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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um bókasafnsþjónustu fyrir unglinga á 

almenningsbókasöfnum. Byrjað er á að fara aðeins yfir söguna, hin íslensku lestrarfélög 

og upphaf almenningsbókasafnanna skoðuð, farið verður stuttlega yfir lagaumhverfi 

almenningsbókasafna í landinu auk þess sem farið verður yfir sögu bókasafnsþjónustu 

fyrir unglinga í Bandaríkjunum. Það verður einnig skoðaður réttur unglinga til 

upplýsinga og farið yfir þau lög og reglur sem tengjast unglingum og bókasöfnum, þar 

með talið lög um almenningsbókasöfn og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Að því 

loknu verður skoðað að hverju þarf að huga þegar á að bjóða upp á sér 

bókasafnsþjónustu fyrir unglinga, þá verður sérstaklega farið yfir hinar ýtarlegu 

viðmiðunarreglur sem ALA bandarísku bókavarða samtökin hafa gefið út og hvað þarf 

að varast þegar útbúið er svæði fyrir unglinga og hvernig skal standa að vali á efni. Það 

verður farið yfir þjónustu við minnihluta hópa, þá helst hinsegin unglinga og svo 

unglinga sem koma úr fjölmenningarlegu umhverfi. Að lokum verður fjallað um ímynd 

bókasafnsins og bókasafnsfræðinganna og hún skoðuð með tilliti til markaðssetningar á 

bókasöfnum. Ritgerðin endar svo á niðurstöðum og lokaorðum þar sem helstu 

niðurstöður verða teknar saman með teknu tilliti til smæðar íslenska 

bókasafnamarkaðarins. 
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fyrir að hafa gert námið svo fjörugt og skemmtilegt. 
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1 Inngangur 

 

Frá því að ég var unglingur hefur mig langað til að fleiri uppgötvi þann gullmola sem 

við eigum í almenningsbókasöfnum landsins. Það kom því fátt annað til greina, þegar ég 

var að velja efni fyrir lokaverkefni mitt, en að ritgerðin fjallaði um unglinga og 

bókasöfn á einn eða annan hátt. 

Ég ákvað því að skoða bókasafnsþjónustu fyrir unglinga á almenningsbókasöfnum 

bæði hér á landi sem og erlendis. Samkvæmt Ársskýrslu Bókasafns Kópavogs (2011) 

voru útlán til unglinga 9.454 árið 2006 en ekki nema 7.845 á árinu 2010, það þýðir að 

útlánum til þessa aldurshóps hafa fækkað um 17%. Það þarf að koma í veg fyrir að þessi 

fækkun haldi áfram að eiga sér stað. En hvað gerum við þegar unglingarnir koma ekki 

inn á söfnin? Hvað geta söfnin gert til að auka áhuga unglinganna á starfsemi 

almenningsbókasafnanna í landinu? 

Í fyrstu grein laga nr. 36/1997 um almenningsbókasöfn segir að hlutverk þeirra sé að 

veita fólki, bæði börnum og fullorðnum, greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og 

öðrum miðlunargögnum. Það er áhugavert að sjá að hér eru unglingar ekki nefndir 

sérstaklega og eiga því líklega að teljast sem annaðhvort börn eða fullorðnir. Getur það 

verið að unglingurinn sé jafn týnd stærð innan bókasafnanna og hann er innan laga um 

almenningsbókasöfn? 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvað almenningsbókasöfn hérlendis jafnt og 

erlendis eru að gera til að stuðla að bættri og sérhæfðari bókasafnsþjónustu fyrir 

unglinga og hvaða viðmiðunarreglum og lögum þau eru að fylgja. Heimilda var aflað á 

Landsbókasafni-Háskólabókasafni, á leitir.is og í völdum gagnagrunnum líkt og 

ProQuest, ERIC og LISA. Efnistök ritgerðarinnar taka mið af því að um BA-verkefni er 

að ræða og er því umfjöllun um viðfangsefnið ekki tæmandi. 
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2 Sögulegt samhengi: Saga bókasafnsþjónustu við unglinga 

 

Lestrarfélögin á Íslandi eiga sér langa sögu. Hér á eftir verður gerð grein fyrir sögu 

íslenskra lestrarfélaga auk þess sem farið verður í stórum dráttum yfir lagalegt umhverfi 

bæði lestrarfélaga og almenningsbókasafna. Einnig verður stiklað á stóru varðandi 

upphaf bókasafnsþjónustu við unglinga í Bandaríkjunum. 

 

2.1 Lagaumhverfi lestrarfélaga og almenningsbókasafna 

 

Til að skilja sem best þá þjónustu sem hefur verið í boði, bæði í lestrarfélögum og á 

almenningsbókasöfnum, er vert að skoða það lagaumhverfi sem bókasöfn hafa starfað í 

frá upphafi. Hér fyrir neðan verður því stiklað á stóru þegar kemur að lögum um 

lestrarfélög og almenningsbókasöfn. 

Í lögum nr. 57 frá árinu 1937 um lestrarfélög og kennslukvikmyndir var tekið fram 

að þau lestrarfélög sem störfuðu utan þeirra kaupstaða eða kauptúna, þar sem amts-, 

bæjar- eða sýslubókasöfn voru starfandi ættu rétt á styrk úr styrktarsjóði lestrarfélaga 

sem fræðslumálastjóri sá um. Í þessum lögum kom einnig fram að styrkhæf lestrarfélög 

ættu að fá sent árlega frítt eintak af alþingistíðindum, stjórnartíðindum, skýrslum 

Hagstofunnar, lagasafni, hæstarréttardómum, skýrslum ríkisskólanna, lögbirtingar-

blaðinu, prentuðum álitum milliþinganefnda og öðrum opinberum skýrslum sem ríkið 

og stofnanir þess gáfu út. Það er því nokkuð ljóst að styrkhæf lestrarfélög áttu að vera 

upplýsingagátt vegna opinberrar stjórsýslu fyrir íbúa á þjónustusvæði þeirra. 

Í lögum um lestrarfélög og kennslukvikmyndir nr. 1 frá árinu 1944 hafa lögin frá 

1937 verið endurskoðuð, þar hefur verið bætt við að lestrarfélag geti fengið styrk þó svo 

að sýslubókasafn sé í kauptúninu svo framalega sem lestrarfélagið og sýslubókasafnið 

hafi ekki sama bókakostinn. Auk þess kom fram að veita mætti lestrarfélagi auka styrk 

ef tekjur sjóðsins leyfðu og skyldi þá miða hann við bókakaup, útlán bóka og aðra 

aðstöðu. 
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Árið 1955 voru svo samþykkt lög númer 42 um almenningsbókasöfn. Þar kemur 

fram að almenningsbókasöfn séu bæjar- og héraðsbókasöfn, sveitarbókasöfn og 

bókasöfn heimavistarskóla og annarra opinberra stofnanna. Í annarri og þriðju grein 

laganna kemur fram að skipta skuli landinu í 30 bókasafnshverfi og í hverju hverfi eigi 

að vera eitt bæjar- eða héraðsbókasafn. Hlutverk bókasafnanna er tekið fram í fjórðu 

grein en þar er sagt að hlutverk þeirra sé að efla almenna menntun með því að gefa 

mönnum kost á að lesa góðar bækur svo og á annan þann hátt sem aðstæður leyfa. Í 

fjórðu greininni er einnig fjallað um að leggja skuli áherslu á öflun erlendra bóka og 

annarra rita sem stuðla að því að efla almenna menntun. Í ellteftu grein er komið að 

lestrarfélögunum en þar stendur að í hverju sveitarfélagi utan þeirra kauptúna sem eru 

með starfandi héraðsbókasöfn, skuli vera sveitarbókasafn sem skal vera rekið af 

sveitastjórn, lestrarfélagi eða öðrum félagasamtökum. Að lokum má nefna 19. grein 

laganna en þar stendur að stjórn skuli ráða safninu sérstakan bókavörð og skal 

bókavörðurinn ásamt stjórninni sjá til þess að safnið komi að sem fyllstum notum öllum 

þeim sem búa í því sveitarfélagi sem það tilheyrir. 

