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 Inngangur 
 

Meistaraverkefnið Kórasafn – markaðssetning og upplýsingavefur: 
markaðsrannsókn, markaðsáætlun, hönnun og forritun er unnið fyrir opnun á nýju bókasafni, 
Kórasafni. Það er 30 eininga lokaverkefni í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. 
Leiðbeinandi í verkefninu er Anna Hinriksdóttir. 

Tilgangurinn með verkefninu er að gera markaðsáætlun og hanna og forrita vef fyrir nýtt 
bókasafn. Þetta bókasafn verður útibú frá Bókasafni Kópavogs og mun heita Kórasafn en það 
tekur við af útibúi sem í dag heitir Lindasafn. Lindasafn er til húsa í Lindaskóla, að Núpalind 7, 
og er rekið í samstarfi við skólasafnið þar.  

Markmiðið með verkefninu er að móta tillögur um hvernig skuli kynna hið væntanlega safn á 
sem víðtækastan hátt. Meðal annars eru settar fram hugmyndir um að birta auglýsingar í 
prentmiðlum og skjáauglýsingar í sjónvarpi ásamt því að auglýsa það á netinu, t.d. með 
Facebook-síðu, vefborðum og tölvupósti. Þess verður að geta hér að opnun Kórasafns hefur 
nú verið frestað fram til ársins 2011.  

Kórasafn 
 

Lestrarfélag Kópavogs stofnuðu 20 íbúar Kópavogs árið 1953 og var Jón úr Vör skáld 
aðalhvatamaðurinn að stofnun þess. Fyrstu árin var Jón úr Vör bókavörður félagsins ásamt 
Sigurði Ólafssyni. Jón var svo bæjarbókavörður á árunum 1962–1977 en þá tók Hrafn Andrés 
Harðarson við stöðu bæjarbókavarðar og gegnir henni enn í dag. Til að byrja með var 
bókasafnið til húsa  í Kópavogsskóla og síðar einnig í Kársnesskóla. Bókasafnið stækkaði ört 
frá árinu 1957 þangað til það flutti inn í hið nýja Félagsheimili Kópavog árið 1964, í 150 
fermetra sal á annarri hæð.  Árið 1981 flutti Bókasafn Kópavogs í 900 fermetra húsnæði í 
Fannborg 3–5. Meðal þess sem var starfrækt þar var sérstök útlánadeild fyrir eldri borgara 
og komið var á samstarfi við Blindrabókasafn Íslands um lán á hljóðbókum til sjóndapurra 
viðskiptavina safnsins.1

Árið 2002 markaði mikil tímamót í sögu Bókasafns Kópavogs en þá flutti safnið í núverandi 
húsnæði að Hamraborg 6a. Húsnæðið var sérhannað sem bókasafn og er 1400 fermetrar að 
stærð, á þremur hæðum. Sama ár opnaði útibúið Lindasafn sem er til húsa í Lindaskóla að 
Núpalind 7, eins og fyrr sagði, og er samsteypusafn skólasafns og almenningssafns. Lindasafn 
er á annarri hæð í skólanum, í 190 fermetra sal sem er löngu sprunginn utan af starfseminni. 
Árið 2006 var farið að vinna að því að flytja Lindasafn í nýtt húsnæði í Vallakór en þar verður 
Kórasafn til húsa. Enn er þó Kórasafn bara sýndargrunnur í Gegni þótt búið sé að flytja 

  

                                                           
1 Andrés Kristjánsson og Björn Þorsteinsson 1990:49–56.  
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talsvert magn af safnefni í sýndargrunn Kórasafns en það safnefni er í geymslu í Fannborg 3–
5 og bíður þar til Lindasafn flytur í Kórasafn.2

Í Kórasafni verður allt hefðbundið safnaefni sem finna má í almenningsbókasöfnum eins og 
t.d. skáldsögur á íslensku, ensku og dönsku, kvikmyndir og þættir á DVD og tímarit.  Boðið 
verður upp á allt íslenskt barnaefni, bæði í bókum, hljóðbókum og á mynddiskum með 
kvikmyndum, heimildarmyndum og þáttum. Síðan er hugmyndin sú, þegar kemur að 
fræðiefni, að sérhæfa Kórasafn í bókum og öðru efni sem viðkemur viðskiptum, stjórnun, 
markaðssetningu, hreyfingu, matreiðslu, handavinnu svo sem prjóni, útsaumi og efni tengdu 
barnauppeldi en leggja minni áherslu á annað fræðiefni. 

 

 

Markaðssetning 
 

Hvað er markaðssetning? Þessari spurningu þarf svara áður en lagt er af stað.  Philip Kotler 
segir  um markaðssetningu: „Markaðssetning er að þekkja og mæta mannlegum og 
félagslegum þörfum.“3

Hver er þá þörfin sem bókasafnið þarf að uppfylla fyrir lánþega sína? Nokkrar þarfir koma til 
greina til hliðsjónar og í því tilliti vil ég vísa til könnunar sem gerð var á Bókasafni Kópavogs 
frá  mánudegi til sunnudags dagana 16. - 21. nóvember 2009.

 

4

Stór hópur lánþega kemur eingöngu til að ná sér í afþreyingu, þ.e.a.s. til að fá lánuð skáldrit, 
glanstímarit og kvikmyndir. Í öðru lagi eru þeir sem eru að leita að félagsskap. Talsvert er um 
fastakúnna sem koma á safnið daglega til að lesa dagblöð og tímarit á safninu og fá sér 
kaffisopa en þessir lánþegar gera ekki mikið að því að fá safnefni lánað. Í þriðja lagi eru 
foreldrar sem koma með börn sín á safnið, bæði til að fá efni handa þeim og einnig til að 
leyfa þeim skoða bækur og leika sér á safninu á meðan foreldrarnir  lesa dagblöð og tímarit. 

 (1. Viðauki.) 

Í fjórða lagi eru námsmenn sem eru að sækjast eftir fræðilegu efni sem þeir nota í námi sínu 
og þeir nota einnig aðstöðu sem er á safninu til að læra. Að síðustu skulu nefndir hópar 
barna sem koma í safnkynningu en slík kynning er samstarfsverkefni bókasafnsins og 
grunnskólanna.  Auk þess koma börn af leikskólum í sögustundir sem haldnar eru fyrir þau á 
safninu.  

  

                                                           
2 Ársskýrsla Bókasafn Kópavogs 2006:13. http://bokasafnkopavogs.is/is/fileman/arsskyrslur/arsskyrsla-
2006.pdf?fma=viewHere 
3 Kotler, Philip, 2009: 45. „Marketing is about identifying and meeting human and social needs.“ 
4 Margrét Sigurgeirsdóttir 2009. 
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Markaðsrannsókn 
 

Markhópurinn, hver er hann? Því er til að svara að hann er allir aldurshópar og 
þjóðfélagshópar sem eru notendur almenningsbókasafna. Til að skilgreina markhópinn betur 
studdist ég við Lög um almenningsbókasöfn nr. 36 16. maí 1997 en í þeim segir meðal 
annars: 

„Almenningsbókasöfn eru upplýsinga- og menningarstofnanir. Hlutverk þeirra er að 
veita fólki, bæði börnum og fullorðnum, greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og 
öðrum miðlunargögnum, þar á meðal tölvubúnaði og upplýsingum á tölvutæku formi. 
Þau skulu efla frjálsan og óheftan aðgang almennings að upplýsingum og 
þekkingarmiðlun.“5

• Hvaða miðlar höfða til hvers aldurshóps með tilliti til auglýsinga? 

 

• Hvaða markhóps viljum við leggja mesta áherslu á að ná til? Eins og staðan er í dag, 
þá er það ungt fólk sem tilheyrir Y- og Z-kynslóðunum sem við viljum leggja mesta 
áherslu á að fá inn á safnið.   

Þegar búið er að finna markhópinn sem markaðssetningu er beint að er hægt að velta fyrir 
sér hvaða miðla sé best að nota fyrir hvern aldurshóp fyrir sig. 

   

Y- og Z-kynslóðirnar 
 

Sá hópur sem er skilgreindur sem ungt fólk er þeir yngstu af Y-kynslóðinni og svo Z-kynslóðin. 
Z-kynslóðin er fædd á árunum 1990 til 2001. Y-kynslóðin er fædd á árunum 1978–1989 en sú 
kynslóð er oft kölluð netkynslóðin.6  Þetta unga fólk hefur alist upp við að hafa mikið að gera 
í tómstundum, t.d. í tónlistarnámi eða með íþróttaiðkun, og er fyrsta kynslóðin sem elst upp 
við skyndibita, og fleira mætti nefna. Annað sem skilgreinir þessa kynslóð er að hún hefur 
alist upp við þróun netsins og er því vön að með netinu sé hægt að fá og gera næstum allt. 
Unglingar í dag nota mikið alla samskiptamiðla svo sem Facebook, Twitter, MySpace, Flickr 
og Youtube þar sem þau geta tjáð sig og sett inn efni frá sjálfum sér.7

Z-kynslóðin er fædd á árunum 1990–2001 og í lífi sínu þekkir hún ekki annað  en daglega 
notkun á netinu og farsímum, Ipodum og öðrum þeim nútímatækjum sem eru hluti af 
daglegu lífi okkar.  Þessi kynslóð hefur aldrei þurft að reyna skort af neinu tagi þar til í 
kreppunni sem reið yfir á haustdögum 2008. Hún tekur mikinn þátt í öllu sem stendur til 

  

                                                           
5 Lög um almenningsbókasöfn 1997 nr. 36 16. maí. http://www.althingi.is/lagas/137/1997036.html  
6 Jensen, Jesper Bo, 2010:23.  http://uk.fremforsk.dk/files/Boeger/Consumer_kap2.pdf 
7 Gardner, Stephanie F., 2006.  
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boða á vefnum, eins og Wiki-síðum, Facebook og öðrum samfélagssíðum með því að taka  
virkan þátt í að setja inn efni á vefi eins og Wikipedia, Youtube og Flickr.8

Hvað þennan markhóp snertir er samkvæmt rannsókn, sem Jesper Bo Jensen gerði, er 
langbest að nota netið til að auglýsa þar sem þessir einstaklingar þekkja ekki annað umhverfi 
heldur en með tölvum, farsímum og netinu.

