslenskri bók.“  

Magnús benti á að erfitt væri að nálgast dýrari bækur í bókabúðum, 

eins og bækur eftir norræna höfunda, en ódýrari bækur frá Ameríku og 

Englandi. 

 

Það er mjög erfitt að fá bækur eftir norræna höfunda á Íslandi, það er svo 
skrítið. Það er miklu auðveldara að fá bækur eftir ameríska 
keðjuhöfunda, þessa sem framleiða nánast tvær bækur á ári. Bæði er það 
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að það er erfitt að finna þessar bækur frá Norðurlöndum og það að þær 
eru dýrar, þær eru miklu dýrari en bækur frá Ameríku eða Englandi. 

 

Magnús kemur með dæmi um hvernig skertur fjárhagur hafi áhrif á bókaval: 

 

Við höldum áfram að kaupa bækur samt en bara dæmi, það er reyndar 
ekki skáldsaga. Í gær var fundur og þar voru tvær bækur um innhverfa 
íhugun og hugleiðslu, önnur var svona vesturheimsk, sennilega gefin út í 
Ameríku og hin í Englandi og fjallaði um tíbetska íhugun. Fyrir fimm 
mánuðum síðan eða sex, þá höfðum við ekki hikað við að kaupa þær 
báðar en núna ákváðum við bara að kaupa aðra. Það er í þeim tilgangi að 
eiga einhvern pening afgangs þegar kemur fram á haustið. Að vera búin 
að spara. Þá kemur val, hvað er þá betra, hvað er fyllra, hvað fyllir meira 
inn í þörfina hjá okkur. Við erum náttúrulega alltaf að reyna að breikka 
vamöguleikana sem að lánþeginn hefur til þess að velja bækur. [...] en 
við erum alltaf bundin af þessum fjárans fjárhag, hann setur okkur 
mörkin. 
 

Þó svo að það sé ekki um skáldverk að ræða í dæminu sem Magnús tekur þá 

á þetta þó  einnig við um þau. Þegar söfnin hafa minni pening á milli 

handanna til að kaupa inn nýtt efni þá verður starfsfólkið að velja og hafna í 

meiri mæli en þau gerðu áður. Þá þurfa þau að gera upp við sig hvað það er 

sem stjórnar bókavalinu.  

Alda Sigtryggsdóttir nefnir einnig þetta sama vandamál en þá í 

tengslum við lítil söfn sem hafa minni fjármuni en þau stóru: 

 

Þetta er orðið miklu stærra sveitarfélag og með stækkandi sveitarfélagi 
hefur náttúrulega komið meira fjármagn inn í safnið sem auðveldar 
okkur innkaup. [...] Eftir því sem söfnin eru stærri, þeim mun einfaldari 
er innkaupastefnan af því að þú kaupir bara allt það sem gefið er út á 
íslensku og þú kaupir bara það sem er á topplistunum af erlendum 
tungumálum. Vandamálið við aðfangastefnu er hjá litlu söfnunum. 

 

Alda bendir á að starfsfólk bókasafna með nægt fjármagn þurfi í rauninni 

lítið að velja sjálft bækurnar inn á safnið. Með því að ákveða að kaupa allt 

sem kemur út á íslensku og allar bækur sem koma á ákveðnum topplistum af 

erlendum bókum færist bókavalið frá starfsfólki safnsins til íslenskra 

bókaútgáfufyrirtækja, bókabúða, fjölmiðla og annarra markaðsafla og 

neytenda. 
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Áhrif umhverfis 

 
Í þremur viðtölum kom fram hvernig umhverfi hefði áhrif á bókavalið. 

Agnes Baldursdóttir nefndi að það skipti hana máli að safnið væri góður 

íverustaður: „Það er alltaf meira og meira pláss fyrir fólk og minna pláss 

fyrir efnið. Þetta á að vera staður til að vera á. [...] Bókvalsstefnan, þar sem 

við hugsum okkur félagsmiðstöð þar sem við höfum afþreyinguna. Þetta er 

það sem skiptir máli þegar kemur að skáldsögum.“  Agnes talaði um að 

bókasöfn væru að þróast meira í þá átt að vera íverustaður fyrir fólk, eða 

félagsmiðstöð, eins og hún orðaði það. Fyrir vikið verður minna pláss fyrir 

safnkostinn og þarf því að velja og hafna hvað sé í hillunum. 