Lög um almenningsbókasöfn verða ítarlegri og ítarlegri með árunum, þar sem tekið 

er jafnt á starfsmannamálum og fjármálum auk bæði bóka- og húsakosti. Árið 1963 voru 

lög nr. 22 um almenningsbókasöfn samþykkt, þar ber helst að nefna breytingu á 

bókasafnshverfum en þau fara úr 30 í 31. 

Með lögum nr, 50 frá 1976 um almenningsbókasöfn voru gerðar töluverðar 

breytingar. Þar kemur fram að almenningsbókasöfn séu mennta- upplýsinga- og 

tómstundastofnanir fyrir almenning. Skilgreiningin á því hvað telst til almennings-

bókasafna hefur tekið breytingum því hér hafa skólabókaöfnin verið tekin út úr lögunum 

og flutt yfir í lög um grunnskóla. Bókasöfnin eiga að gefa fólki sem bestan kost á að 

lesa og færa sér í nyt bækur auk afnota af hljómplötum, segulböndum og öðrum 

miðlunargögnum til fræðslu og dægradvalar. Hér hefur einnig verið breytt orðalagi 

varðandi bókasafnshverfin en nú kemur fram að landið skiptist í bókasafnsumdæmi og 

að bæjarbókasöfn  skuli starfa í kaupstöðum og skuli hafa útibú í bæjarhverfum eftir 

aðstæðum. Þar kemur einnig fram að heimilt sé að sameina almenningsbókasöfn og 

skólasöfn og reka sameiginlega ef forráðamenn beggja telja slíkt æskilegt og 

menntamálaráðuneytið samþykkir. Í sjöundu grein laganna er komið inn á lestrarfélögin 

en þar stendur að heimilt sé að gömul lestrarfélög starfi áfram á svipuðum grundvelli og 

verið hefur og í samráði við hreppsnefndir. 
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Þá er komið að lögum um almenningsbókasöfn nr. 36 frá árinu 1997. Þar eru 

almenningsbókasöfn orðin upplýsinga- og menningarstofnanir með það hlutverk að 

veita bæði börnum og fullorðnum greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og öðrum 

miðlunargögnum, þar á meðal tölvubúnaði og upplýsingum á tölvutæku formi. Söfnin 

eiga að efla frjálsan og óheftan aðgang almennings að upplýsingum og 

þekkingarmiðlun. Söfnin skulu hvert á sínu þjónustusvæði kappkosta við að styrkja 

menningarstarf og atvinnulíf. Markmið þeirra er að efla íslenska tungu, stuðla að 

símenntun og örva lestraráhuga. Í fimmtu grein er svo sérstaklega nefnt að öllum 

bókasöfnum í hverju umdæmi beri að efla samvinnu sín á milli. 

Í lokin má skoða reglugerð númer 138 um almenningsbókasöfn frá árinu 1978. Þar 

kemur fram að almenningsbókasöfn skiptist í þrjá flokka, bæjar- og héraðsbókasöfn sem 

skal líta á sem miðsöfn, hreppasöfn og stofnanasöfn. Þar kemur einnig fram að hlutverk 

miðsafnsins sé að veita almeningi möguleika á ævimenntum með því að hafa til afnota 

fræðirit og annað efni, sem hefur fræðslugildi. Auk þess er það hlutverk miðsafns að 

gefa almenningi kost á að verja tómstundum sér til menningarauka og afþreyingar með 

heimláni bóka og annarra gagna, við bókmenntakynningar, sýningar ýmiss konar, 

fyrirlestra, tónlistarflutnings og annarri þess háttar starfsemi. 

 

2.2 Upphaf lestrarfélaganna og almenningsbókasafna 

 

Lestrarfélög eiga sér langa sögu á Íslandi. Fyrstu lestrarfélögin voru stofnuð um 

aldamótin 1800 og voru þau upphaflega frjáls samtök einstaklinga sem söfnuðu saman 

fé til að kaupa bækur og annað lesefni sér til fróðleiks og skemmtunar (Ingibjörg 

Sverrisdóttir, 1997). Ástæða þess að lestrarfélögin voru stofnuð var líklega að fólk vildi 

bæta þjóðfélagið í anda þeirra framfarastefna sem bárust til landsins á þessum tíma. En 

lestrarfélögin voru stofnuð í því skyni að efla lestraráhuga og bæta menntunarstig 

félagsmanna, auk þess að stuðla að auknu framboði lesefnis og þá aðallega fræðandi 

lesefnis og til þess að bjóða upp á aðstöðu til sjálfsmenntunar (Stefanía Júlíusdóttir, 

2011). Það voru menn af flestum stigum samfélagsins sem komu að stofnun og rekstri 

lestrarfélaganna á Íslandi, en það voru bændur, bændasynir og jafnvel vinnumenn. Sem 

dæmi má nefna að lestrarfélagið í Biskupstungum var stofnað árið 1851 af 11 bændum, 

4 bændasonum, lögfræðingi og presti. Það er einnig athyglisvert að skoða aldur 

stofnenda íslensku lestrarfélaganna, upphafsmenn lestrarfélags Svalbarðsstrandar sem 
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stofnað var 1891 voru á aldrinum 15-23 ára og að stofnun fyrsta Lestrarfjelags 

Langdælinga stóðu skólapiltar auk þess var sá sem bar upp tillöguna að stofnun 

lestrarfélags Mývetninga einungis 22 ára (Stefanía Júlíusdóttir, 2011). 

Þróun lestrarfélaga á Íslandi hefur oft verið skipt í 4 skeið, upphafsskeiðið frá 1790-

1840, þróunarskeiðið frá 1840-1870, Hið eiginlega skeið lestrarsafnanna frá 1870 til 

1937 og svo lokaskeiðið sem náði frá 1937-1955 (Ingibjörg Sverrisdóttir, 1997). 

Á upphafsskeiðinu var nokkur vakning til að stofna lestrarfélög og voru sex slík 

stofnuð þá, þó þau hafi ekki enst lengi. Það var svo upp úr 1830 var farið að stofna 

lestrarfélög að nýju þegar Möllersku lestrarfélögin voru stofnuð og Bókasafni 

Flateyjarframfararstofnunar komið á fót (Ingibjörg Sverrisdóttir, 1997). 