 

9 Þar sem þessi markhópur notar mest 
samskiptasíður eins og Facebook, Myspace, Flicr og Youtube tel ég að það að setja inn 
auglýsingu á Facebook og stutt og helst fyndið myndskeið á Youtube skili bestum árangri 
hvað hann varðar. En ef skoðað er út frá þessum aldurshópi og ætlunin væri að nota 
útvarpsstöð til að auglýsa þá ætti að horfa til FM 957 sem unga fólkið hlustar mest á 
samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent á hlustun í útvarpi.10

  

  

X-kynslóðin 
 

X-kynslóðin er fædd á árunum 1965–1977 og það fólk er því á aldrinum 33 til 45 ára í dag. X-
kynslóðin er tiltölulega fámenn kynslóð sem er mjög upptekin af sjálfri sér og sínum eigin 
frama. Þessi kynslóð er mjög upptekin af vinnu sinni og er fyrsta kynslóðin þar sem mikið er 
um einstæða foreldra.11Í grein eftir Doug Coupland frá 1989, þegar X-kynslóðin var rúmlega 
tvítug, segir hann meðal annars um þau: „Af milljónum ungs fólks á þrítugsaldri er X-
kynslóðin sérstakur undirhópur (subgroup) sem er alin upp af foreldrum fæddum í kreppunni 
miklu sem vildu innræta börnum sínum von og bjartsýni áratuganna milli 1960 og 1970.“12 
Þessi kynslóð var hvorki hippar né Baby boomers og X-kynslóðinni fannst hún oft ekki 
tilheyra neinum sérstökum hópi. Foreldrar þessara ungmenna ólu þau upp við að fá allt upp í 
hendurnar og að þau væru þungamiðja alheimsins. Þau eru fyrsta kynslóðin sem lagði ekki 
áherslu á að komast í fasta vinnu ævilangt, heldur, ef þeim fannst ekki tekið nægjanlegt tillit 
til sín og þarfa sinna, þá bara hættu þau og fluttu þá jafnvel aftur heim í foreldrahús á meðan 
þau voru að leita að vinnu sem þeim fannst hæfa sér. Þau störf sem hentuðu þeim best, eftir 
því sem Doug Coupland segir, eru hönnun, vinna við fjölmiðla, rannsóknir og markaðsfræði 
mörg þeirra eru menntuð í viðskiptafræði. X-kynslóðin er líka fyrsta kynslóðin sem er mjög 
upptekin af tísku og merkjavörum.13 Sú tónlist sem höfðar mest til X-kynslóðarinnar er rokk, 
pönkrokk og diskó.14

                                                           
8Jensen, Jesper Bo, 2010:23.  http://uk.fremforsk.dk/files/Boeger/Consumer_kap2.pdf  

 

9 Jensen, Jesper Bo, 2010:23 – 24.  http://uk.fremforsk.dk/files/Boeger/Consumer_kap2.pdf 
10 Mæling á útvarpshlustun 2010. http://www2.capacent.is/?pageid=2113  
11 Jensen, Jesper Bo, 2010:22.  http://uk.fremforsk.dk/files/Boeger/Consumer_kap2.pdf  
12 Coupland, Doug, 1989.  http://joeclark.org/dossiers/GenerationX.pdf „Of the millions of young people now in 
their twenties, Xs are an exclusive subgroup raised by Depression-era perents who wanted to inculcate their 
offspring with the sense of hope and optimism offered by the sunshine years of the 1960s and 1970s.“ 
13 Coupland, Doug, 1989.  http://joeclark.org/dossiers/GenerationX.pdf 
14 Jensen, Jesper Bo, 2010:22.  http://uk.fremforsk.dk/files/Boeger/Consumer_kap2.pdf 
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Til að auglýsa fyrir þessa kynslóð koma allir helstu miðlar til greina hvort sem það eru net- og 
prentmiðlar eða sjónvarp. Ef taka ætti út helstu miðla til að nota til kynningar á Kórasafni 
fyrir X-kynslóðina væri það Mbl.is ef auglýsa ætti í netmiðli, samkvæmt samræmdri 
vefmælingu sem er framkvæmd hjá Modernus.15 Samkvæmt mælingu, sem gerð var á 
sjónvarpsáhorfi fyrstu vikuna í febrúar 2010, er Ríkissjónvarpið með mest áhorf í kringum 
íslenska þætti og fréttir, þannig að þá væri góður tími fyrir skjáauglýsingu. Það sama á við hjá 
Stöð 2 um hvaða tímar væru hagstæðastir til að auglýsa með skjáauglýsingu.16 Þegar kemur 
að dagblöðum á pappírsformi, þá er Fréttablaðið mest lesið af þessum aldurshópi, 
samkvæmt fjölmiðlamælingu Capacent.17

 

 Síðan liggur beint fyrir að auglýsa í 
Kópavogsblöðunum sem borin eru út á öll heimili í Kópavogi og það á við fyrir allar hinar 
kynslóðirnar líka nema helst Y og Z kynslóðirnar. 

Baby boom-kynslóðin 
 

Baby boom-kynslóðin, einnig oft kölluð 68-kynslóðin, er sá aldurshópur sem fæddur er á 
árunum eftir seinni heimsstyrjöldina og er á aldrinum 45–63 ára, fætt 1940–1964. Þessari 
kynslóð er síðan skipt í tvennt: Það eru hinir eiginlegu Baby boomers, fólk sem er fætt 1940– 
1954, og síðan er það Jones-kynslóðin sem er fædd á árunum 1955–1964.18

Baby boom-kynslóðin er skipuð tilraunagjörnu einstaklingshyggjufólki, frjálsu í anda, sem 
styður gjarnan hina ýmsu málstaði. Tónlistin, sem markaði þau, spannar sviðið frá upphafi 
rokksins með Elvis Presley og samtímamönnum  hans, að Bítlunum og til til Jimi Hendrix en 
þetta er einnig fyrsta kynslóðin sem tekur upp á því að prófa hin ýmsu lyf til að komast í 
vímu.  

  

Jones-kynslóðin er ólík Baby boomers að því leyti að hún er ekki eins bjartsýn, vantreystir 
yfirvöldum og sögð er almennt bölsýnni en þeir sem fæddir eru á fyrri hluta Baby boom- 
tímabilsins.19  Sú tónlist sem markaði Jones-kynslóðina er meira í ætt við pönk-rokk á borð 
við Debbie Harry og yfir í teknótónlist á upphafsárum MTV. Jones-kynslóðin ólst upp á tímum 
þar sem olíubönn, bensínskortur og óðaverðbólga eru fyrirferðarmikil í umræðunni.20

Til að auglýsa nýja safnið fyrir eldri hluta þessarar kynslóðar er hentugast að nota dagblöð í 
pappírsformi. Ef velja skal eitt dagblað er augljóst að það er Fréttablaðið sem er mest lesið í 

 

                                                           
15 Samræmd vefmæling 2010. 
https://login.modernus.is/?_a=212&_m=35&_serviceType=1&_serviceId=0&lId=1&setFold=43   
16  Mæling á sjónvarpsáhorfi 1. til 7. febrúar 2010.   http://www2.capacent.is/?pageid=2102 
17 Fjölmiðlamæling nóvember 2009 - janúar 2010. http://www2.capacent.is/?PageID=177&templateid=50 
18 Jensen, Jesper Bo, 2010:22.  http://uk.fremforsk.dk/files/Boeger/Consumer_kap2.pdf 
19 Jensen, Jesper Bo, 2010:22.  http://uk.fremforsk.dk/files/Boeger/Consumer_kap2.pdf 
20Baby Boom Generation 2010. http://en.wikipedia.org/wiki/Baby_boomer#Characteristics   
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þessum aldurshópi samkvæmt könnun Capacent á Íslandi um notkun á fjölmiðlum sem gerð 
var nóvember 2009 til janúar 2010.21

Þegar kemur að skjáauglýsingum í sjónvarpi er Ríkissjónvarpið með mest áhorf í kringum 
íslenskt efni eins og Spaugstofuna og væri það sá tími sem hentugt væri að vera með 
skjáauglýsingar í þessum miðli. Á undan og eftir fréttum á Stöð 2 væri einnig hentugur tími til 
að vera með skjáauglýsingar þar.  

  

Þögla kynslóðin 
 

Þögla kynslóðin er sá hópur fólks sem fæddist og ólst upp í kreppunni miklu, á árunum 1925– 
1945.  Þó ber að hafa í huga að kreppan mikla byrjaði ekki fyrr en um 1930, formlega 29. 
október 1929, í kauphallarhruninu í New York, árin á undan höfðu verið ágæt. Kreppan stóð 
síðan, þó mismunandi erfið, fram til 1939 þegar síðari heimsstyrjöldin vann bug á henni.22

Hvað snertir auglýsingar á hið sama að mestu leyti við um þöglu kynslóðina og Baby boomers 
hvað varðar hvaða miðla hentugast er að nota. Þó held ég að vefauglýsingar höfði síst til 
þöglu kynslóðarinnar og að auglýsingar í Ríkissjónvarpinu mundu örugglega ná til fleira fólks 
af þöglu kynslóðinni en auglýsingar á hinum sjónvarpsstöðvunum, þá sérstaklega í kringum 
íslenskt efni þar sem þá er mest áhorf.

 
Þessir einstaklingar eru íhaldssamir og vilja ekki láta hafa mikið fyrir sér. Þögla kynslóðin og 
Baby boomers eru stór hluti af viðskiptamönnum Lindasafns í dag og við gerum ráð fyrir að 
þeir fylgi okkur í nýja safnið.  

23

Sé litið til þess að auglýsa í útvarpi hlustar þessi aldurshópur, samkvæmt mælingu á hlustun 
hjá Capacent sem gerð var í febrúar á þessu ári, mest á Bylgjuna, Ríkisútvarpið Rás 2 og 
Ríkisútvarpið  Rás eitt.

  

24

Eins og greint var frá í upphafi þessarar ritgerðar verður Lindasafn lagt niður þegar Kórasafn 
verður opnað. Til að kynna nýja safnið fyrir þeim viðskiptavinum sem þegar eru til staðar 
munum við auglýsa í Lindasafni hvaða dag nýja safnið verður opnað, þegar það hefur verið 
ákveðið, t.d. með veggspjöldum og bókamerki.  

 Nánar er fjallað um auglýsingar í markaðsáætluninni hér á eftir. 

 

 

 

 

                                                           
21 Fjölmiðlamæling nóvember 2009 - janúar 2010. http://www2.capacent.is/?PageID=177&templateid=50 
22 Berndl, Klaus, Hattsetine, Markus, Knebel,  Arthur, 2008:506 – 507. 
23 Mæling á sjónvarpsáhorfi 2010. http://www2.capacent.is/?pageid=2102 
24 Mæling á útvarpshlustun 2008. http://www2.capacent.is/?pageid=2103&templateid=50 
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Hugmynd að bókamerki til að auglýsa opnun á Kórasafni. 

 

 

Að lokum þarf að kynna það efni sem bókasafnið býður upp á, t.d. með því að búa til 
veggspjöld sem sýna á myndrænan hátt það safnefni sem er í boði eins og: skáldsögur, 
fræðibækur, hljóðbækur, mynddiska, tónlist, barnaefni, teiknimyndasögur. Má þá styðjast 
við kynningarefni sem unnið var á Bókasafni Kópavogs árið 2008 og var notað til að auglýsa 
safnið með skjáauglýsingum. (2. viðauki.) 

Áhrif auglýsinga 
 

Rannsóknir hafa sýnt að auglýsing hefur mest áhrif á fólk þegar það sér hana í fyrsta skipti. 
Árið 2007 var gerð rannsókn í Bretlandi um vörumerkjavitund og stóð rannsóknin yfir í fimm 
vikur. Þann tíma sem rannsóknin stóð yfir voru auglýsingarnar birtar frá einu upp í fjörutíu 
skipti meðan á auglýsingaherferðinni stóð.  