Agnes talaði líka um hvernig umhverfið utan safnsins hafi áhrif á 

bókavalið: „En ég hef alltaf litið svo á, við erum svo nálægt [annað 

bókasafn], að ef fólk vill absolút lesa [bækur sem fást á því safni], þá vísa ég 

bara svolítið þangað. Við getum ýmislegt í skjóli þessa, að vera svona 

nálægt.“ Vegna nálægðar við þetta ákveðna safn getur Agnes vísað 

lánþegum sínum þangað ef þeir vilja nálgast bækur sem ekki eru til á safni 

hennar. Þessi nálægð gerir það að verkum að Agnes þarf ekki að kaupa inn í 

eins miklum mæli þær bækur sem nágrannasafnið hennar bauð upp á þar 

sem hún veit að lánþegar hennar geta nálgast þær tiltölulega auðveldlega. Í 

staðinn getur hún keypt inn aðrar bækur sem ekki er að finna á 

nágrannasafninu. Guðmundur Jónsson skoðaði líka hvaða söfn eru í 

nágrenninu líkt og Agnes: „Við þurfum ekki að vera neitt ofboðslega á 

tánum með [bækur sem fást í söfnum í nágrenninu] af því að það eru söfn 

hérna, [telur upp viðkomandi söfn]. Það er meira þannig að við skoðum eftir 

efni og ákveðum hvað við viljum kaupa.“ Í skjóli þess að í nágrenninu séu 

söfn sem geti þjónað lánþegum Guðmundar um ákveðnar bækur, getur 

Guðmundur einbeitt sér að því að velja aðrar bækur sem hann vill kaupa inn 

á safnið sitt. Guðmundur talaði líka um hvernig samsetning íbúa á því svæði 

sem safnið er staðsett hefði áhrif á bókavalið. Hann talaði um að í nánasta 

umhverfi við safnið væri mikið af innflytjendum og því legði safnið áherslu 

að bjóða upp á bækur á móðurmáli þeirra.  
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Áhrif samstarfs á milli bókasafna  

 
Á höfuðborgarsvæðinu eru tveir samstarfshópar milli bókasafna: 

Borgarbókasafn, Bókasafn Seltjarnarness og  Bókasafn Mosfellsbæjar eru í 

samstarfi og svo eru Bókasafn Hafnarfjarðar, Bókasafn Kópavogs og 

Bókasafn Garðabæjar í samstarfi. Samstarfið felur í sér að lánþegar þessara 

bókasafna geta fengið lánað og skilað bókum á þeim bókasöfnum sem þeirra 

heimasafn er í samstarfi við.  

Tveir starfsmenn minni safna töluðu um hvernig þeir nýttu sér stærð 

annarra safna og aðgengi í þeirra bókakost. Alda Sigtryggsdóttir talaði um 

hvernig hennar safn væri hætt að kaupa inn ljóð vegna þess hve lítill áhugi 

væri fyrir þeim en nýttu sér samstarf bókasafnanna ef óskað væri eftir 

ljóðabók: „Við höfum alltaf þann möguleika að ef spurt er eftir einhverri 

ljóðabók sem við eigum ekki [...] þá getum við alltaf fengið hana í 

millisafnaláni hjá [bókasafni sem þau eru í samstarfi við].“ Vigdís 

Haraldsdóttir sagði eftirfarandi um samstarfið: „Þetta hefur kannski örlítil 

áhrif, að minnsta kosti á mína innkaupastefnu.“ Vigdís heldur áfram: „Ef 

[skáldverkið] er til á öllum söfnum, þá þarf hvert og eitt safn kannski ekki að 

kaupa jafn mörg eintök. Við teljum að við getum hagrætt dálítið í 

innkaupum með því að vera í þessu samstarfi. Ég held að það sé ekki nokkur 

vafi á því.“ Það skiptir máli hvað hin söfnin kaupa inn og hagræðir Vigdís 

innkaupum safns síns eftir því. Fyrir minni söfnin sem hafa minni peninga á 

milli handanna en stærri söfnin skiptir svona samstarf máli varðandi 

bókaval.  