Framfarastofnunin í Flatey á Breiðafirði var lestrar- og menningarfélag sem stofnað var 

til að gera alþýðufólki á Vesturandi kleift að afla sér nytsamlegrar þekkingar, en einnig 

til að veita birtu og gleði inn í hversdagslíf almennings (Lilja Harðardóttir, 1997). 

Lestrarfélögin, fyrir utan Bókasafn Framfarastofnunar Flateyjar, voru þó ekki fyrir alla, 

bókakosturinn var aðallega á erlendum tungumálum og félagsgjöldin há. Félagsmenn 

ætluðu sér að auka menntun sína til að geta miðlað henni til almennings (Ingibjörg 

Sverrisdóttir, 1997). 

Á þróunarskeiðinu voru fyrstu almenningslestrarfélögin stofnuð fyrir utan Bókasafn 

Framfararstofnunarinnar í Flatey sem var stofnað 1833. Alls er vitað um tæplega þrjátíu 

lestrarfélög sem voru stofnuð á þessu tímabili. Áhrif upplýsingastefnunnar fóru 

þverrandi og frjálslyndari stefnur, urðu meira áberandi, örla tók á pólitískri hugsun og 

frumkvæði. Bókakosturinn miðaðist því helst við fræðsluefni en blandaður afþreyingu, 

en enn var stór hluti bókakostarins á erlendum tungumálum (Ingibjörg Sverrisdóttir, 

1997). 

Á hinu eiginlega skeiði lestrarsafnanna voru stofnuð um það bil 230-250 lestrarfélög. 

Mörg þeirra voru stofnuð í tengslum við til dæmis ungmennafélögin. Mikil þjóðernisleg 

vakning varð á meðal almennings og litið var á lestrarfélögin sem leið almúgans til 

menntunar eða skólagöngu sem fæstir höfðu efni á. Þó farið væri að stofna sýslu- og 

bæjarbókasöfn í mörgum sýslum og stærstu bæjum eftir aldamótin 1900 voru 

lestrarfélögin oft eini möguleiki fólks á að nálgast bækur (Ingibjörg Sverrisdóttir, 1997).  

Mismunandi álit eru um það hvenær lestrarfélögin runnu sitt lokaskeið. Sumir telja 

að lokaskeiðið hafi verið frá 1937-1955. En árið 1955 voru sett lög um 

almenningsbókasöfn nr. 42/1955 og var landinu skipt upp í 30 bókasafnshverfi og þar 
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með hlutverki lestrarfélaganna lokið. Lestrarfélögin voru ekki lengur rekin af 

félagsmönnum eða framlögum þeirra heldur af opinberu fé (Ingibjörg Sverrisdóttir, 

1997). Aðrir telja að þó svo að að lestrarfélög hafi fengið rekstrarfé eða styrki frá 

opinberum aðilum þá jafngildi það ekki því að glata eignarhaldi yfir félaginu. Víða var 

samið um eignarhaldið og varð þannig safnkostur margra lestrarfélaga uppistaðan í 

bókasafni sveitarfélagsins. Misjafnt var hvort haldið var í gamla lestrarfélagsheitið eða 

nafninu breytt, lestrarfélag Svalbarðsstrandar hélt til dæmis nafninu til að undirstrika að 

safnið væri eign heimamanna. Árið 1989 voru enn hátt á fimmta tug svokallaðra 

lestrarfélaga hluti af almenningsbókasafnskerfinu (Stefanía Júlíusdóttir, 2011). Á árinu 

2012 báru enn fimm almenningsbókasöfn lestrarfélags nafnið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Eins og kom fram hér fyrir ofan áttu unglingar og ungmenni þátt í stofnum nokkurra 

lestrarfélaga. Þegar kemur að almenningsbókasöfnunum þá komu til dæmis ungmenni 

við sögu við stofnun bókasafns Kennaraskólans. En þegar Kennaraskólinn í Reykjavík 

var stofnaður 1908 þá voru það nemendur við skólann sem beittu sér fyrir stofnun 

lestrarfélags til þess að fá betri aðgang að íslenskum bókum og þá sérstaklega 

sagnfræði, málfræði og skáldskap (Kristín Indriðadóttir, 1997). Börnin voru heldur ekki 

gleymd þegar hugað var að opnun almenningsbókasafna. Alþýðubókasafn Reykjavíkur 

hóf svo starfsemi sína á sumardaginn fyrsta árið 1923 (er nú Borgarbókasafn 

Reykjavíkur), ári eftir opnunina var komið þar fyrir lesherbergi fyrir börn í safninu 

(Kristín Pétursdóttir og Stefanía Júlíusdóttir, 2009). Lestrarfélag kvenna hafði árið 1912 

hafið rekstur á barnalesstofu, sú stofa var rekin nær óslitið í 25 ár. Árið 1931 opnaði svo 

Alþýðubókasafnið aðra barnalesstofu í Austurbæjarskóla og á árunum 1947-1948 voru 

opnaðar barnalesstofur í Melaskóla, í Miðbæjarskóla og í Laugarnesskóla (Þórdís 

Þorvaldsdóttir, 1997). 
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2.3 Saga bókasafnsþjónustu við börn og unglinga í Bandaríkjunum 

 

Fyrstu almenningsbókasöfnin í Bandaríkjunum voru stofnuð á nítjándu öld. 

Tilgangurinn með stofnun þessara fyrstu bókasafna var að deila kostum þess að lesa 

með þeim sem höfðu ekki fjárráð til að kaupa „góðar“ bækur. Þeim sem tilheyrðu efri 

stéttum samfélagsins þótti bókakostur neðri stétta ekki nógu vandaður en nóg var til af 

10 senta bókum og ódýrum rómönsum, þau vildu því bæta lestrarvenjur lægstu stétta. 

Hjá bæði bókavörðum og stjórnum bókasafnanna var mikill vilji til að fá fólkið til að 

lesa vandaðar bækur og bókmenntaverk, sum almenningsbókasöfn neituðu að kaupa 

nokkurs konar skáldsögur og vildu venja lesendur af þeim hið snarasta á meðan önnur 

söfn vildu bara kaupa „góðar“ skáldsögur. Niðurstaðan af því var að sjálfsögðu fækkun 

viðskiptavina bókasafnanna. Það var svo á árlegum fundi ALA bandarísku bókavarða 

samtakanna árið 1883, sem Mellen Chamberlain, yfirmaður almenningsbókasafnins í 

Boston, ræddi það að fyrst almenningsbókasöfn væru að hluta rekin á sköttum 

almennings að bókasöfnin ætti að virða óskir almennings um lesefni (Walter og Meyers, 

2003). 