Vörumerkjavitundin var mæld bæði fyrir og eftir auglýsingaherferðina. Á þeim tíma sem 
herferðin stóð yfir hafði vörumerkjavitundin aukist um 90%.25

„Það sem áhugavert var, var að eftir fyrstu tvær birtingarnar hafði 
vörumerkjavitundin aukist um 45%, eftir að þriðju birtingunni hafði verið bætt við 
hafði vörumerkjavitundin aukist um 60% en eftir áttundu birtinguna um 80%. 
Þumalputtareglan er yfirleitt sú að eftir fjögur til tíu tækifæri til að sjá auglýsinguna 
(tíðni=4-10) fer hver birting í viðbót að hafa sífellt minni áhrif.“

 

26

                                                           
25 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2010:32 – 33. 

 

26 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2010:33. 
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 Samkvæmt þessari rannsókn er ekki ráðlagt að auglýsa of oft því að þá geta auglýsingarnar 
snúist upp í andhverfu sína og farið að hafa neikvæð áhrif á tilvonandi viðskiptavini. Því þarf 
að hafa í huga, varðandi auglýsingar, hversu oft eigi að birta þær.  

Í neyslu- og lífsstílskönnun, sem gerð var á vegum Gallup árið 2009, var kannað hve margir 
Íslendingar nota vef- og ljósvakamiðla daglega, einu sinni í viku eða oftar. Þó þarf að hafa í 
huga að svörin, sem notuð voru, eru óháð aldri þátttakenda. Könnuninni var ætlað að sýna 
dekkun sem netmiðlar ná en henni var ekki ætlað að dæma um aðra miðla sem notaðir eru 
við auglýsingar. Samkvæmt þessari könnun horfa flestir á Ríkissjónvarpið af þeim sem á 
sjónvarp horfa. Af netmiðlum er vefur Mbl.is mest lesin og af samfélagsvefjum er það 
Facebook sem er með mesta notkun.27

Þegar kemur að netmiðlum eins og Mbl.is, Vísir.is og Pressan.is er ekki raunhæft að notast 
við upplýsingar um notkun frá Capacent Ísland varðandi netmiðla til að fá skýra mynd af 
notkun á þeim þar sem þær ná aðeins til notkunar á Mbl.is. Á Modernus eru raunhæfari 
upplýsingar um notkun á netmiðlum sem hægt er að styðjast við.   

   

Modernus er fyrirtæki sem sérhæfir sig í vefmælingu og er hægt að fá upplýsingar um 
notkun á vefmiðlum eins og Mbl.is, Pressan.is, Visir.is og fleiri ef viðkomandi fyrirtæki eða 
stofnun er í viðskiptum við Modernus. Samkvæmt tölum frá Modernus er Mbl.is með flestar 
flettingar af þeim dagblöðum sem gefin eru út á netinu.28  Á vefjum, sem eru mikið notaðir, 
eins og Mbl.is, Eyjan.is og fleiri, gæti því verið hagkvæmara að dreifa auglýsingunni á fleiri 
vefi í einn dag heldur en að auglýsa á einum vef í marga daga.29

Markaðsáætlun 

  

 

Markmiðið með markaðsáætluninni er að kynna nýtt útibú frá Bókasafni Kópavogs fyrir þeim 
viðskiptavinum sem þegar nota Bókasafn Kópavogs í Hamraborg og Lindasafn við Núpalind. 
Athuga þarf hverjir eru samkeppnisaðilar okkar um þá þjónustu sem við bjóðum upp á og 
hvað við höfum fram yfir þá upp á að bjóða. Síðan að kynna safnið fyrir nýjum 
viðskiptavinum sem búa í því hverfi sem safnið flytur í. 

Þegar búið er að skilgreina markhópinn fyrir þjónustuna er hægt að setja fram hvaða leiðir 
hægt sé að fara í því að auglýsa. En líka þarf að hafa í huga, áður en farið er að ákveða hvaða 
miðla á að nota til að auglýsa opnun á nýja safninu, hver kostnaðurinn muni verða við að 
kynna safnið. Þar sem búið er að skera niður hjá Bókasafni Kópavogs sem nemur 6.8%30

                                                           
27 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:32. 

 á 

28 Samræmd vefmæling 2010. 
https://login.modernus.is/?_a=212&_m=35&_serviceType=1&_serviceId=0&lId=1&setFold=43 
29 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2010:33. 
30 Margrét Sigurgeirsdóttir 2010. 
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síðustu 2 árum þarf að nota ódýrustu aðferðir og miðla til þess að auglýsa opnunina á 
Kórasafni.  

Hverjir keppa við okkur í þeirri þjónustu sem við bjóðum upp á og hvað höfum við fram yfir 
þá? Samkeppnisaðilarnir eru önnur bókasöfn á höfuðborgarsvæðinu, bókabúðir, 
myndbandaleigur, sjónvarpið, bíóin, netið, verslunarmiðstöðvar og önnur söfn sem eru í 
samkeppni við okkur um frítíma viðskiptavina okkar. Gerð var könnun á verði hjá þeim 
bókasöfnum sem eru í samvinnu með Bókasafni Kópavogs en það eru Bókasafn 
Hafnarfjarðar, Bókasafn Garðabæjar og Bókasafn Álftaness en engar upplýsingar voru á 
vefnum hjá Bókasafni Álftaness um verð. Síðan var skoðað verð hjá Borgarbókasafni og hvað 
kostaði að leigja kvikmyndir hjá Snælands videó. 
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Bókasafn Kópavogs31 Leiga á mynddiskum fyrir fullorðna 300 kr. í 2 sólarhringa  

Leiga á mynddiskum fyrir börn 200 kr. í 2 sólarhringa 

Sambíóin32 Verð á miða fyrir:  

• Börn 0 til 8 ára,  almennt verð 600 kr., myndir í digital 
650 kr., myndir í 3D 950 kr. 

• Eldri börn, 9 til 12 ár, almennt verð 1000 kr., myndir í 
digital 1050 kr., myndir í 3D 1300 kr. 

• Fullorðnir, 13 til 66 ára, almennt verð 1100 kr., myndir 
í digital 1150 kr., myndir í 3D 1400 kr. 

• Eldri borgarar og öryrkjar, almennt verð og digital 850 
kr., myndir í 3D 1100 kr. 

Snælandsvídeó gefur ekki 
upp verð á netinu, verð 
gefið upp í gegnum síma 6. 
maí 2010. 

 Nýjar myndir jafnt fyrir börn sem fullorðna 600 kr.  

Gamlar myndir, jafnt fyrir börn sem fullorðna, 300 kr. 

Leigutími einn sólarhringur. 

Bókasafn Hafnarfjarðar33 Verð fyrir leigu á mynddiskum eru þrjú: 150 kr., 250 kr., 300 
kr. 

 

Bókasafn Garðabæjar34 600 kr. fyrir nýjar bíómyndir  
300 kr. fyrir bíómyndir sex mánaða og eldri  
450 kr. fyrir nýjar barnamyndir  
300 kr. fyrir barnamyndir sex mánaða og eldri 

 

Borgarbókasafn35  Ekkert gjald er tekið fyrir leigu á mynddiskum.  

 

Tafla yfir verð á leigu á kvikmyndum og aðgöngu miða í bíó. 

 

                                                           
31 Gjaldskrá 2010. http://bokasafnkopavogs.is/is/page/gjaldskra  
32 Sambíó-verð 2010. http://www.sambioin.is/?pageid=97&preview=true  
33 Bókasafn Hafnarfjarðar 2010. http://www.hafnarfjordur.is/bokasafn/myndbond_og_dvd/  
34 Gjaldskrá – Bókasafn Garðabæjar 2010. http://bokasafn.gardabaer.is/?PageID=3238  
35 Gjaldskrá – Borgarbókasafn 2010. http://www.borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-
3085/4948_read-18789/  
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Hver er svo staða okkar gagnvart samkeppnisaðilum okkar og hvað höfum við fram yfir þá? 
Við stöndum jafnast að vígi gegnt bókasöfnum sem eru í nágrenni við okkur eins og Bókasafn 
Hafnarfjarðar og Garðabæjar sem við erum í samstarfi við. Þar eru sömu gjöld rukkuð fyrir 
skírteini á ári og einnig taka þau svipað gjald og við fyrir leigu á kvikmyndum á mynddiskum. 

 Gagnvart Borgarbókasafni stöndum við höllum fæti þar sem það safn rukkar ekki fyrir afnot 
af neinu safnefni en við tökum gjald fyrir útlán á kvikmyndum á mynddiskum og tónlist á 
geisladiskum og mynddiskum. Í samanburði við kvikmyndahús og myndbandaleigur er 
ódýrara að leigja kvikmynd hjá okkur og viðkomandi hefur þær lengur að láni heldur en hjá 
myndbandaleigum. 

Samkvæmt notendakönnun, sem gerð var á Bókasafni Kópavogs dagana 16.–21. nóvember 
2009, eru  92% viðskiptavina bókasafnsins ánægð eða mjög ánægð með þjónustu safnsins og 
má marka af því að orðspor safnsins sé mjög gott.36

Aðgerðaáætlun 

 (1. Viðauki)  

 

Í aðgerðaáætlun á að koma fram hvaða miðla eigi að nota til að auglýsa opnun á Kórasafni. 
Þess vegna var gerð könnun á kostnaði við að auglýsa í hinum ýmsu miðlum og var könnunin 
gerð dagana 14.–19. mars 2010 á netinu. Kostnaður við auglýsingar í sjónvarpi miðast við 
skjáauglýsingar en ekki leiknar auglýsingar.  

Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir Bókasafn Kópavogs og Lindasafn fyrir árið 2011 þarf að gera 
ráð fyrir kostnaði við að auglýsa og kynna hið nýja safn. Þegar sú upphæð, sem bókasafnið 
hefur til að nota í rekstur fyrir árið 2011, er orðin ljós er hægt að ákvarða hvaða miðla sé 
hagstæðast fyrir Bókasafn Kópavogs að nýta sér til að auglýsa opnun á nýja útibúinu.  

                                                           
36 Margrét Sigurgeirsdóttir 2009. 



 14 

Sjónvarpið- 
skjáauglýsing37

  7.400 kr. ein birting á 
auglýsingu klukkan 18:30  

17.900 kr. 
Ein birting á auglýsingu 
klukkan 19:00 
 

10.900 kr. Ein birting 
á auglýsingu á 
undan Silfri Egils. 

 

Stöð 2- 
skjáauglýsing38

24.900 kr. að auglýsa í 
einn dag.  

(3. Viðauki.) 

99.000 kr. að auglýsa í 
eina viku. 

  149.000 kr. að 
auglýsa í 14 daga. 

189.000 kr. að 
auglýsa í einn 
mánuð. 

Ríkisútvarpið39 Verð á orð á mínútu  
501- 1.128 kr. 

   

Mbl.is forsíða –  

vefborðar40

Yfirborði 202.105 kr.   að 
auglýsa í eina viku með 
einum vefborða. 

 

Miðjuborði kostar frá 
98.000 til 355.740 kr. 
að auglýsa í eina viku. 

Fréttaborði kostar 
frá 46.000 til 
132.500 kr.  að 
auglýsa í eina viku. 