Þegar Magnús Karlsson sem vinnur á stærra safni var spurður hvort 

samstarf bókasafnanna hefði áhrif á hans innkaupastefnu sagði hann 

eftirfarandi: „Þetta hefur ekki haft nein áhrif á innkaup. Við höfum hvorki 

getað sparað, það hefur aldrei verið á dagskrá einu sinni að spara eitthvað 

eða fara samræma innkaup. Það er ekki til umræðu.“ Samstarfið hafði ekki 

áhrif á bókaval á hans safni. 
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Samantekt 

 
Áhrif efnahagsástandsins virðist hafa byrjað að hafa þónokkur áhrif á 

bókavalið. Verst virðist það koma niður á innkaupum á erlendum 

skáldverkum sem þarf að panta utan frá. Þá eru það helst norrænar 

skáldsögur og bækur sem ekki eru á vinsældarlistum. Einnig virðist sem 

versnandi efnahagsástand muni hafa áhrif á fjölda eintaka sem keypt verða 

af hverri bók. Versnandi efnahagsástand virðist líka hafa þau áhrif að 

bókasöfnin þurfa að velja og hafna meira en þau gerðu áður. Einnig kom 

fram í einu viðtali að ástandið hefur leitt til meiri miðstýringar, það er að öll 

innkaup voru borin undir viðmælandann, sem ekki var áður. Í einu viðtali 

kom líka fram að á einu safninu væri þróunin sú að búa til meira pláss fyrir 

fólkið á kostnað pláss fyrir safnkostinn. Þar sem minna pláss er fyrir 

safnkostinn en áður hlýtur það að hafa þau áhrif á bókavalið að það þarf að 

velja og hafna meira en áður. Einnig kom fram að þau söfn sem voru nálægt 

öðrum söfnum sem buðu upp á ákveðnar gerðir af skáldverkum vísuðu 

frekar lánþegum sínum á nágrannasöfnin til að nálgast þessar ákveðnu 

bækur og einbeittu sér þá frekar að því að kaupa inn eitthvað annað. Einnig 

kom það fram í einu viðtali að samsetning íbúa í nágrenni safnsins hefði 

áhrif á bókavalið. Áhrif samstarfs milli bókasafna á bókavalið virtist vera 

meira hjá minni söfnunum en þeim stærri. Minni söfnin virtust nýta sér það 

frekar að hagræða innkaupunum sínum og nýta sér millisafnalán frekar en 

þau stærri.  
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Áhrif vegna reynslu starfsmanna og tilfinningu fyrir 
bókavali 

 
Reynsla viðmælendanna í starfi sínu virtist hafa einhver áhrif á bókavalið. Í 

þremur viðtölum af sex kom það fram að ákvörðun um bókaval væri tekin út 

frá reynslu og tilfinningu viðkomandi fyrir bókavalinu. Agnes Baldursdóttir 

lýsti því hvernig starfsmenn á safninu hennar ákvæðu hvað þeir ættu að 

kaupa bækur í mörgum eintökum: „Við finnum þetta mjög fljótt. Við erum 

ekki mjög hávísindalegar að taka tölur út úr kerfinu heldur er þetta meira 

tilfinning í afgreiðslunni.“ Einnig lýsti hún hvernig val á enskum 

skáldsögum færi fram: „Við reynum að fylgjast með eins og við getum, eins 

og aðrir höfundar sem hafa komið, jafnvel þó þeir séu ekki á þessum best-

sellers lista, þá reynum við að hafa svolítið tilfinningu fyrir þessu.“ Að auki 

segir hún um bókavalið: „Þetta er voðalega mikil tilfinning stundum [...] 