Það var svo í Carnegie bókasöfnunum, sem byggð voru um gervöll Bandaríkin á 

árunum frá 1886 til 1917, sem var útbúið sér svæði sem voru tileinkuð börnum. Ekki 

eru til neinar upplýsingar um að svæði hafi verið tileinkuð unglingum eða ungmennum í 

þessum söfnum. Samkvæmt því sem fram kemur hjá Walter og Meyers (2003) skrifaði 

Amelia Munson árið 1950, ungmennabókavörður hjá almenningsbókasafninu í New 

York, í bók sína An ample field: books and young people, að ekki séu allir unglingar 

lesendur. Sumir sem lásu mikið sem börn séu orðin of upptekin eða hafi fallið fyrir 

sjónvarpinu, útvarpinu eða myndasögum, eða höfðu ekki nógu góðan lesskilning eða 

lestrarkunnáttu til að njóta bóklesturs. Hún vildi að unglingar læsu til að fá að njóta, 

ánægjunnar af því að vera forvitin, slökuninni sem fylgir lestri, þörfinni fyrir að fá frí 

frá raunveruleikanum og ánægjunnar af að vera í nálægð við lesefni við hæfi. Síðast enn 

ekki síst vildi Munson að að unglingarnir nytu þess að eltast við hamingjuna (e. the 

pursuit of happiness). Það að lesa sér til ánægju er aðalatriðið, það að lesa án ánægju 

kallar ekki á neitt annað en óbeit á öllu ferlinu (Walter og Meyers, 2003). 

Margaret Edwards var annar ungmennabókavörður sem var áberandi um miðja 

síðustu öld. Hún byrjaði að vinna á almenningsbókasafninu í Baltimore árið 1933 og tók 



13 

sér margt til fyrirmyndar sem gert var í New York hjá Munson. Edwards komst fljótt að 

því að þó hún þekkti unglingana vel í gegnum vinnu sína sem kennari þá þekkti hún 

ekki eins vel bækurnar sem voru ætlaðar þeim. Hún tók sig því til og las unglingabækur 

í öllum sínum frístundum og notaði svo þær upplýsingar sem hún hafði safnað með 

lestrinum til að koma þessum bókum á framfæri við unglingana. Hún þróaði með sér þá 

kenningu að bókaverðir ættu að þróa venjur og smekk ungmenna við lestur. Edwards 

vildi að fleiri unglingar kæmu á bókasafnið og í hvert skipti sem þau kæmu ætti að 

kynna fyrir þeim betri og innihaldsríkari bækur, þar til þeir færu að lesa af ánægju 

bækur sem væru ungmennum hvetjandi og gætu veitt þeim innblástur. Edwards var á 

móti allri ritskoðun og vildi að unglingarnir læsu um lífið eins og það er en ekki eins og 

við viljum að það sé. Hún var einnig á undan sinni samtíð þegar kom að viðkvæmari 

málefnum, hún vildi að unglingarnir læsu bækur um kynlíf og ekki bara kennslubækur 

heldur líka sögur sem lýstu þeim tilfinningum sem eiga að búa að baki kynlífs (Walter 

og Meyers, 2003). 

Edwards var hörð á því að allir starfsmenn í hennar deild vissu um hvað þeir væru að 

tala þegar kæmi að bókaskostinum fyrir unga fólkið. Starfsmönnum var úthlutað um það 

bil 300 titlum sem þeir áttu að lesa, tíu bækur í einu, og ræða svo innihald þeirra við 

Edwards, skiljanlega voru ekki allir starfsmennirnir jafn ánægðir með þennan 

heimalærdóm. En Edwards var hörð á því að bókaverðir ættu að vera meira og gera 

meira en bara að sjá um og flokka bókakostinn. Bókaverðirnir áttu að ganga um safnið 

og nálgast unglingana með bros á vör og benda þeim á góðar bækur til lestrar (Walter 

og Meyers, 2003). 

Við upphaf tuttugustu aldarinnar vildu bókaverðir gera meira en bara að auka 

lestrarsmekk og leiðbeina viðskiptavinum um bókaval. Því var meiri áhersla lögð á 

kennsluhluta bókasafnsstarfsins. Kennsluhlutinn var tvískiptur, almenningsbókasöfn 

áttu að styðja formlega kennslu og bókasöfnin áttu að vera upplýsinga gátt fyrir þá sem 

vildu læra sjálfstætt (Walter og Meyers, 2003) 

Á kreppuárunum varð mikil aukning á því að unglingar í Bandaríkjunum færu í 

framhaldsskóla. Almenningsbókasafnið í New York fór þá í átak til að kenna 

unglingunum að leita sér upplýsinga í fullorðinsdeildum bókasafnsins. Margir 

starfsmenn bókasafnsins á þeim tíma voru mjög ósáttir við þennan hóp af fólki sem var 

hvorki börn né fullorðnir og fannst þau vera að taka pláss og tíma frá fullorðna fólkinu. 

Þessi ósátti hópur starfsfólksins vildi að þessi hópur ungmenna héldi sig á 
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skólabókasöfnunum. Unglingarnir létu framkomu starfsfólksins ekki á sig fá og héldu 

áfram að koma á almenningsbókasafnið til að læra. Það var svo uppúr 1960 sem 

starfsfólkinu var nóg boðið, þar sem hóparnir af unglingum voru að hrekja fullorðna 

fólkið burt að mörg almenningsbókasöfn takmörkuðu þjónustu sína við unglinga og sum 

bókasöfnin hættu allri þjónustu við unglingana. Heimanámsaðstoð við unglinga var ekki 

í forgangi hjá almenningsbókasöfnum aftur fyrr en eftir 1995 þegar heimanámsaðstoð 

var sett á laggirnar í mörgum almenningsbókasöfnum um gervöll Bandaríkin (Walter og 

Meyers, 2003). 

Almenningsbókasafnið í Cleveland opnaði Stevenson herbergið árið 1926 til að 

þjónusta þá unglinga sem höfðu hætt í skóla til að fara að vinna. Þar voru allskonar 

upplýsingar sem unglingar á þessum aldri gætu þarfnast. Fyrir þá unglinga sem voru 

utan skóla voru auk þess haldnir fyrirlestrar og bókaspjall, og þar gátu unglingarnir hist 

og spilað skák, prjónað og spjallað um heima og geima (Walter og Meyers, 2003). 
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3 Unglingar 

 

Það hefur lengi verið vitað að unglingar sækja í minna magni inn á almennings-

bókasöfnin. En hvað er að vera unglingur? Samkvæmt Íslenskri orðabók er unglingur 

skilgreindur sem „ungur maður á aldrinum 13 til 17-18 ára“ (Mörður Árnason, 2007; 

1096). Samkvæmt Hagstofu Íslands voru landsmenn 319.575 þann 1. janúar 2012 og 

þar af voru unglingar á aldrinum 13-18 ára 27.005 eða um 8,45% landsmanna (Hagstofa 

Íslands, 2012a). 