 

Fréttablaðið41 Auglýsingar í blaðinu eru 
á: 42.000 til 486.000 kr. 
Ekki er gefið upp í hve 
langan tíma auglýsingin 
birtist. 

    

Vísir.is42

 
 Vefborðar kosta frá 

53.000 til 189.000 kr. að 
auglýsa í eina viku. 

   

Kópavogspóstur-
inn43

16.000 kr. ein auglýsing í 
einu blaði.  

   

Pressan.is44

 
 Ekki fundust verð á 

auglýsingum á vef 
Pressunnar. 

   

Sambíó-
skjáauglýsingar45

Þar kostar 78.000 krónur 
að auglýsa í einn mánuð.   

   

Eyjan.is46 Ekki fundust verð á 
auglýsingum á vef 
Eyjunnar. 

    

 

Tafla yfir verð hjá hinum ýmsu miðlum sem koma til greina til að auglýsa opnun á Kórasafni. 

Þegar verðin í þessari töflu eru skoðuð þarf að athuga hvað liggi að baki hverri tölu fyrir sig 
og út frá því  taka ákvörðun um hvaða miðla sé best og hagstæðast að nota til að kynna nýja 

                                                           
37 Verðskrá skjáauglýsinga 2010. http://www.auglysendur.is/Forsida/Verdskra/Sjonvarpid/Skjaauglysingar/ 
38 Kristinn Geir Guðmundsson 2010. 
39Verðskrá útvarpsauglýsinga 2010.  
http://www.auglysendur.is/media/files/Ver%C3%B0skr%C3%A1%20%C3%BAtvarps%20mars%202010.pdf  
40 Verðskrá auglýsinga á Mbl.is 2010. http://www.mbl.is/html/mbl_verdskra_2008.pdf 
41Fréttablaðið – verðskrá auglýsinga 2007. http://www.365midlar.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=490 
42 Vísir – auglýsingaverð 2010. http://www.visir.is/section/ADS&Template=auglysingar_visir 
43 Hrafn Andrés Harðarson 2010. 
44 Um Pressuna 2010. http://www.pressan.is/UmOkkur 
45 Sambíóin – auglýsingar 2010. http://augl.sambioin.is/ 
46 Eyjan.is 2010. http://eyjan.is/myfiles/eyjan_ad_zones.pdf 
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safnið. Til dæmis er verð hjá Ríkissjónvarpinu miðað við eina birtingu á auglýsingu en verðið 
hjá Stöð 2 miðast við birtingu á auglýsingunni í heilan dag. 

Ekki virðist vera ákjósanlegur kostur að auglýsa á Mbl.is. Svo virðist sem að það sé hreinlega 
of dýr kostur fyrir bókasafnið þar sem niðurskurður hefur verið á fjárlögum árin 2009 og 
2010 um 6,8 % eins og áður sagði. Aftur á móti eru skjáauglýsingar hjá Ríkissjónvarpinu og 
auglýsingar  í Kópavogsblaðinu og Fréttablaðinu eitthvað sem kæmi til greina. Þó finnst mér 
að athuga megi, þegar þar að kemur, að auglýsa með vefborðum. Þeir eru mjög góður kostur 
til að auglýsa í stuttan tíma á vefjum sem farið er inn á oft á dag eins og gert er á helstu 
fréttamiðlunum en þeir eru, fyrir utan Mbl.is, Visir.is, Eyjan.is og Pressan.is svo að einhverjir 
séu nefndir. 

Hugsanlega væri hægt að fá þau söfn sem Bókasafn Kópavogs er í samstarfi við til að auglýsa 
opnunina á Kórasafni á forsíðunni á vef viðkomandi bókasafna. Nánar verður fjallað um 
nokkra miðla sem koma til greina til að auglýsa Kórasafn síðar í greinargerðinni. 

Þegar búið er að taka ákvörðun um hvaða miðlar verði notaðir er hægt að  fara að ákveða 
hvenær best sé að byrja að auglýsa hið nýja safn. Á töflunni hér fyrir neðan eru tillögur að því 
hvernig og hvenær hægt væri að auglýsa opnun Kórasafns samkvæmt hugmynd úr 
„Markaðsáætlanir: markviss sókn til árangurs.“ 47 Þó verður einungis stuðst við 
tímaáætlunina en ekki settur inn áætlaður kostnaður við að kynna Kórasafn.48

 

 

                                                           
47 Karl Friðriksson og Sævar Kristinsson [s.a.]:24. http://www.nmi.is/files/%7B84DC79BA-D0DF-408B-8879-
5B36289080A5%7D_impra_markadsaaetlanir.pdf  
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Vefborðar 
 

Vefborðar voru það fyrsta sem notað var til auglýsinga á vefnum og enn er mikið gert að því. 
Áður en ákvörðun um að nota vefborða er tekin þarf að velta því upp hvernig vefborða við 
viljum nota til að auglýsa Kórasafn, verði það talinn ákjósanlegur kostur þegar þar að kemur: 

• Hvaða vefborðar eru í boði? 

• Hvaða borðar virka best? 

• Hvað ber að hafa í huga við mælingar á virkni borðanna? 

• Hvað þarf að greiða fyrir þá? 

Í dag eru þrjár tegundir af vefborðum notaðar. Það eru þeir sem kalla á „beina svörun (e. 
Direct Response), borðar sem auka vörumerkjavitund/mörkun (e. Branding) og síðan 
gagnvirkir borðar (e. Interactive)“.49

 

   

 

Af þessum þremur tegundum sýnist mér að 
vefborðar, sem auka mörkun, henti best til að 
auglýsa fyrir bókasafn. Markmiðið með 
mörkunarborðum er að auka þekkingu og vitund 
tilvonandi viðskiptavina á vörumerki og/eða þjónustu 
en ekki endilega að fólk smelli á vefborðann.50

 

 En 
það er hægt að bjóða upp á að smella á borðann eins 
og gert er með vefborðann hér til hliðar þar sem 
verið er að auglýsa nýtt lag á Tónlist.is, ef smellt er á 
vefborðann fer viðkomandi inn á vef Tónlist.is. 

  

 

 

                                                           
49 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:45. 
50 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:46. 

Dæmi um mörkunarborða af 
Visir.is. sem notaður er til að 
auglýsa nýtt lag á Tónlist.is. (4. 
viðauki.) 
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Hugmynd að vefborða fyrir Kórasafn 

Ekki er skynsamlegt að vera með gagnvirka vefborða þar sem ekki er boðið upp á sölu heldur 
auglýsingu um opnun á nýju bókasafni. Ástæðan er sú að bókasafn býður upp á þjónustu 
sem er ekki nema að mjög litlu leyti framkvæmd beint við viðskiptavini gegnum netið.  

Vefborðar, sem hafa beina svörun, eru þannig gerðir að þeir kalla á fólk að smella á þá strax  
til dæmis með tilboðum eða leikjum, og eru heppilegri þar sem er t.d. verið að selja eitthvað 
í afmarkaðan tíma eins og Icelandair hafa notað með hraðatilboð sín.51

Því er betra fyrir Kórasafn að vera með einfalda vefborða þar sem eingöngu er verið að 
auglýsa opnun á safninu en ekki að nota vefborða sem skráningartól eða til að selja þjónustu 
beint. Þó er hægt að hafa vefborðann einfaldan en samt þannig að hægt sé að smella á hann 
og lenda þá á vef Kórasafns. 

 

Mbl.is gefur upp nákvæmar leiðbeiningar um það hvernig vefborðar eigi að vera sem sendir 
eru til þeirra til að auglýsa. Meðal þess sem þar er nefnt er að þegar smellt er á borðann þá 
opnist hann í öðrum glugga, stærð vefborðans á að vera innan ákveðinna marka og utan um 
borðann á að vera að minnsta kosti 1px svartur, grár eða einhver annar litur sem sker sig úr á 
síðu Mbl.is.  Þeir fara einnig fram á að séu notaðir flash-borðar, sé sett inn hlutlaus slóð 

 „Svo auglýsendur geti fengið tölfræðilegar upplýsingar um virkni auglýsinga sinna þarf að 
vera svokölluð hlutlaus slóð í flash borðum. mbl.is setur kröfu um að þetta sé gert við allar 
flash auglýsingar sem koma til birtingar á vefinn. Með þessum hætti getur Mbl.is gefið 
auglýsendum upplýsingar um meðalfjölda smella á auglýsingar eftir hólfum og þannig hjálpað 
þeim við að finna rétta auglýsingaplássið.“ 52

Hljóð má ekki nota nema með því að bjóða notanda að spila hljóðið með því að smella á það 
til að virkja. Síðan má borðinn ekki vera það þungur í hleðslu að hann hægi á tölvum hjá þeim 
sem eru að lesa síður hjá Mbl.is. Nánari upplýsingar um það hvernig vefborðar hjá Mbl.is eiga 
að vera er að finna á síðu Media.mbl.is.

 

53 Einnig er að finna mjög góðar upplýsingar um 
stærð vefborða og hvar í blaðinu vefborðarnir á Mbl.is eru birtir á vefnum hjá Mbl.is.54

                                                           
51 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:46 – 49. 

  

52 Gátlisti fyrir auglýsingaskil 2010. http://media.mbl.is/itarefni/gatlisti.html 
53 Gátlisti fyrir auglýsingaskil 2010. http://media.mbl.is/itarefni/gatlisti.html 
54 Vefborðar á Mbl.is 2010. http://www.mbl.is/mm/mogginn/auglysingar/augl_staerdir.html 
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Af þeim vefmiðlum sem ég hef skoðað í sambandi við að nota vefborða til að auglýsa 
Kórasafn voru langbestu upplýsingarnar á vefnum hjá Mbl.is um það hvernig vefborðarnir 
eigi að vera sem eru auglýstir hjá þeim. Á Vísir.is eru einnig greinargóðar upplýsingar um 
stærð vefborðanna, hvar þeir séu staðsettir og hvað kosti að auglýsa með þeim og miðast 
verðið við auglýsingar í eina viku.55Ekki fann ég neinar upplýsingar á Pressan.is um hvað kosti 
að auglýsa með vefborða hjá þeim né um staðsetningu eða stærð á vefborðum hjá þeim.56 Á 
Eyjan.is eru greinargóðar upplýsingar varðandi stærð og staðsetningu vefborða hjá þeim en 
ekkert verð er gefið upp á vef þeirra.57

Tölvupóstur 

 

 

Tölvupóstur er vannýttur auglýsingamiðill þrátt fyrir að mikill meirihluti Íslendinga noti 
tölvupóst einu sinni eða oftar á dag.  Það sem hægt er að gera með tölvupósti er að senda 
sama póstinn á marga í einu. Þó að tölvupóstur sé ekki notaður mjög mikið sem markaðstæki 
er hann mikið notaður bæði af einstaklingum og fyrirtækjum. Í kosningabaráttu Baracks 
Obama árið 2008 var tölvupósturinn eitt af mikilvægustu markaðstækjunum sem notuð 
voru.58

Styrkleikar þess að nota tölvupóst sem markaðstæki eru fjölmargir, m.a.: 

  

• Tölvupóstur er það mikið notaður að hægt er að ná til nær allra Íslendinga. 