maður þarf bara svolitla reynslu í þetta, maður þarf bara svolítið að hafa 

tilfinningu fyrir þessu.“  Vigdís Haraldsdóttir lýsti því hvernig hún hafði 

tilfinningunni að það vantaði klassískar bækur í ensku skáldsögurnar: „Ég 

hafði grun um að það vantaði svolítið inn í enska klassík“ Guðmundur 

Jónsson líkt og Agnes talaði um að tilfinning fyrir bókavalinu kæmi með því 

að vinna í afgreiðslu: „[Við] höfum tilfinningu fyrir þessu, hvað fólk vill lesa 

og svona. Það kemur ekkert í staðinn fyrir það. Þess vegna er nauðsynlegt að 

[þeir sem sjá um bókavalið] séu vinnandi í útlánum og upplýsingaþjónustu 

líka.“ Guðmundur lýsti því hvernig bókavalið hafði breyst hjá honum, að 

tilfinning fyrir bókavalinu réði meira en áður:  

 

Við vorum lengi vel með skema þar sem ákveðið var svona mikið af 
svona bókum og eitthvað annað af öðruvísi bókum. En það er ekki svona 
í dag, ekki svona niður-njörvað en það er meira svona, við höfum það á 
tilfinningunni. [...] Skema dugar bara einhver prósent, kannski 50%. Það 
nær aldrei lengra en það. Eftir situr hvað þú hefur á tilfinningunni. Þetta 
er mín tilfinning, þetta er mín skoðun.   
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Um bókavalsstefnuna sagði Guðmundur: „Við reynum að fara eftir því eða 

alla vegana sem við höldum að fólk er að sækjast eftir og hvaða tilfinningu 

við höfum fyrir því. Reynslan er sú að við verðum rosalega að fara eftir 

tilfinningunni.  

 

Starfsreynsla við bókaval hjá öllum þátttakendum var 10 til 37 ár. 

Starfsreynsla Agnesar, Vigdísar og Guðmundar var 12 til 20 ár. Hjá Agnesi, 

Vigdísi og Magnúsi kom það fram í viðtölunum að þau hefðu strax farið að 

vinna við bókaval þegar þau hófu að vinna við fagið að menntun lokinni.  

 

Samantekt 

 
Það virðist sem svo að viðmælendurnir noti bæði reynslu sína og tilfinningu 

fyrir bókavalinu við bókavalið. Agnes og Guðmundur töluðu bæði um að 

þau fengu tilfinninguna fyrir bókavalinu með því að vera í afgreiðslunni. 

Samkvæmt því sem Guðmundur sagði virðist sem aukin reynsla hafi sýnt 

það að bókasafns- og upplýsingafræðingarnir verði að fara eftir tilfinningu 

sinni við bókavalið. Þrátt fyrir að reynsla og tilfinning fyrir bókavalinu 

virðist vera þónokkuð stór þáttur við bókavalið, þá sögðu Agnes, Vigdís og 

Magnús að þau hefðu strax tekið þátt í bókavalinu þegar þau fóru að vinna 

við fagið að menntun lokinni. 

  

 

Þróun bókavalsstefnunnar 

 
Í fjórum af fimm viðtölum kom fram sýn viðmælenda á hvernig þeir hafa 

séð bókvalsstefnuna þróast. Magnús Karlsson lýsti því hvernig 

frjálshyggjulegri hugsanaháttur ríkti nú en áður: „Já, ég held að það sé meiri 

liberalismi núna, fólk er miklu frjálslegra og opnara og það er í miklu færri 

tilvikum um ritskoðunartilburði heldur en áður. Í gamla daga var fólk að 

rembast við að móta bókmenntasmekk viðskiptavina með því að passa að 

vera ekki með eitthvert rusl.“ Bára Sigurbergsdóttir lýsti því líka hvernig 

skáldsögur voru ritskoðaðar áður fyrr á hennar safni: „[Yfirmaðurinn] hafði 
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þá stefnu að kaupa ekki Ísfólkið af því að það væru lélegar bókmenntir og 

rusl.“ Agnes Baldursdóttir og Alda Sigtryggsdóttir töluðu báðar um hvernig 

vinsældir innbundinna bóka hefur dvínað á kostnað kiljunnar. Agnes sagði: 

„Það var miklu meira gefið út í innbundnu formi af ástarsögum.“ Alda sagði:  

 

Íslendingar höfðu þá skoðun að allar bækur sem voru bundnar inn væru 
góðar bækur og allar bækur sem voru í kiljuformi væru lélegar bækur. 
[...] Nú hefur þetta breyst og fólk er hætt að horfa á ytri umbúnað og 
dæma bækurnar eftir því, af því það er vaxandi ásókn í kiljur. 