Sue Sherif (1993) segir frá rannsókn sem gerð var á seinni hluta níunda áratugarins í 

Bandaríkjunum. Þar töldu bókaverðir að of fáir unglingar kæmu á bókasöfnin. En 

niðurstöðurnar sögðu annað. Þar kom fram að unglingar væru fjórðungur af notendum 

bókasafna þó þeir væru einungis 7% af íbúafjölda Bandaríkjanna. En ætli við 

Íslendingar séum að vanmeta þann fjölda unglinga sem sækja bókasöfnin? Í Ársskýrslu 

2010 hjá Bókasafni Kópavogs (2011) kemur fram að fjöldi útlána hjá lánþegum á 

aldinum 13-17 ára hefur dregist saman á síðustu árum. Á árinu 2006 voru útlánin 9.454 

en á árinu 2010 ekki nema 7.845 á meðan að útlánum til barna á aldrinum 0-12 ára hefur 

fjölgað úr 21.783 árið 2006 í 35.266 árið 2010. Á árinu 2010 voru heildar útlán ársins 

256.648 og því voru útlán unglinganna einungis um 3%, en unglingarnir eru samt rúm 

8% landsmanna (Hagstofa Íslands, 2012a). En hvað eiga bókasöfnin af efni handa 

unglingum? Samkvæmt Landskerfi bókasafna voru, 31. desember 2011, 5.618 titlar af 

efni fyrir unglinga (bækur, tónlist og myndefni) á bókasöfnun landsins, heildarfjöldi 

titla voru 424.121, hlutfall efnis fyrir unglinga er því ekki nema 1,32%. Ef reiknað er 

saman allt efni fyrir börn og unglinga, þar með talið kennsluefni, nær hlutfallið upp í 

6% (Hildur Gunnlaugsdóttir og Sigrún Hauksdóttir, 2012). Þó svo að unglingar lesi 

mikið af efni fyrir bæði börn og fullorðna þá er þetta hlutfall titla sérmerkt unglingum 

alltof lágt, 1,32% af efninu fyrir 8% landsmanna er bara ekki nógu gott. Þessi 

upptalning hér að ofan segir okkur það að alltof margir unglingar eru ekki að nýta sér þá 

þjónustu sem er í boði á almenningsbókasöfnum landsins auk þess sem auka þarf við 

titla ætlaða unglingum á bókasöfnum landsins. 
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Samkvæmt því sem kemur fram hjá Hughes-Hassell og Miller (2003) skrifaði 

sálfræðingurinn Robert Havighurst árið 1972 að hvert æviskeið einskorðist við ákveðin 

þróunarverkefni. Havighurst safði að þróunarverkefni unglinga séu meðal annars að 

sættast við líkamsbyggingu sína, að aðlagast nýjum hugsunarháttum og að auka 

munnlega hæfni, auk þess að öðlast ný og þroskaðari sambönd við jafnaldra, að öðlast 

kynhlutverk, að öðlast tilfinningalegt sjálfstæði frá foreldrum sínum og að koma sér upp 

gildismati og siðfræðikerfi sem verða leiðarljós hugmynda og hegðunar, auk þess að 

óska eftir og öðlast félagslega ábyrga hegðun. Hvert þróunarverkefni er þáttur í 

þroskaferlinu sem eykur heildstæðan skilning unglinga á sjálfum sér (Hughes-Hassell 

og Miller, 2003). 

Eins og flestir vita eru unglingar á margan hátt öðruvísi en bæði börn og fullorðnir og 

unglingsárin einkennast af miklum tilfinningaflækjum. Unglingarnir eru að ganga í 

gegnum þroskaferli og ekki bara í líkamlegum þroska heldur einnig í vitsmunalegum, 

félagslegum og persónulegum þroska (Hughes, 1999). 

Það gefur því augaleið að unglingar þurfa annars konar þjónustu en bæði börn og 

fullorðnir, jafnt á almenningsbókasafninu sem annarsstaðar í þjóðfélaginu. 

 

3.1 Réttur unglinga til upplýsinga 

 

Í 17. Grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að ríkið eigi að sjá til þess 

að börn og unglingar hafi aðgang að góðum upplýsingum og efni í blöðum, bókum, 

hljóðvarpi og sjónvarpi, auk þess sem ríkið á að stuðla að því að barnabækur séu 

skrifaðar og þeim dreift. Einnig eiga börn og unglingar, sem eiga sér annað móðurmál 

en íslensku, að hafa aðgang að góðu efni á sínu eigin máli (Árný Elíasdóttir og Heimir 

Pálsson, e.d.). 

Í fyrstu grein laga númer 36 um almenningssöfn frá 16. mai 1997 segir: 

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 
þekkingarmiðlum. Söfnin skulu hvert á sínu þjónustusvæði kappkosta að vera 
menningarstarfi og atvinnulífi til styrktar og hafa tiltækar upplýsingar fyrir almenning 
um opinberar stofnanir og þjónustu. Markmið þeirra skal vera að efla íslenska tungu, 
stuðla að símenntun og örva lestraráhuga (Lög um almenningsbókasöfn, nr. 36/1997). 
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Ef við skoðum næst yfirlýsingu um almenningsbókasöfn sem Unesco, Menningar- og 

vísindastofnun Sameinuðu þjóðanna, hafa gefið út þá er tekið fram þar að 

almenningsbókasafnið eigi að vera upplýsingamiðstöð á hverjum stað og veita 

notendum aðgang að upplýsingum og þekkingu. Þjónusta almenningsbókasafna skal 

veitt til allra án tillits til aldurs, kynþáttar, kynferðis, trúarbragða, þjóðernis, tungumáls 

og félagslegrar stöðu. Hafa skal á boðstólum sérstaka þjónustu og efni fyrir þá sem ekki 

geta nýtt sér reglubundna þjónustu af einhverjum orsökum eins og fatlað fólk, fólk á 

sjúkrastofnunum, í fangelsum eða fólk í minnihlutahópum. Safnkostur og þjónusta eiga 

að taka til allra miðlunarforma og notast jafnt við nútíma tækni og hefðbundin gögn auk 

þess sem allir aldurshópar skulu finna efni við hæfi. Markmið almenningsbókasafna 

samkvæmt Unesco er meðal annars að örva og styrkja lestrarvenjur barna frá unga aldri; 

að veita tækifæri til að þroska sköpunargleði einstaklingsins, og að örva ímyndunarafl 

og sköpunargleði barna og unglinga (Unesco, 1994). 

Eins og sést hér er margt sem þarf að huga að þegar kemur að réttindum barna og 

unglinga í heiminum í dag. Það er því forvitnilegt að vita hvernig almenningsbókasöfnin 

eru að standa sig í að fylgja þessu eftir. 

 

3.2 Að hverju má huga 

 

RUSA (e. Reference and User Services Association) félag um upplýsinga- og 

notendaþjónustu og YALSA (Young adult library service association) sem er félag um 

bókasafnsþjónustu fyrir unglinga í Bandaríkjunum stóðu saman að því árið 2006 að búa 

til viðmiðunarreglur vegna bókasafnsþjónustu fyrir unglinga á aldrinum 12 – 18 ára. 