• Það tekur ekki langan tíma að semja tölvupóst og senda síðan á hóp af fólki. Farsímar 
í dag bjóða upp á að fólk geti lesið tölvupóst og svarað honum nánast hvar sem það 
er statt, svo framarlega að það sé innan þjónustusvæða símafyrirtækja. 

• Það er auðvelt að fylgjast með hverjir opna póstinn þar sem flest póstforrit bjóða upp 
á að sendandi geti fengið staðfestingu á að pósturinn hafi verið opnaður. 

• Hægt er að nota tölvupóst til að benda á vef fyrirtækisins. 

• Tölvupóstur er öflugt tæki til að hafa samskipti við viðskiptavini og jafnframt ódýr leið 
til þess að hafa samskipti við aðra. Það er ekki mikil fjárfesting í kringum tölvupóst en 
þó getur talsverður tími starfsfólks farið í að halda utan um póstlista og uppfæra þá 
og búa til nýja. 

• Þeir bjóða upp á að sérsníða skilaboð eftir hópum og kyni.59

                                                           
55 Vísir.is – auglýsingaverð 2010. http://www.visir.is/section/ADS&Template=auglysingar_visir 

 

56 Um Pressuna 2010. http://www.pressan.is/UmOkkur 
57 Eyjan.is 2010. http://eyjan.is/myfiles/eyjan_ad_zones.pdf 
58 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:105. 
59 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:105 – 106. 
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Ókosturinn við að nota tölvupóst er að út er sendur svo mikill ruslpóstur, það er póstur sem 
viðkomandi hefur ekki beðið um að fá sendan og inniheldur efni sem hann hefur engan 
áhuga á.  Vinna má gegn þessu með því að bjóða viðskiptavinum að skrá sig á póstlista 
fyrirtækisins, t.d. á vef þess, og vera með skráningarformið þar á forsíðu vefsins. 

Mikilvægt er að gæta þess, þegar notaður er tölvupóstur til kynninga, að hann sé ekki langur.  
Samkvæmt rannsóknum lesa aðeins 11% þeirra sem hafa tölvupóstfang niður meira en eina 
skjámynd. Einnig verður að vera stöðugleiki á póstsendingunum, það er hversu oft eigi að 
senda á viðskiptavinina, t.d. að senda einu sinni í viku til að auglýsa nýtt efni á 
safninu.Tölvupóstur þarf sem sagt að vera stuttur og hnitmiðaður og höfða til þeirra sem eru 
á póstlistanum.  

Markmiðið með því að nota tölvupóst sem auglýsingamiðil er að fá viðskiptavinina til að 
opna póstinn og lesa hann og að finnast hann það áhugaverður að hann verði til þess að 
viðkomandi komi á safnið. Því er mjög mikilvægt að huga vel að stafsetningu og frágangi á 
póstinum því að fátt er meira fráhrindandi en illa saminn og skrifaður póstur.  

Tölvupóstur er persónulegur auglýsingamáti þar sem hægt er að senda fleirum en einum 
markhópi auglýsingu í tölvupósti, allt eftir ákveðnum skilgreiningum, t.d. aldri, kyni, 
áhugamálum og fleiru. Í Bandaríkjunum hafa rannsóknir sýnt fram á að hjá 69% af notendum 
tölvupósts skiptir fyrirsögnin á tölvupóstinum miklu máli um það hvort þeir opni póstinn. 
Fyrirsagnir þurfa  að vera stuttar og lýsandi fyrir innihald bréfsins.60

                                                           
60 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:109 – 115. 
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Skjáauglýsingar 
 

Skjáauglýsingar þurfa að vera myndrænar, með stuttum og hnitmiðuðum texta sem kemur 
efninu, sem á að auglýsa, vel til skila. 

 

Hugmynd að skjáauglýsingu fyrir Kórasafn 

 

Skjáauglýsingar, sem sýndar eru um fréttatíma í sjónvarpi, ættu að skila góðri kynningu fyrir 
Kórasafn. Flestir, sem komnir eru yfir 20 ára aldur, horfa á fréttir og fréttatengt efni í 
sjónvarpinu.  Birting á skjáauglýsingu fyrir fréttir kostar 7.900 krónur á Ríkissjónvarpinu og 
17.900 að birta kl. 19 áður en fréttir byrja.  Svo er gott að hafa í huga í sambandi við 
skjáauglýsingar hjá Ríkissjónvarpinu að: 

 „Í sérstökum tilfellum er boðið uppá aukatíma, t.d. í kringum beinar útsendingar frá 
stórviðburðum og tengt þáttum utan ofangreindra tíma. Þær birtingar kosta 7.400 kr. 



 21 

Endurbirting í endursýndum þáttum fylgir frumsýningarbirtingu og telst sem ein 
birting.“61

Einnig er hægt að vera með skjáauglýsingar í kvikmyndahúsum á undan sýningum á 
kvikmyndum. Í  Sambíóum kostar mánaðarskjáauglýsing 78.000 krónur og samkvæmt 
upplýsingum frá þeim er áætlaður birtingafjöldi þennan mánuð 5.500 sinnum. Nánari 
upplýsingar um stærð og annað sem viðkemur skjáauglýsingum hjá Sambíóunum er að finna 
á vef þeirra.

  

62

Þegar kemur að skjáauglýsingum í sjónvarpi er samkvæmt könnun, sem Capacent gerði 
vikuna 1. – 7. febrúar 2010, tíminn í kringum íslenskt sjónvarpsefni hentugastur til að 
auglýsa en þá er almennt mjög mikið áhorf. Á það við um allar stöðvarnar en þó mest 
Ríkissjónvarpið þar sem flestir eru áskrifendur að þeim miðli. Samkvæmt þessari könnun 
væri ekki hagstætt að auglýsa á Skjá einum ef spurning er um kostnað.

 

63

Samfélagsmiðlar 

  

 

Þar sem mannfólkið er í eðli sínu miklar félagsverur sem vilja gjarnan tilheyra stærri hópi þá 
er það mjög eðlilegt að vilja hafa rödd sem hlustað er á en allt snýst það um þörf okkar til að 
hafa samskipti við aðra.  Á þessu byggja samfélagsvefir eins og Facebook en það sem gerir þá 
frábrugðna hefðbundnum miðlum er „að samfélagsmiðlarnir leyfa fólki að tjá sig frjálst og 
eiga samræður við þann sem setur fram skilaboðin“.64 Þessi eiginleiki samfélagsmiðlanna 
gerir það að verkum að notandi þeirra er ekki bara „óvirkur móttakandi skilaboða líkt og í 
tilfelli ljósvaka- og prentmiðla“.65

 Kostnaður við að auglýsa á Facebook er ekki hár. Hægt er að velja um fast verð fyrir hvern 
smell á auglýsinguna upp að ákveðnu hámarki á dag sem þú ákveður fyrirfram eða eitt 
hámarksverð og er þá auglýsingin keyrð í einn dag. Á upplýsingasíðu Facebook er upphæðin 
um það bil 3240 krónur á gengi 9. maí 2010 (25 dollarar) fyrir auglýsingu í einn dag.

 Því eru samfélagsmiðlar kjörnir til að nota bæði til að kynna 
t.d. Kórasafn fyrir nýjum viðskiptavinum  sérstaklega af Y- og Z-kynslóðunum og til að hafa 
samskipti við þá sem eru aðdáendur á Facebook-síðu safnsins.  

66

Samkvæmt könnun, sem gerð var árið 2009, fara rúmlega 73% Íslendinga inn á Facebook 
einu sinni í mánuði eða oftar og af þeim fara 28.2% oft á dag og 21,4% daglega. Til samans 
eru það samkvæmt þessari könnun um 50% Íslendinga sem nota Facebook daglega.

  

67

                                                           
61 Verðskrár skjáauglýsinga 2010. http://www.auglysendur.is/Forsida/Verdskra/Sjonvarpid/Skjaauglysingar/ 

 

62 Sambíó-auglýsingar 2010.  http://augl.sambioin.is/ 
63 Mæling á sjónvarpsáhorfi 1. til 7. febrúar 2010.  http://www2.capacent.is/?pageid=2102   
64 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:70. 
65 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:70. 
66 Facebook auglýsingar 2010. http://www.facebook.com/advertising/  
67 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:71. 
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Það eru greinargóðar leiðbeiningar um hvernig eigi að gera auglýsingu á Facebook á 
upplýsingasíðu Facebook.68

Niðurstaða 

 

 

Það veltur á hvaða upphæð verður lögð í kynningu á Kórasafni  hvaða leiðir er best að fara. 
Eins og staðan er í fjármálum árið 2010 mundi ég ekki reikna með hárri upphæð til 
kynningarmála.  Þá er um að gera að nota alla kynningu sem hægt er að gera á Bókasafni 
Kópavogs og Lindasafni svo sem með bókamerkjum, veggspjöldum og auglýsingu inni á vef 
safnanna það ódýrasta sem völ er á til að auglýsa opnun á Kórasafni. Veggspjöld má einnig 
hengja upp í opinberum stofnunum í Kópavogi, til að auglýsa bæði opnun á Kórasafni og 
einnig til að auglýsa aðalsafnið í Hamraborg í leiðinni.  Þá ætti að auglýsa í 
Kópavogspóstinum þar sem það blað er sent frítt inn á öll heimili í Kópavogi og auglýsing hjá 
þeim er tiltölulega ódýr.  Ef búið verður að koma upp póstlista hjá Bókasafni Kópavogs væri 
tilvalið að nota hann til að auglýsa opnun á Kórasafni. Þess verður þó að gæta að gera það 
ekki nema  í mesta lagi tvisvar sinnum þar sem þeir sem skrá sig á póstlista til að fá 
upplýsingar um nýtt safnefni yrðu sennilega ekki mjög ánægðir að hann yrði notaður of mikið 
til að auglýsa annað en nýtt safnefni. 

 Þegar kemur að öllum þeim miðlum sem eru í boði til að auglýsa en fjárráð til kynningarmála 
eru af skornum skammti verður að velja vel þann miðil sem ætlunin er að nota.  Eftir að vera 
búin að skoða verð og þann auglýsingatíma sem fæst fyrir uppgefið verð  og taka inn í áhorf 
og notkun á viðkomandi miðlum mundi ég mæla með að vera með skjáauglýsingu hjá 
Ríkissjónvarpinu í kringum íslenskt efni og ef hægt væri líka á Stöð 2.  

Vefborðar eru mjög góðir til að auglýsa en þeir eru bara mjög dýrir og fyrir verð á einum 
vefborða getur safnið auglýst bæði hjá Ríkissjónvarpinu og Stöð 2. Eigiað ná til yngri 
viðskiptavina er um að gera að nota samfélagsmiðla eins og Facebook til að auglýsa þar sem 
það er sá heimur sem þau eru mest í, þ.e.a.s. á netinu. 