 

Agnes lýsti því líka hvernig áður fyrr hefði verið lögð meiri áhersla á 

afþreyingabókmenntir á hennar safni: „Þetta var bara svona útlánasafn. Það 

gerði ekkert annað en að lána út vinsælt efni. [...] Það er ekki þessi ofur 

áhersla á afþreyinguna sem áður var, þó hún sé reyndar alltaf mest. Bara af 

því að það er það sem er vinsælast og fer mest.“  

Agnes sagði að í dag væri lögð meiri áhersla á fjölbreytileikann í 

bókavalinu: „Það kemur finnst mér meira út fjölbreyttara efni og 

ástarsögubransinn hefur færst yfir í ásútgáfuna [...] við kaupum fjölbreyttara 

efni.“ Alda talaði líka um að í dag væri meiri fjölbreytileiki í bókavalinu: 

„Svo eru teiknimyndasögur fyrir fullorðna sem voru ekki til á sínum tíma, 

ekki hér að minnsta kosti“ Agnes sagði að hugsunin í bókavalinu ætti að 

vera sú að víkka út sjóndeildarhringinn: „Þannig að hugsunin var sú að 

útvíkka sjóndeildarhringinn og ég held að það sé alltaf það,  það sé málið hjá 

okkur. Útvíkka svolítið menntunar- og sjóndeildarhringinn.“ Magnús lýsti 

því hvernig í dag væri meiri áhersla lögð á að verða við óskum lánþega:  

 

Þannig að við erum miklu opnari fyrir t.d. tillögum frá lánþegum. 
Lánþegar koma með tillögur til okkar, eitthvað sem þeir hafa fundið á 
netinu, lesið eða séð og vilja fá að komast í. Þá benda þeir okkur á það 
og við kaupum þetta til þess að mæta þeirra óskum. Þetta er náttúrulega 
breytingin. 
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Samantekt 

 
Það virðist sem bókavalið hafi þróast í þá átt að í dag sé minna um 

ritskoðunartilburði en var áður, það er að bókaverðir séu að dæma hvað séu 

góðar bækur og hvað sé rusl. Bókavalið hefur þróast með bókaútgáfunni, 

þannig að það er minna keypt inn af innbundnum bókum en áður og meira af 

kiljum. Einnig hefur meiri fjölbreytileiki í bókaútgáfunni haft áhrif á 

bókavalið og svokallaðar afþreyingabókmenntir virðast hafa minna vægi en 

áður. Einnig eru dæmi um að  meiri áhersla sé lögð á óskir frá lánþegum við 

bókaval en áður. 
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Samantekt og umræður 

 
Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í það hver bókavalsstefna 

almenningsbókasafnanna á höfðuborgarsvæðinu er með því að athuga 

bókavalsferli þeirra bókasafns- og upplýsingafræðinga sem sjá um bókavalið 

á skáldverkum á höfðuborgarsvæðinu og hvernig þeir sjálfir lýsa 

bókavalsstefnu safnsins. Einnig var markmið rannsóknarinnar að athuga 

hvernig þróunin hefur verið á bókavalsstefnu bókasafnanna á skáldverkum 

út frá sjónarhóli viðmælendanna. Í þessum kafla verður fjallað um helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun ritgerðarinnar sem fjallar um þróun bókavalsstefnunar síðustu 50 

ár. 

Bókavalið á skáldverkum virtist bæði taka mið af gildi verkanna og 

eftirspurn. Það er í samræmi við þær tvær kenningar, eftirspurnarkenninguna 

og gildiskenninguna sem Merritt (1970) lagði fram um það  sem stjórnar 

bókavali. Eftirspurnin og vinsældir virtist þó vega þyngra en Bonk og 

Magrill (1979) töluðu einmitt um það að notandinn þarf að vera í brennidepli 

og bókasafns- og upplýsingafræðingurinn ætti að útvega það sem 

notendanum þykir vera verðmætt og gagnlegt.  