Viðmiðunarreglur þessar eru í sex flokkum og taka fyrir flestar þær hliðar sem þarf 

vegna bókasafnsþjónustu fyrir unglinga. Í fyrsta lið er talað um að unglingar hafi aðrar 

þarfir og þurfi öðruvísi þjónustu en börn og fullorðnir. Þetta þarf að hafa í huga við alla 

áætlanagerð til að unglingar fái þann safnkost og þá þjónustu sem til þarf svo að þeir 

komi aftur og aftur í safnið. Liður tvö fjallar um framkomu starfsmanna. Þegar kemur 

að faglegum samskiptum starfsmanna og unglinga þarf að passa upp á endurmenntun 

starfsmanna, passa að allir starfsmenn virði einkalíf unglingsins og veiti þeim þjónustu 

án fordóma. Í þriðja lið kemur fram að bókasöfn eigi að reyna að nýta sér þá tölvu- og 

samskiptatækni sem unglingarnir nota á hverjum degi, til að aðstoða þá við að afla sér 

upplýsinga. Það borgar sig fyrir bókasöfn að nýta sér samfélagsmiðla þegar kemur að 
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þjónustu við unglinga, auk þess sem góð heimanámsaðstoð getur verið lykillinn í að 

mæta upplýsingaþörf unglinganna. Í fjórða lið er tekið fram að bókasöfnin þurfi að afla 

og kynna upplýsingar og heimildir sem henta unglingum bæði til lærdóms og 

skemmtunar. Bókasöfn þurfa líka að hafa í huga að heimavinna er stóri hluti af 

upplýsingaþörf unglingsins og ætti því heimanámsaðstoð að vera stór partur í þjónustu 

við unglinga. Einnig verður að hafa í huga að unglingar vita oft ekki um hvað þeir eru 

að spyrja né hafa þeir neinn sérstakan áhuga á efninu, þeir vita eingöngu að þeir þurfi 

upplýsingarnar og oftast þurfa þeir þær strax. Bókasöfn þurfa einnig að hafa upplýsingar 

sínar á fjölbreyttu formi, eins og til dæmis hljóðbækur, Internetaðgang, tæki til að hlusta 

á tónlist eða hljóðbækur, auk ritvinnsluforrita eða annars hugbúnaðar sem unglingar 

þurfa að nota við heimalærdóm og til að sinna áhugamálum sínum (Chance, R. o.fl., 

2008). Þessi liður á ekkert sérstaklega við aðstæður á Íslandi þar sem á árinu 2011 voru 

99,3% heimila með börn undir 16 ára með nettengdar tölvur (Hagstofa, 2012b). Í 

Bandaríkjunum árið 2010 voru ekki nema 70,6% íbúa á aldrinum 15-25 ára með 

Internetaðgang inná heimilinu (U. S. Census Bureau, e.d.). Í fimmta lið er talað um 

þörfina á því að leyfa unglingum að taka þátt í starfi bókasafnsins til að auka áhuga 

þeirra og ábyrgðartilfinningu. Það þarf að kenna unglingunum að hjálpa sér sjálfir á 

bókasafninu með safnakennslu og með viðfangsefnum sem eru hönnuð til að auka 

áhuga unglinganna. Sjötti og síðasti liðurinn ýtir undir samvinnu á milli bókasafna og 

annarra stofnana í samfélaginu sem hafa þarfir unglinganna að leiðarljósi. Bókasöfnin 

geta verið í samvinnu við aðrar stofnanir og aflað þeirra upplýsinga sem kennarinn eða 

leiðbeinandinn þarfnast til að skipuleggja viðburði fyrir unglingana (Chance, R. o.fl., 

2008). 

Samtök bókasafna í Ontario í Kanada hafa einnig búið til viðmiðunarreglur sem þau 

kalla Réttindi unglinga á almenningsbókasöfnum (e. Teens‘ right in the public library) 

(2010). Þessar viðmiðunarreglur eru byggðar á þeim bandarísku og eru því keimlíkar. 

Þar er þó lögð sérstök áhersla á réttindi unglinga til vitsmunalegs frelsis og til jafns 

aðgangs að upplýsingum, þjónustu og verkefnum sem eru hönnuð og þróuð sérstaklega 

til að koma til móts við þeirra einstöku þarfir.  

Þá er komið að siðareglum Upplýsingar, sem er félag bókasafns- og upplýsingafræða 

á Íslandi. Í þessum siðareglum er hvergi minnst á börn og unglinga þar sem þessar 

siðareglur eru heldur almennar fyrir allar tegundir af bókasöfnum. Þar er eingöngu talað 

um að félagsmönnum beri að sinna starfi sínu af vandvirkni og trúmennsku og sýna 
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notendum virðingu án tillits til aldurs, kyns, kynþáttar, stjórnmálaskoðana, trúar, 

þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu (Upplýsing, 2007).  

Það virðist því hvorki koma fram í lögum né í siðreglum bókasafns- og 

upplýsingafræðinga að unglingar séu með sérþarfir þegar kemur að bókasafnsþjónustu á 

almenningsbókasöfnum. Er það þá nema von að íslenskir unglingar hugsi lítið um 

bókasafnið ef bókasafnið hugsar svona lítið um þá. Ekki er þó hægt að halda því fram 

að ekkert sé verið að gera fyrir unglingana í íslensku bókasöfnunum. Borgarbókasafn 

hefur verið að standa sig mjög vel á þessu sviði, enda er safnið stærsta 

almenningsbókasafn landsins. (Bókmenntaborgin, e.d.). Meginmarkmið 

Borgarbókasafns eru meðal annars að boðið sé upp á viðburði og dagskrá fyrir alla 

aldurshópa, að það sé markvisst kynnt sem vettvangur fyrir menningu, fræðslu og 

afþreyingu og að lögð sé áhersla á öflugt fjölmenningarstarf. Einnig er markmið þeirra 

að heimsóknir í bókasafnið séu hluti af menningaruppeldi barna og unglinga og að lögð 

sé áhersla á umhverfi sem styður við skapandi barna- og unglingastarf, að boðið sé upp 

á safnkost við hæfi barna og unglinga auk þess að áhersla sé lögð á lestrarhvatningu og 

upplýsingalæsi barna og unglinga. Safnkostur skal uppfylla kröfur um gæði og 

fjölbreytni bæði hvað varðar efni og form auk þess sem hann skal miðast við almenning 

á öllum aldri og af ólíkum uppruna. Þar er einnig leitast við að fá notendur til að hafa 

áhrif á starfsemi safnsins (Borgarbókasafn, 2012a). 

 

3.3 Hvað ber að varast 

 

Í greininni The coolness factor: ten libraries listen to youth eftir Elaine Meyers er talað 

um rannsókn sem fram fór á tímabilinu frá nóvember 1998 til maí 1999, þar tóku tíu 

almenningsbókasöfn á víð og dreif um Bandaríkin þátt til að reyna að fá fleiri unglinga 

inná bókasöfnin. Bókasöfnin sem tóku að sér þetta verkefni notuðu fjölmargar aðferðir 

til að ræða við unglingana, allt frá því að halda fund inn í fundarherbergi safnsins, yfir í 

að fara útá götu og tala við ungmennin þar. Unglingarnir voru ánægðir með að vera 

spurðir álits og svör þeirra voru blátt áfram og þeir voru óhræddir við að segja skoðun 

sína. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar var að aðalástæða þess að unglingar sækja 

í svo litlu mæli inn á bókasöfnin er að þau eru ekki nógu svöl (e.cool), og eina fólkið 

sem fer þar inn eru nördar og lúðar. Unglingunum fannst starfsfólk bókasafna hvorki 

vera hjálpsamt né vingjarnlegt og sjaldnast tilbúið að hjálpa þeim. Unglingar vildu sitt 
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eigið rými þar sem þau væru velkomin og þar sem þyrfti ekki alltaf að vera þögn og þau 

vildu losna við hamlandi reglur og gjöld. Það er athyglisvert að margir af þessum 

unglingum sem talað var við vildu hjálpa til við að bæta safnið auk þess sem þau vildu 

læra á tækin og hjálpa til, til dæmis með því að lesa fyrir yngri börnin (Meyers, 1999). 