  

                                                           
68 Facebook auglýsingar 2010. http://www.facebook.com/advertising/ 
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Vefgreiningartól 
 

Hvað eru vefgreiningar og til hvers eru þær notaðar? Vefgreining er aðferð til að mæla 
notkun á vef, þ.e.a.s. umferðina um vefinn.  Til þess að mæla umferðina á vefnum eru notuð 
vefgreiningartól. Meðal þess sem hægt er að mæla er: 

1. Hversu margir heimsækja vef fyrirtækisins, hversu lengi og hvað er verið að gera í 
heimsókninni. 

2.  Hversu margir smella á auglýsingar fyrirtækisins, til dæmis á vefborðum, á 
leitarvélum og í tölvupósti.69

Því er gott, áður en vefur er settur í loftið hjá fyrirtæki, að vera búinn að verða sér úti um 
vefgreiningartól til að mæla þann árangur sem auglýsingarnar, sem settar eru á netið, t.d. á 
Mbl.is eða  Visir.is, skila. Á markaðnum eru nokkur vefgreiningartól og meðal þeirra sem eru 
mest notuð eru: 

 

Google analytics 
 

Google analytics – kosturinn  við þetta vefgreiningartól er að það er ókeypis og með mestu 
markaðshlutdeildina á Íslandi. Það er einfalt bæði, í uppsetningu og notkun, og býður upp á 
margs konar skýrslumöguleika. Aðalókosturinn er að upplýsingarnar, sem er safnað, eru í 
eigu Google.com og hýstar erlendis sem getur komið sér illa ef netsamband við útlönd dettur 
niður. Einnig er það ókostur hversu erfitt er að nota gögn úr því í öðrum forritum og það 
mælir ekki auglýsingar í rauntíma. Svo er stór galli að Google analytics þekkir ekki þau 
leitarorð sem gestir  eru vanir að nota við leit á Já.is og Leit.is, þ.e.a.s. íslensku.70

Modernus 

  

 

Modernus hentar kannski bókasöfnum betur til vefmælinga. Þeir eru með íslenskt viðmót og 
þjónustu og vefgreiningartólið er einfalt í notkun.  

Gallarnir eru þó að ekki er hægt að halda utan um auglýsingar,  það kostar að nota 
þjónustuna, virkar ekki á rauntíma og er með takmarkaða skýrslumöguleika.71 Hjá Modernus 
er boðið upp á þrjá viðskiptapakka í þremur verðflokkum en það er kostur að hægt er að 
kaupa eitt leyfi sem dugir fyrir bæði Kórasafn og Bókasafn Kópavogs til að nota til mælingar á 
vefnum hjá þeim.72

                                                           
69 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:145 – 146. 

  

70 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:148. 
71 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:148. 
72 Verðskrá Modernus 2010. http://teljari.is/index.php?page=pricelist 
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Meðal þess sem hægt er að mæla á vef fyrirtækis er fjöldi þeirra sem heimsækja vef. 
„Heildarfjöldi þeirra sem komu á vefinn er heildarfjöldi tölva sem fara inn á vefinn því 
vefgreiningartólið telur hverja tölvu sem einn gest.“73 Þannig að þó að sami notandi komi oft 
á vefinn þá er hver heimsókn talin. Svo er hægt að telja þá sem koma inn í fyrsta skipti inn á 
vefinn þar sem „fjöldi nýrra heimsókna er frábrugðinn fjölda heimsókna að því leyti að hver 
tölva er bara talin einu sinni“.74

 Síðan er hægt að mæla fjölda þeirra síðna sem eru skoðaðar en með mælingu er hægt að 
sýna „hversu margar undirsíður eru skoðaðar á vef fyrirtækisins í hvert skipti sem vefurinn er 
skoðaður“.

 Það sem gerir okkur kleift að fylgjast með nýjum innkomum 
er það, þegar farið er í fyrsta skipti inn á einhvern vef  frá viðkomandi tölvu, að tölvan er 
merkt með köku (cookies) en það er einmitt kakan sem segir viðkomandi greiningartóli hvort 
farið hefur verið áður inn á viðkomandi vef eða ekki. Þar af leiðir að viðkomandi vefur er ekki 
talinn aftur sem nýr vefur. 

75 Einnig er hægt að mæla hversu lengi viðkomandi er að skoða vefinn hjá 
fyrirtækinu og að lokum er hægt að mæla hversu margir skoða bara eina síðu af vefnum en 
það er kallað endurkast, „til dæmis þannig að allir sem fara af vefnum aftur eftir að hafa 
varið aðeins 30 sekúndum eða minna inn á honum teljast vera endurkast. Þetta er þó 
mismunandi á milli vefgreiningartóla“.76

Vefur Kórasafns 

 

 

Markmið með vefnum er að veita góðar og uppfærðar upplýsingar sem varða Kórasafn. 
Vefurinn verður unninn í Dreamweaver CS4 sem styðst við HTML og CSS forritunarmál. 

En af hverju að nota vef fyrir fyrirtæki? Í könnun, sem Capacent gerði fyrir höfunda 
bókarinnar „Markaðssetning á netinu“ í ágúst 2009, var spurt:  „Almennt séð, hvar leitar þú 
helst að upplýsingum þegar þú íhugar kaup á vöru eða þjónustu?“77 Samkvæmt niðurstöðu 
þessarar könnunar leitar 61% Íslendinga á aldrinum 16 til 54 ára á vef fyrirtækja og 72% nota 
leitarvélar til að finna upplýsingar sem þá vantar.78

Hvaða upplýsingar eiga að vera á vef bókasafna? Til þess að kynna mér það þá skoðaði ég 
vefi nokkurra bókasafna. Þær upplýsingar sem eru oftast á þeim eru: opnunartími, 

  Þegar þessar tölur eru skoðaðar sýna 
þær að það er ekki bara hagkvæmt heldur nauðsynlegt fyrir fyrirtæki og stofnanir að vera 
með góðan vef. Þar sem bókasöfn eru stofnanir, sem eiga tilvist sína að miklu leyti undir 
viðskiptavinum sínum, þurfa þau að vera með góðan vef. Það sem meðal annars gerir vef 
góðan er að upplýsingarnar, sem þar eru, séu viðskiptavinum safnsins til góða. 

                                                           
73 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:151. 
74 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:151. 
75 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009.151. 
76 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:151. 
77 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:27. 
78 Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson 2009:34. 
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staðsetning, um safið, þjónusta safnsins, gjaldskrá, tenglasöfn, rafræn gögn, safnkostur og 
leit, sér vefir fyrir börn og unglinga og fréttir.  

Einnig er vert að hafa í huga, þegar verið er að hanna vef, að leiðarstikan (navigation bar) sé 
eins á öllum síðum vefsins og að hlekkurinn, sem sýnir á hvaða síðu vefsins þú ert staddur, sé 
annaðhvort feitletraður eða í öðrum lit heldur en hinir.79

 

 

 

 

Vefur Kórasafns er hannaður með það í huga að sem auðveldast sé fyrir notendur að nota 
hann. En hvað gerir vef góðan? Samkvæmt Gunnari Grímssyni eru það eftirfarandi atriði sem 
skipta mestu máli við hönnun á vef: 

1. Innihald: Vefurinn þarf að innihalda efni en ekki bara myndir og þá efni sem viðkemur 
safninu og þeim safnkosti sem það býður upp á. Gæta þarf þess að ekki líði langur 
tími á milli þess sem nýtt efni er sett inn því að gamlar fréttir eða úreltar upplýsingar 
verða til þess að viðskiptavinirnir hætta að nota vefinn. 

2. Tæknileg virkni:  Þess þarf að gæta að sá kóði sem notaður er við að búa til vefinn 
virki á sem flestum vefskoðurum, að ekki séu of stórar myndir notaðar, en þær geta 
verið lengi að hlaðast niður og að þeir tenglar sem eru á síðunni og vísa á aðrar síður 
séu virkir.80

3. Viðmót:  Vefviðmót þýðir „tengingu og samspil forrita og stýrikerfis við þann sem 
notar þau“.

                  

81

4. Fljótur að birtast: Hafa ber í huga að gestir vefsins vilja ekki þurfa að bíða lengi eftir 
að vefurinn hlaðist inn. Því er gott að hafa ekki stórar myndir eða annað á forsíðu sem 
tefur fyrir því að vefurinn birtist. Það má frekar vera meira efni sem er lengur að 
hlaðast inn á undirsíðum vefsins því að þá er viðkomandi gestur búinn að finna þær 

 Þegar talað er um vefviðmót er átt við það sem snýr að notendum 
vefsins, þ.e.a.s. hvernig upplýsingarnar á vefnum eru settar fram. Hversu vel gengur 
notandanum að nýta sér þær upplýsingar sem eru á viðkomandi vef? Þau tæki sem 
notuð eru til að gera vefinn sem aðgengilegastan eru kóðarnir sem eru notaðir til að 
tengja saman innihald, skipulag og útlit. Þess þarf að gæta að litir, sem notaðir eru á 
tengla, séu þeir sem flestir eru vanir.  

                                                           
79 Jasek, Chris, 2004: 10. http://www.elsevier.com/framework_librarians/LibraryConnect/lcpamphlet5.pdf  
80 Gunnar Grímsson 2007:5 – 6. http://where.is/handbok/ 
81 Gunnar Grímsson 2007:6. http://where.is/handbok/ 
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upplýsingar sem hann var að leita að og hefur þá meiri þolinmæði til að bíða eftir 
viðkomandi síðu.82

5. Útlit: Þegar útlit vefs er hannað er það mjög afstætt hvað er fallegt eða ekki. Það er 
auðveldara að tala um og skilgreina gott vefútlit.

 

83 „Það er útlit sem hæfir efni vefsins 
og auðveldar og hvetur gesti til að nota hann.“84 Til að ná þessum markmiðum er um 
að gera að hafa vefinn með fáa en vel skilgreinda flokka efnis og að hanna vefinn í 
samræmi við það. Bakgrunnslitur sé hafður ljós og ekki mikið af myndum eða öðru 
efni sem skiptir ekki máli fyrir virkni vefsins.85

 

 

Við hönnun á vef fyrir Kórasafn verða atriðin hér að ofan höfð að leiðarljósi. Þeir kóðar sem 
notaðir eru við gerð hans eru HTML, HTMLX og CSS en það eru algengustu forritunarmálin. 
Ekki verður notast við neitt eins og Flash og mjög lítið af JavaScript eða öðru sem hægir á 
vefnum þegar hann er að hlaðast inn. Einnig verða ekki hafðar stórar myndir á vefnum sem 
hægja á niðurhali hans. 

Við hönnun á vefnum var ákveðið að hafa útlit hans sem einfaldast þannig að viðskiptavinir 
Kórasafns, sem nota munu vefinn, eigi auðvelt með að finna allar upplýsingar sem þeir eru 
að leita eftir.  

Til að gera sér sem besta grein fyrir útliti vefsins, áður en hafist var handa við að forrita, var 
hann settur upp í Mindmanager sem er forrit til að gera flæðirit, þar sem skipulag síðna 
vefsins er sett upp myndrænan hátt (Flowchart).(5. Viðauki.) 