Það sem kom á óvart í niðurstöðunum er hversu mikil áhrif 

markaðurinn og fjölmiðlar hafa óbeint á bókavalið þar sem þeir hafa 

vissulega áhrif á sjálfa eftirspurnina.  

Í niðurstöðunum kom líka fram að ljóðabækur njóti ekki mikilla 

vinsælda og virtist sem þær stæðu vegna þess höllum fæti á 

almenningsbókasöfnunum.  Það kom fram að eitt safnið væri ekki lengur 

með ljóðabækur og annað safn íhugaði að hætta að kaupa inn ljóðabækur ef 

efnahagurinn mundi versna. Ljóðabækur eru því gott dæmi um það að 

vinsældir og eftirspurn vegi meira en gildi skáldverkanna.  

Bókavalið stjórnaðist líka að einhverju leyti af vinsældum fyrri verka 

ákveðinna höfunda. Í þeim tilfellum var bókavalið ekki endilega tekið miðað 
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við verkið sjálft heldur vinsældir og gildi fyrri bóka höfundarins. Virðist þá 

sem bókasafns- og upplýsingafræðingarnir hafi notast við reynslu sína og 

tilfinningu til að áætla vinsældir og gildi nýju bókarinnar.  

Niðurstöðurnar sýndu að öll söfnin töldu það mikilvægt að eiga góða 

bækur, klassískar bækur og heimsbókmenntir þrátt fyrir það að þessar bækur 

væru ekki mikið lánaðar út. Í þeim tilfellum hefur gildi bókanna meira vægi 

en eftirspurnin og þar á gildiskenning Merritt (1970) við.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um þróun bókavalsins kom það fram 

að það  hefði þróast í þá átt að í dag væri minna um ritskoðunartilburði en 

áður.  Sú þróun er í samræmi við þá mynd sem Björn Sigfússon (1952) hafði 

á bókavalinu, að það væri starf bókavarðarins að velja góðar bækur frá 

slæmum bókum og þá mynd sem Jochumsen og Rassmussen (2006) höfðu á 

bókavalinu, að gæði skáldverkanna væri ekki bundin við einn heilagan 

sannleik heldur að þau stjórnuðust af eftirspurn. Það kom því á óvart að tveir 

viðmælendur sögðu að teiknimyndasögurnar væru ritskoðaðar og væri þá 

miðað við að þær væru ekki með grófu ofbeldi og klámi. Þessi ritskoðun var 

rökstudd með því að það væru aðallega unglingar og ungt fólk sem læsi þær. 

Í þessu tilfelli taka bókasafns- og upplýsingafræðingarnir ábyrgð á því að 

það séu ekki bækur á bókasafninu sem gætu skaðað eða sært 

blygðunarkennd unglinga og ungs fólks. Björn Sigússon (1952) talaði um 

hvernig bókaverðir ættu að sjá um að velja góðar bækur frá þeim slæmu og 

er ábyrgð bókavarðarins rauði þráðurinn í skrifum hans. Það kom á óvart að 

teiknimyndasögur væru sérstaklega ritskoðaðar með tilliti til ofbeldis og 

kláms þar sem hvergi kom fram í niðurstöðunum að aðrar skáldsögur í rituðu 

máli væru ritskoðaðar. Sú spurning vaknar hvernig á því standi að þessi 

greinarmunur sé gerður á myndasögum og öðrum skáldsögum. Einnig hvort 

ekki geti verið að á söfnunum leynist skáldsögur, í öðru formi en sem 

teiknimyndasögur, sem geti talist ofbeldisfullar og/eða klámfengnar. Þrátt 

fyrir það að unglingar séu kannski stærsti markhópurinn fyrir 

teiknimyndasögur má jafnframt velta upp þeirri spurningu hvort ekki geti 

verið einhver brögð að því að fullorðið fólk lesi líka teiknimyndasögur?  