Unglingarnir voru augljóslega ekki að finna það sem þau leituðu að í söfnunum. En á 

móti voru þau bjartsýn á að þau gætu bjargað bókasöfnunum frá sínum lúðalegu leiðum 

og búið til nýtt bókasafnsumhverfi fyrir þau sjálf og vini þeirra. Einn unglingurinn 

sagði: „Fullt af bókasafnsfræðingum virðist ekki líka við börn, þeim líkar við bækur. 

Aukin samvinna á milli barna og bókasafnsfræðinga gæti stuðlað að betri samskiptum“ 

(Meyers 1999: 42).  

Denise Agosto og Sandra Hughes-Hassell sáu einnig í grein sinni, People, places, 

and questions: an investigation of the everyday life infomation-seeking behaviors of 

urban young adults (2005), svipaðar niðurstöður varðandi álit unglinga á starfsmönnum 

bókasafna. Almennt voru unglingarnir með neikvæða ímynd af bókasöfnum og 

bókasafnsfræðingum. Unglingarnir í öllum þeim fjórum hópum sem talað var við voru 

sammála um að starfsfólk bæði skóla- og almenningsbókasafna væri almennt ókurteist, 

þeir sögðu að ef starfsfólkið kæmi fram við þá af virðingu þá væru meiri líkur á að þeir 

myndu leita þangað. Unga fólkinu sem rætt var við fannst einnig að það vantaði fleiri 

bækur sem fjalla um fjölbreyttari menningarheima (e. multicultural books) og að það 

væri vandamál á þeirra safni að starfsfólkið hafði aldrei heyrt talað um þær bækur sem 

unglingana langaði helst að lesa. 

Það er langt frá því að vera algilt að bókasafnsfræðingarnir velji bækur fyrir börn og 

unglinga án þeirra samþykkis, sem dæmi má nefna Bókaverðlaun barnanna. Þá er búið 

til veggspjald með þeim barnabókum sem gefnar hafa verið út á árinu og börn á 

aldirnum 6-12 ára lesa þær og velja svo sitt uppáhald, eina frumsamda bók og eina 

erlenda bók. Valið fer fram á heimasíðu Borgarbókasafns, í grunnskólum og á 

bókasöfnum um allt land (Borgarbókasafn, 2012b). 

Til þess að við endum ekki með heila kynslóð sem hugsar aldrei til bókasafnsins þá 

þurfum við að gera breytingar innahúss. Í huga unglingsins eru svöl bókasöfn björt, 

glaðleg og full af fjölbreyttri starfsemi. Þau þurfa að hafa svæði fyrir tónlist og 

myndbönd. Auk þess sem unglingar þurfa sitt eigið rými. Unglingar vilja fjölnota rými, 

bæði vinnusvæði og svæði til að hitta aðra, spjalla og til að hlusta á tónlist og horfa á 

myndefni. Þeir vilja að bókasöfnin endurskoði sektir og strangar reglur þar sem sumum 
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unglingunum fannst auðveldara að kaupa nýja bók en að hafa áhyggjur af sektum 

(Meyers, 1999). 

Í viðmiðunarreglum bandarísku samtakanna YALSA (sjá kafla 3.2) fyrir unglinga á 

aldrinum 12 – 18 ára er tekið sérstaklega fram að bókasöfn eigi að gefa unglingum 

tækifæri á að deila með öðrum þeirri þekkingu sem þau búa yfir til dæmis varðandi 

bókakost, lestur, tækni og áhugamál. Í viðmiðunarreglunum er líka talað um að 

bókasöfn eigi að búa til aðstæður sem ýta undir þroska og ábyrgðartilfinningu 

unglingana til dæmis með sjálfboðaliða störfum og samfélagsþjónustu (Chance, R. o.fl., 

2008). 

Það eru litlar sem engar heimildir að finna sem sýna fram á það að starfsfólk á 

íslenskum bókasöfnum sé önugt og leiðinlegt við unglinga. En því er ekki að neita að 

starfsfólk verslana og annarra þjónustu fyrirtækja á það til að vera leiðinlegt við börn og 

unglinga. 

Denise Agosto gerði megindlega rannsókn á því afhverju unglingar færu á 

almenningsbókasöfn, hún gerir grein fyrir niðurstöðunum í grein sinni Why do 

teenagers use libraries?: results of a public library use survey (2007). Hún fékk 163 

svör við spurningunni: afhverju ferð þú á bókasafnið? 85% sögðu það vera af því að 

bókasafnið væri upplýsingagátt. Það er unglingarnir fara þangað til að afla sér 

upplýsinga, bæði fyrir sig persónulega og fyrir heimanám. 38,7% unglinganna litu á 

bókasafnið sem félagsmiðstöð þar sem hægt er að tala félagana og vera í bæði 

skipulögðu og óskipulögðu starfi. Fimm aðilar nefndu sérstaklega að það væri gaman að 

hitta starfsmennina og einn unglingurinn nafngreindi starfsmann og kallaði hana 

„mömmu #2“. Áhugavert var að einn af hverjum tíu fór á bókasafnið út af jákvæðu og 

góðu andrúmslofti. Fimm einstaklingar fóru á bókasafnið þar sem það var öruggur, 

hljóðlátur og þægilegur staður til að vera á eftir skóla, bæði vegna hávaða heima fyrir og 

erfiðra heimilisaðstæðna. 
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3.4 Hvað er til ráða 

 

Í grein Eleine Meyers (1999) segja þeir unglingar sem rætt var við að besta aðferðin við 

að gera bókasöfn unglingavæn væri að leyfa unglingunum að hjálpa til við 

breytingarnar, að þeir yrðu spurðir álits. Í átta af þeim tíu söfnum sem rannsóknin náði 

til voru ungmenni tilbúin til þess að vinna á bókasafninu annað hvort sem sjálfboðaliðar 

eða gegn vægu kaupi. Þau vildu lesa fyrir börn, hjálpa fólki af erlendum uppruna og 

sinna öðrum léttum störfum í samvinnu við bókasafnsfræðinga. Þeim fannst þetta vera 

kjörið tækifæri til að unglingavæða bókasöfnin og fá starfsreynslu í leiðinni sem gæti 

hjálpað þeim að fá störf í framtíðinni. Á Landsfundi Þallar, sem er samstarfshópur um 

barnastarf á íslenskum bókasöfum, sem haldinn var í maí 2006, kom fram að á Ísafirði 

var haft samráð við félagsmiðstöðvarnar og unglingar fengnir til að koma og lesa fyrir 

börnin (Þöll, 2006). Það væri áhugavert að halda slíku samstarfi áfram og jafnvel taka 

upp á fleiri stöðum.  