Þegar var búið að setja vefinn upp í flæðirit var búin til hönnun af honum í PowerPoint til að 
fá sem besta hugmynd um það hvernig vefurinn kæmi til með að líta út. Mér fannst það 
auðvelda vinnuna við forritunina á vefnum að vera búin að búa hann til gróflega í 
PowerPoint. (6. viðauki.) 

 

                                                           
82 Gunnar Grímsson 2007 :5. http://where.is/handbok/ 
83 Gunnar Grímsson 2007 :5. http://where.is/handbok/ 
84 Gunnar Grímsson 2007:5. http://where.is/handbok/ 
85 Gunnar Grímsson 2007:6. http://where.is/handbok/ 
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Forsíðan á vef Kórasafns 

 

Á vef Kórasafns verða notaðir eftirtaldir litir á texta og tengla: Svartur á venjulegan texta og 
hliðartengla á þeim síðum þar sem hliðartenglar eru, blár, hvítur og grænn á tengla.  Þegar 
komið er inn á vefinn á litur á texta og hliðartenglum að vera svartur og litur á öðrum 
tenglum á að vera blár. Þetta á við þar sem bakgrunnsliturinn er hvítur. Þar sem bláa stikan 
verður, þar verða stafir hvítir á bláum grunni nema tengill fyrir þá síðu sem viðkomandi er á 
verður grænn. Tenglar með sama heiti eiga að vísa inn á sömu síðu hvar sem notandinn er 
staddur á vefnum. Notandi á ekki að þurfa að smella nema tvisvar til þrisvar sinnum, þegar 
hann er kominn inn á vefinn, til að finna það sem hann er að leita að. 

Ákveðið var að hafa vefinn einungis á íslensku til að byrja með þar sem notendur Lindasafns 
eru nær allir Íslendingar. Það er þó ekkert því til fyrirstöðu að vera líka með vefinn á ensku ef 
þeim viðskiptavinum Kórasafns fjölgar sem tala ekki eða lesa íslensku.  

Á vef Kórasafns á eingöngu að vera efni sem varðar bókasafnið og efni tengt því sem 
viðskiptavinum safnsins kemur að gagni. Meðal þess verða ýmsar nytsamlegar upplýsingar, 
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t.d. um opnunartíma og þjónustu safnsins og leiðbeiningabæklingur á pdf-formi um notkun á 
Gegnir.is. Listar á pdf-formi verða yfir bækur fyrir börn og unglinga og hljóðbækur sem til eru 
í safninu fyrir þau. Einnig verða leiðbeiningar um uppsetningu á ritgerðum. Leitargluggi af 
Gegnir.is verður á forsíðu vefsins þannig að notendur geti leitað í bókasafnskerfinu, sem 
notað er á safninu, beint af vef safnsins en þurfi ekki að fara á vef Gegnir.is til þess að leita í 
bókasafnskerfinu. Þá eiga að verða upplýsingar um þá viðburði sem safnið stendur fyrir á 
forsíðu vefsins.   

Á tenglasíðu vefsins verða tenglar í gagnasöfn sem lánþegar geta nýtt sér við leit að efni á 
rafrænu formi, t.d. Hvar.is sem er landsaðgangur að gagnasöfnum og Tímarit.is sem er 
rafrænt gagnasafn tímarita. Börn og unglingar geta nýtt sér sérsíður með efni sem verður 
sniðið að þörfum þeirra. 

 Af forsíðunni verður hægt að senda fyrirspurnir á safnið og leggja inn tillögur um innkaup á 
safnefni. Einnig verður tengill inn á Facebook-síðu Kórasafns.  

Þann 8. maí 2010 var framkvæmd Viðmótsprófun á vef Kórasafns og voru tveir aðilar fengnir 
til að framkvæma hana. Að prófun lokinni lagði annar þeirra til að á hnappnum Um okkur 
stæði Um safnið og var sú tillaga tekin til greina. (7. viðauki.) 

Samkvæmt könnun þeirri sem gerð var á Bókasafni Kópavogs 2009 voru ekki nema 36% sem 
höfðu notað vef safnsins og segir það okkur að við verðum að kynna vef Kórasafns vel þegar 
við opnum nýtt safn.86

Rafræn gagnasöfn  

 Þessa litlu notkun má eflaust að mestu leyti rekja til þess að vefur 
Bókasafns Kópavogs hefur verið frekar óaðlaðandi og gamaldags í útliti. Einnig var hann oft 
ekki uppfærður nægjanlega þannig að fréttir voru oft hafðar of lengi inn á honum án þess að 
nýtt efni væri sett inn. (8. viðauki.) 

 

Hvað eru rafræn gagnasöfn og hvaða gagn  hafa lánþegar Kórasafns af þeim?  Rafræn gagnasöfn eru 
orðin mjög stór hluti af þeim heimildum sem eru aðgengilegar viðskiptavinum gegnum netið. Þar  má 
nefna Gegnir.is sem er vefumhverfi bókasafnskerfis þess sem flestöll bókasöfn á Íslandi nota. Þá eru 
Tímarit.is sem heldur utan um rafræn tímarit á Íslandi og Hvar.is sem er landsaðgangur að 
gagnasöfnum og líka Sagnanet.is en þar eru skannaðar bækur sem voru gefnar út fyrir 1901 og 
handrit. Þessum gagnasöfnum er betur lýst hér aftar. 

 
  

                                                           
86 Margrét Sigurgeirsdóttir 2009. 
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Gegnir.is 
 

Gegnir.is er vefumhverfi bókasafnskerfisins Aleph sem flest bókasöfn á Íslandi nota. Á þeim 
vef getur lánþegi flett upp því efni sem til er á söfnunum og séð á hvaða söfnum viðkomandi 
gagn er til og hvort það er inni. Hann getur sett in pantanir á efni og endurnýjað gögn sem 
hann er með í láni. 

Hvar.is  
 

Hvar.is er landsaðgangur að innlendum og erlendum gagnasöfnum og rafrænum tímaritum. 
Landsaðgangurinn er rekinn af Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni en 
þjónustusamningur um það var gerður við menntamálaráðuneytið árið 2002. 
Landsaðgangurinn var formlega tekinn í notkun 23. apríl 1999 þegar opnaður var aðgangur 
að Encyclopaedia Britannica.  Í gegnum Hvar.is hafa lánþegar bókasafna, sem og aðrir 
Íslendingar, aðgang að miklu magni af efni á rafrænu formi.87

Tímarit.is 

  

 

Tímarit.is er stafrænt bókasafn en það veitir aðgang að milljónum myndaðra blaðsíðna á 
stafrænu formi. Uppistaðan er hinn prentaði menningararfur sem varðveittur er í blöðum og 
tímaritum sem gefin hafa verið út í Færeyjum, á Grænlandi og Íslandi.88

Sagnanet.is 

 

 

Sagnanet.is er samvinnuverkefni Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns og Cornell-
háskólans í Bandaríkjunum  ásamt Stofnun Árna Magnússonar. Sagnanetið var opnað 2001 
og veitir aðgang að um 240.000 blaðsíðum handrita og um 153.000 blaðsíðum prentaðs 
máls.89

Fleiri gagnasöfn verða í rafræna hluta vefs Kórasafns, eins og Nesútgáfan þar sem hægt er að 
lesa rafrænar bækur á íslensku. Þá er Free e-books sem er síða þar sem er búið að safna 
saman krækjum á síður sem bjóða upp á fríar, rafrænar bækur. 

 

                                                           
87 Hvar.is 2010. 
88 Timarit.is 2010. 
89 Sagnanet.is 2010. 
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 Lokaorð 

 

Vefur Kórasafns verður opnaður um leið og bókasafnið sjálft. Þegar vefurinn verður settur 
upp á netþjón Bókasafns Kópavogs verður hann aðgangsstýrður þannig að þeir sem munu 
vinna við að setja inn fréttir og annað efni sem er breytilegt geti gert það í gegnum 
vefumhverfi en geti ekki átt við forritunina á vefnum sjálfum. 

 Það verður kemur í hlut þeirra sem stjórna safninu að meta hvort þeir vilja hafa vefmælingu 
fyrir vefinn. Eftir að vera búin að kynna mér hvað er hægt að gera með vefmælingu mun ég 
mæla með því að það verði gert þar sem það hlýtur að vera kostur að geta fylgst með umferð 
um vef bókasafnsins.  

Það er ekki enn komið á hreint hvar í Vallakór Kórasafn verður staðsett en tveir staðir eru í 
athugun. Það er ástæðan fyrir því að ekki eru settar myndir af utanverðu Kórasafni á vefinn 
nú heldur verður það gert þegar ljóst er orðið hvaða bygging verður fyrir valinu. Þangað til 
eru myndir, sem teknar eru í Bókasafni Kópavogs í Hamraborg af Önnu Maríu Cornette, 
hafðar á vef Kórasafns þar sem ætlunin er að hafa myndir af Kórasafni í framtíðinni. 

Þakkir fyrir aðstoð við gerð þessa verkefnis fá: 

Jóhann Páll Kristbjörnsson fyrir aðstoð við forritun á vefnum, Hrafn  Andrés Harðarsson, 
Sigríður Júlía Sighvatsdóttir, Steinunn Þórdís Árnadóttir fyrir yfirlestur, Ingólfur Kristinn 
Guðnason fyrir aðstoð við forritun og prófun á vefviðmóti.  
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Vefsíður sem voru skoðaðar: 

http://www.akranes.is/bokasafn/default.asp?Sid_Id=5520&tId=99&Tre_Rod=&qsr 

http://bokasafn.gardabaer.is/?pageid=3026 

http://borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx 

http://www.borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3259/ 

http://www.bokasafnkopavogs.is/ 

http://www.chipublib.org/ 

http://www.colapublib.org/ 

http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfjordur/bokasafn/ 

http://www.queenslibrary.org/ 

http://www.reykjanesbaer.is/bokasafn/  

http://www.seltjarnarnes.is/bokasafn 
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Viðaukar 
 

1. viðauki:   Könnun sem gerð var á Bókasafni Kópavogs frá  mánudegi til sunnudags 
dagana 16. - 21. nóvember 2009. 

2. viðauki:  Skjáauglýsingar sem voru notaðar til að minna á Bókasafn Kópavogs árið 
2008. 

3. viðauki:  Tölvupóstur með upplýsingum um verð á skjáauglýsingum hjá Stöð 2 þann 
18. mars 2010. 

4. viðauki:  Forsíða Visir.is frá  5. maí 2010 þar sem er verið að vísa í vefborða. 
5. viðauki:  Flæðirit af vef Kórasafns í Word útgáfu ásamt mynd af flæðiritinu. 
6. viðauki:  Hönnun af vef Kórasafns gerð í PowerPoint. 
7. viðauki:  Viðmótsprófun á vef Kórasafns framkvæmd þann 8. maí 2010. 
8. viðauki:  Gamli vefur Bókasafns Kópavogs. 
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1. viðauki. 

Notaðar voru upplýsingar úr könnuninni sem hentuðu við gerð vefs Kórasafns en adriði sem einungis 
viðkomu Bókasafni Kópavogs – aðalsafni voru tekin úr. 

Niðurstöður úr viðhorfskönnun í Aðalsafni dagana 16. til 21. nóvember 2009, mánudags til 
sunnudags. 