Eins og Riggs og Tarin (1994) greindu frá er ein stærsta áskorun 

almenningssafna í dag að bjóða upp á efni sem nær til alls samfélagsins sem 

það þjónar. Bókasöfnin þurfa á meðvitaðan hátt að geta stuðlað að meiri 
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menningarlegum fjölbreytileika í safnkosti safnsins og að fjölbreytileiki 

samfélagsins endurspeglist í honum. Niðurstöðurnar sýndu að 

efnahagsástandið virðist vera byrjað að hafa þónokkur áhrif á bókavalið. Það 

kom fram að efnahagsástandið hefði áhrif á að minna væri um  kaup af 

bókum sem þurfti að kaupa utan frá. Þetta gæti komið niður á fjölbreytileika 

skáldverka sem í boði eru á söfnunum og að söfnin þurfi að velja og hafna 

meira en þau gerðu áður. Jochumsen og Rasmussen (2006) hafa bent á að 

mat á gæðum skáldverka séu lituð af vitrænu mati notendanna um hvað þeim 

þykja vera gæði. Í  niðurstöðunum um áhrif versnandi efnahagsástands kom 

einnig fram að það hefði leitt til meiri miðstýringar og að í stað þess að fleiri 

taki ákvörðun um hvað skuli vera keypt fyrir safnið þá liggur endanleg 

ákvarðanataka í höndum eins aðila. Þetta gæti leitt til þess að sýn á gildi 

skáldverkanna gæti orðið einsleitari og þrengri og unnið gegn því markmiði 

að bjóða upp á fjölbreytt úrval. Gæði skáldverkanna eru ekki bundin við einn 

heilagan sannleik heldur eru þau jafn fjölbreytileg og sýn notendanna á hvað 

séu góð skáldverk. Niðurstöðurnar leiddu hins vegar einnig í ljós að minna 

væri keypt inn af innbundnum bókum en meira af kiljum en áður var. Þessi 

þróun er athyglisverð fyrir þær sakir að að innbundnar bækur endast yfirleitt 

betur en kiljur. Þetta gæti orðið til þess að endurnýjun á bókakostinum verði 

hraðari en áður sem gefi rúm fyrir taka nýjar bækur inn á söfnin. 

Viðmælendur nefndu einnig að meiri fjölbreytileiki væri í bókaútgáfu í dag 

sem hefði þau áhrif að það væri meiri fjölbreytileiki í bókavali. Þessi þróun 

hlýtur að teljast jákvæð í ljósi þess sem Riggs og Tarin (1994) bentu á um 

mikilvægi þess að hafa safnkostinn sem fjölbreyttastan til þess að mæta 

þörfum ólíkra hópa samfélagsins. 

Í niðurstöðunum kom það fram að bókasöfnin nýttu sér nærveru 

annarra safna sem sérhæfðu sig í ákveðnum gerðum af skáldverkum og 

vísuðu frekar lánþegunum sínum á þau söfn til þess að geta þá í staðin keypt 

inn aðrar bækur. Þessa hagræðingu má réttlæta með því að fyrir vikið ætti 

lánþeganum að bjóðast breiðara úrval bóka. Einnig kom í ljós að algengara 

er að minni söfnin hagræði innkaupum sínum með að nýta sér millisafnalán 

frá öðrum söfnum sem þau voru í samstarfi við heldur en þau stærri. 

Hagræðing í bókavali sem fæst með þessu getur skipt sköpum fyrir minni 

söfn sem geta þá boðið upp á fjölbreyttari safnkost en ella. Einn 
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viðmælendanna sagði að samsetning íbúa í nágrenni eins safnsins hefði áhrif  

á bókavalið en Riggs og Tarin (1994) töluðu einmitt um mikilvægi þess að 

bókasöfnin byðu upp á efni sem næði til alls samfélagsins sem það þjónaði.  