Viðhorfskönnun lág frammi á bókasafni og í notendatölvu á annarri hæð. 

Starfsmenn Aðalsafns eru: Anna María, Arnar, Eva Hrund, Friðfinnur, Hafliði, Helen, Helga, Hrafn, 
Hulda, Inga, Jakobína, Jörgen, Katrín, Kolbrún, Liudmila, Margrét, Ragna, Rúna, Sesselja, Sigríður Júlía, 
Sigrún, Sigrún Hlín, Sólveig og Unnur 

 

263 svör bárust, aðallega með bréfum, en u.þ.b. 20 svöruðu í tölvu. Margrét og Hrafn slógu inn svör. 
Hér er mynd af niðurstöðu hverrar spurningar. 

 

 

 

 

 

1. Hefur þú áður komið á bókasafnið?

Já; 79%

Nei; 3%

Ekki svarað; 
18%
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• Eiga notalega stund með syni mínum 
• barnabækur, lesaðstaða f. börn 
• MEÐ BARN að lesa bækur 
• bækur um myndlist, mjög gott safn 
• kaupa notaðar bækur 
• lesa og taka bækur 
• bíða eftir tónlistarskólanemum 
• Skrifa ritgerði 
• geisladiskar 

 

 

2. Í hvaða tilgangi heimsækir þú bókasafnið?

Fá lánaðar bækur / 
skila bókum; 93%

Í leit að 
upplýsingum; 16%

Nota tölvur; 3%

Nota lesaðstöðu; 
13%

Fá lánaða tónlist / 
skila tónlist; 18%

Fá lánaða 
mynddiska / skila 
mynddiskum; 27%

Lesa blöð og 
tímarit; 29%

Til skemmtunar og 
dægradvalar; 15%

Annað; 3%

Ekki svarað; 1%

4. Hversu oft á síðastliðnum 12 mánuðum hefur þú komið á 
bókasafnið?

Aldrei; 3%
Einu sinni til fimm 

sinnum; 20%

Sex til tólf sinnum; 
27%

Tólf sinnum eða 
oftar; 48%

Ekki svarað; 2%
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5. Hvernig var tekið á móti þér þegar þú komst á bókasafnið?

Mjög vel; 79%

Frekar vel; 17%

Hvorki né; 2%

Ekki svarað; 2%

8. Hvaða safngögn ert þú vön/vanur að taka?

Skáldrit; 79%

Fræðirit; 46%Barnabækur og 
barnaefni; 35%

Tímarit; 22%

Tónlist; 17%

Myndbönd eða 
mynddiska; 31%

Hljóðbækur; 10%

Engin; 1%

Ekki svarað; 2%



 40 

 

 

 

 

9. Ert þú ánægð(ur) með safnkost bókasafnsins (bækur-tímarit-
myndefni-tónlist)?

Mjög ánægð(ur); 
50%

Frekar ánægð(ur); 
41%

Hvorki né; 6%

Frekar óánægð(ur); 
0%

Mjög óánægð(ur); 
0%

Ekki svarað; 3%

11. Hvaða þætti hjá bókasafninu finnst þér að megi bæta?

Enga; 51%

Afgreiðslu; 2%
Aðra þjónustu (eins 

og innheimtur, 
upplýsingaþjónustu)

; 5%

Safnkost; 12%

Tölvur; 4%

Annað; 14%

Ekki svarað; 17%
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• Opna fyrr 
• Kaffi? 
• Fjölbreyttara úrval hannyrðablaða-uppskriftablaða 
• keypt væru erlend listtímarit, þýsk, ensk og amérísk 
• Bækur eru ekki nógu skipulagðar merktar og númer þeirra. 
• tölvur 
• fleiri eintök af vinsælum bókum 
• lengri lánstíma í millireykjasöfnum! 
• opið lengur 
• Skínandi þjónusta hjá safninu 
• bókasafnskort 
• tímasetning á sögustundun 
• Fleiri dönsk blöð 
• Kaffiaðstöðu fyrir þá sem lesa, missi ei af sæti 
• DVD mætti vera ókeypis eins og á BBS 
• skrá yfir hljóðbækur 
• fleiri dagblöð 
• Viðvörun í tölvupósti um útlánstíma að renna út 
• Meira úrval hljóðbóka fyrir fullorðna 
• vantar oft bækur því miður þvi n.... er alltaf pantaður 
• veit ekki 
• ? 
• ? 
• Vera með fjölskyldukort 
• Opna fyrr á laugardögumopna fyrr á laugardögum 
• opið til 21 
• Opnunartímar á föstu - og laugardögum 
• Helst meira úrval fantasíu hljóðbóka! 
• Mjög erfitt að fá nýleg tímarit. Alltaf sömu gömlu tölublöðin í bodi. Mætti vera meira úrval af DVD 

(bíó og fræðsla) 
• Lengur opið um helgar 
• aðgengilegt hvenær kort rennur út pr ár 
• Hef ekki skoðun/veit ekki 
• opna á laugardögum kl 10 eða 11 
• Mætti vera opið 1 kvöld í viku lengur 
• Ekkert sérherbergi 
• fleiri fræðibækur v. háskólanáms 
• afgreiðslutími 
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12. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með heimsóknina á 
bókasafnið?

Mjög ánægð(ur); 
67%

Frekar ánægð(ur); 
25%

Hvorki né; 0%

Frekar óánægð(ur); 
0%

Mjög óánægð(ur); 
0%

Ekki svarað; 8%

13. Með hverjum ert þú vön/vanur að heimsækja bókasafnið?

Kem ein/einn; 54%Með 
maka/fjölskyldumeð

limi; 35%

Með vini/vinum; 3%

Með skólafélögum; 
2%

Ekki svarað; 7%
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14. Hefur þú heimsótt heimasíður bókasafnsins 
(www.bokasafnkopavogs.is)?

Já; 36%

Nei; 55%

Ekki svarað; 9%

15. Hversu lengi ert þú oftast á bókasafninu hverju sinni?

0 - 15 mínútur; 19%

15 - 30 mínútur; 
51%

30 - 60 mínútur; 
19%

Lengur en 1 klst.; 
5%

Ekki svarað; 6%
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16. Kyn

Karl; 29%

Kona; 63%

Ekki svarað; 8%

17. Aldur

15 ára eða yngri; 
10%

16 - 20 ára; 7%

21 - 25 ára; 4%

26 - 40 ára; 24%

41 - 67 ára; 34%

67 ára og eldri; 14%

Ekki svarað; 6%
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18. Menntun

Grunnskólapróf 
(Gagnfræðapróf; 

22%

Framhaldsskólapróf; 
25%

Háskólapróf; 37%

Annað; 8%

Ekki svarað; 8%

19. Búseta

Kópavogur; 82%

Ekki svarað; 6%

Reykjavík og 
nágrenni; 5%

Garðabær, 
Hafnarfjörður eða 

Álftanes; 5%

Utan 
höfuðborgarsvæðisi

ns; 2%
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2. viðauki.90

                                                           
90 Katrín Birgisdóttir 2008. 
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3. viðauki. 
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4. viðauki.91

 

 

  

                                                           
91 Visir.is 2010. http://visir.is/section/FRONTPAGE [Sótt 5. maí 2010.] 
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5. viðauki. 

Forsíða 

• þar á að vera leitargluggi á gegni.is, fréttir 

• krækjur inn á helstu síður á vefnum sjálfum  

• upplýsingar um safnið þ.e.a.s. heimilisfang, símanúmer 

• upplýsinar um opnunartíma 

• hægt að hafa samband beint af forsíðu með tölvupósti 

• krækja á Bókasafn Kópavogs 

• krækja inn á facebook síðu Kórasafns  

1 Barnasíða 

1.1 Hvað viltu lesa 
Efnisflokkaðir listar yfir bækur fyrir börn 

1.2 Tenglar 
Á vefi með efni sem börn hafa gagn og gaman af t.d. á leikjasíður og upplýsingasíður 

1.3 Nýtt barnaefni 
Nýtt barnaefni á safninu 

2 Unglingasíða 

2.1 Tenglar 
Á vefi með efni sem unglingar hafa áhuga á svo sem Vísindavefinn og Skólavefinn. 

   

2.2 Nýtt efni 
Þarna eiga að vera upplýsingar um nýtt efni fyrir unglinga 

2.3 Hvað viltu lesa 
Efnisflokkaðir listar yfir bækur sem til eru fyrir unglinga 
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2.4 Nýjar teiknimyndasögur  

3 þjónusta 

3.1 útlán  

3.2 Millisafnalán 

3.3 Opnunartími 

3.4 Gjaldskrá 

3.5 Sögustundir 

3.6 Bæklingar 
• og listar yfir efni sem til er á hljóðbókum í Kórasafni bæði fyrir börn og fullorðna 

• listi yfir bækur vinsælustu höfunda 

• bæklingur um  starfsemi safnsins á pdf, 

• bæklingur með leiðbeiningum um notkun á gegnir.is en gegnir.is er er vefútgáfan af bókasafnskerfinu  sem 
notað er á  safninu. 

• Saga Bókasafns Kópavogs á pdf. 

3.7 Rafrænt efni 

4 Um safnið 
hlutverk, markmið, leiðarljós 

starfsmenn 

skipurit 

starfsáætlun 

og þau söfn sem eru í samstarfi við okkur 

4.1 Lista- og menningarráð 
• Starfsáætlun á pdf 

• Krækjur inn á þau bókasöfn sem Bókasafn Kópavogs er í samstarfi við 

4.2 Starfsmenn 

4.3 Ársskýrslur 
Krækjur á ársskýrslur Bókasafns Kópavogs síðan 2006, en það ár var byrjað að undirbúa stofnun á  Kórasafni. 
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5 Nýtt safnefni 

6 Fréttir 

7 Veftré 
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6. viðauki.
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7. viðauki. 

Viðmótsprófun á vef Kórasafns, viðkomandi átti að finna eftirfarandi upplýsingar í minna en 3 
smellum. 

 

Millisafnalán 

Bókalistar fyrir börn 6-8 ara 

Lista- og menningarráð 

Nýttefni fyrir unglinga 

Ársskýrslur 

 

Viðkomandi gekk ágætlega að finna þær upplýsingar sem beðið var um fyrir utan að hann 
„villtist“ aðeins af leið þegar  hann var að leita að Lista- og menningarráði. Viðkomandi kom 
með þá tillögu að í staðin fyrir að nota Um okkur að hafa Um safnið og ætla ég að taka það til 
greina. 

Sá sem framkvæmdi þessa prófun er að læra kerfisfræði við Háskólann í Reykjavik. 

Viðkomandi gekk mjög vel að finna allar upplýsingar á stuttum tíma og á minna en 3 smellum, 
eina sem tók heldur lengri tíma var  að finna Lista- og menningarráð. Viðkomandi fór aðra leið 
til að finna Lista-og menningarráð en hún notaði veftréð í staðin fyrir að smella á alla hnappa á á 
bláu stikunni.  

Sá sem framkvæmdi síðari prófunina er nemandi í 10. bekk í  grunnskóla. 
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8. viðauki. 

Gamli vefur Bókasafns Kópavogs 
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