Í ljós kom að viðmælendur notuðu reynslu sína og tilfinningu fyrir 

bókavalinu töluvert við bókavalið. Þeir viðmælendur sem sögðust nota 

reynslu sína og tilfinningu við bókavalið höfðu unnið við það í 12 til 20 ár. Í 

ljósi þess að þeir höfðu allir tiltölulega mikla starfsreynslu kom það ekki á 

óvart að þeir sögðust nota reynslu sína og tilfinningu fyrir bókavalinu. 

Einnig kom í ljós að þrír viðmælendur höfðu strax tekið þátt í bókavalinu 

þegar þeir fóru að vinna við fagið að menntun lokinni. Það vekur spurningar 

í ljósi þess að reynsla og tilfinning fyrir bókavalinu virtist vera notuð 

töluvert við bókavalið. Er reynsla og tilfinning fyrir bókavalinu nauðsynleg 

fyrir bókavalið? Styðjast þeir reynslumeiri meira við tilfinningu sína fyrir 

bókavalinu en þeir reynsluminni? 
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Lokaorð 

Í þessari rannsókn var leitað svara við eftirfarandi spurningum: Hver er 

bókavalsstefna almenningsbókasafnana á skáldverkum á 

höfuðborgarsvæðinu? Hvernig hefur bókavalsstefna almennigsbókasafnanna 

á skálverkum þróast til dagsins í dag? 

Niðurstaða rannsóknarinnar er að bókavalsstefna 

almenningsbókasafnanna á höfuðborgarsvæðinu á skáldverkum er sú að 

bókavalið ræðst aðallega af eftirspurn og vinsældum þó að einnig sé lögð 

áhersla á að eiga það sem starfsmenn telja vera góðar bækur, klassískar 

bækur og heimsbókmenntir. Í bókavalsstefnunni er lögð áhersla að lánþegar 

hafi aðgang að fjölbreytilegum safnkosti og ef þörf er á að hagræða í 

innkaupum leitast söfnin við að láta það ekki bitna á  fjölbreytileikann. 

Bókavalsstefnan er ekki niðurnjörvuð heldur stjórnast hún að miklu leyti af 

reynslu og tilfinningum þeirra sem velja inn skáldverkin á söfnin. 

Bókavalsstefna almenningsbókasafnanna á skáldverkum hefur þróast í þá átt 

að í dag er minna um ritskoðunartilburði en áður þó enn megi finna dæmi 

um slíkt, meira er keypt inn af kiljum en innbundnum bókum og bókavalið 

er fjölbreyttara en það var áður.  

Það sem kom mest á óvart er að hjá tveimur viðmælendum kom það 

fram að teiknimyndasögur væru ritskoðaðar. Þrátt fyrir að mikil áhersla sé 

lögð á að bókavalið eigi að sjórnast af eftirspurn og að bókasöfnin eigi að 

bjóða upp á fjölbreytileika, þá virðist sem ritskoðun á því sem keypt er inn á 

söfnin falli seint úr gildi.  

Í rannsókninni kom það fram að versnandi efnahagsástand væri farið að 

hafa áhrif á bókavalið, en þar sem tiltölulega stutt er síðan að efnahagshrunið 

átti sér stað er erfitt að spá fyrir um hvaða áhrif það á eftir að hafa á 

bókavalsstefnu almenningsbókasafnanna. Það væri áhugavert 

rannsóknarefni, ef slæmt efnahagsástand verður viðvarandi, hver áhrif þess 

myndu verða á bókavalið.  
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Bókaval almenningsbókasafnanna á skáldverkum hefur ekki verið mikið 

rannsakað og áhugavert væri sjá fleiri rannsóknir á því sviði. Þessi rannsókn 

er takmörkuð að því leyti að hún nær bara til sex almenningsbókasafna á 

höfuðborgarsvæðinu en athyglisvert væri að sjá rannsóknir á minni 

almenningssöfnum sem hafa ekki eins mikinn pening á milli handanna og 

stóru almenningssöfnin á höfuðborgarsvæðinu. Þessi rannsókn gefur þó 

ákveðna mynd af því sem liggur að baki í bókavali á almenningsbókasöfnum 

og hverjar áherslurnar eru, sem vonandi nýtist þeim sem vilja glöggva sig á 

því hvað ræður bókavali almenningsbókasafna á skáldsögum 
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