Það var gerð mjög áhugaverð könnun í bænum Örland í Noregi en þar vildu 

bókaverðir efla lestraráhuga drengja í bænum. Niðurstöður þessarar könnunar var sú að 

strákar lásu minna en stelpur, en bókaverðirnir ákváðu út frá niðurstöðum 

lestrarkönnunnar að breyta unglingadeildinni til samræmis við áhugasvið unglinganna. 

Bækurnar voru því flokkaðar eftir efni, en flokkarnir voru: stríð og hetjur, hrollvekjur 

og spenna, húmor, ást, og reynslusögur. Áhugavert var að bókavali var breytt og bækur 

sem útgefendur og gagnrýnendur ákváðu að væru góðar unglingabækur voru ekki 

lengur í meirihluta þeirra bóka sem voru keyptar heldur voru það bækur sem 

unglingarnir vildu lesa. Sú niðurstaða sem kannski er áhugaverðust og kemur mest á 

óvart er sú að strákar vilja ekki að lestur þeirra sé til umfjöllunar. Bókaverðirnir settu 

því saman leiðbeiningar fyrir þá sem vildu örva lestraráhuga drengja á aldrinum 11-16 

ára. 

• Það á ekki að verðlauna eða veita strákum sem lesa óþarfa athygli. 

• Lestrarhvetjandi verkefni eiga ekki að beinast augljóslega að öðru kyninu. Það 

má hafa það „strákamiðað” en það þarf að vera vel falið svo að þeir skynji það 

ekki og framkvæmdin þarf að vera í þeirra umhverfi svo sem í skólanum, í 

skólabókasafninu eða þar sem þeir dveljast.  
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• Sjá til þess að bókasöfn og skólabókasöfn eigi fullnægjandi úrval bóka sem 

höfða til stráka, s.s. um vélar, náttúru, tækni, myndasögur, fantasíur, stríð svo 

eitthvað sé nefnt.  

• Og sjá til þess að þessar bækur séu jafn sýnilegar og bækur um ást og 

handavinnu (Þöll, 2006). 

Marc Aronson (1999) telur að aðalástæða lítils lestur unglinga og ungmenna séum 

við fullorðna fólkið. Okkur finnst erfitt að trúa því að unglingar lesi og bækur fyrir þá 

eru oftast geymdar í horninu á barnadeildinni þar sem enginn unglingur myndi nokkurn 

tíma láta sjá sig. Bækur fyrir unglinga eru sjaldnast kynntar sérstaklega, aðeins 11 % af 

skólabókasöfnum eru með starfsfólk sem hefur sérhæft sig í bókmenntum fyrir unglinga 

og hann segir að það sjáist aldrei bókadómar á þessum bókum í dagblöðum. Munurinn á 

því sem unglingarnir lesa og því sem við höldum að þeir lesi er gífurlegur að mati 

Aronson. Hann telur einnig að margir foreldrar eigi það til að hrista hausinn og steyta 

hnefann þegar þeim finnst aðalsögupersónur bókanna ekki vera nógu jákvæðar 

fyrirmyndir og/eða þegar söguþráðurinn er ekki nógu uppbyggilegur. En það sem þetta 

fólk gerir sér ekki grein fyrir er að unglingarnir eru fullfærir um að nota gáfur sínar og 

ímyndurnarafl til að vita hvernig heimurinn virkar, þau þurfa okkur ekki sem síur á milli 

hins ímyndaða heims og þess raunverulega. Þeir foreldrar sem hafa mestar áhyggjur af 

lestri unglingsins halda annaðhvort að margar bækur geti haft slæm áhrif á hann eða að 

unglingurinn lesi aldrei neitt. Aronson telur þetta vera af því að fram til um það bil 14 

ára aldurs fer að minnsta kosti lestur barnsins fram sem hluti af fjölskyldulífinu, en með 

unglinsárunum verður lesturinn hluti af einkalífi unglingsins. Hann telur einnig að 

unglingar noti bækur til að flýja raunveruleikann í smá stund, prófa nýjar fantasíur og 

reyna á landamæri hugans fjarri hinum fullorðnu. 

Á vef Reykjavíkurborgar kemur fram að 23% íslenskra unglinga á aldrinum 15-16 

ára lesa aldrei bækur sér til skemmtunar og aðeins 9% unglinganna lásu sér til 

skemmtunar á hverjum degi (Reykjavíkurborg, 2011). Í rannsókn á lestrarvenjum og 

viðhorfum til lesturs hjá börnum 8-11 ára, sem Háskólinn á Akureyri tók þátt í kom 

fram að aðeins þriðjungur íslenskra barna á þessum aldri elskaði að lesa (Háskólinn á 

Akureyri, e.d.). 

En afhverju vilja drengirnir ekki að það sé talað um lesturinn þeirra, mögulega gæti 

þeim fundist það stelpulegt eða glatað. Upplýsingafræðingurinn (e. media specialist) 

Tori Jensen á skólabókasafninu í Spring Lake Park framhaldsskólanum í Minnesota í 
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Bandaríkjunum ákvað að fara af stað með átak í að auka lestur hjá strákum. Hún fór því 

af stað með átakið „Alvöru karlmenn lesa“ (e. Real men Read). Átakið virkaði þannig 

að hún fékk bæði karlkyns starfsmenn skólans og karla úr samfélaginu til að sitja fyrir á 

veggspjaldi þar sem þeir héldu á uppáhalds bókinni sinni undir fyrirsögninni „Alvöru 

karlmenn lesa“. Bækurnar voru jafn fjölbreyttar og karlarnir voru margir, allt frá 

gítartímariti til skáldsagna. Karlmennirnir fóru svo í tíma til nemendanna í skólanum og 

kynntu fyrir þeim bækurnar sem þeir voru með á veggspjaldinu. Nú eru veggspjöldin á 

veggjum allra skólanna á svæðinu. Þetta átak hafi gríðarlega góð áhrif á útlán á 

skólasafninu en á tímabilinu frá september til nóvember þrefölduðust eða þau fóru úr 

122 bókum í 432 bækur (Whelan, 2008). Verið er að setja svipað átak á laggirnar 

hérlendis en þeir Frosti Logason og Þorkell Máni Pétursson, kenndir við útvarpsþáttinn 

Harmageddon fengu nýverið styrk frá Borgarráði Reykjavíkur til að setja af stað 

lestrarátak undir nafninu Það er töff að lesa. En markmiðið á bak við herferðina er að fá 

stráka til að lesa sér til ánægju og að þeir skilji hversu gott það er fyrir andlega heilsu að 

hafa þekkingu umfram þá sem fæst í skólabókum. Þeir Frosti og Þorkell hyggjast 

framleiða um þrjátíu bókamerki með áprentuðum tilvísunum í fræga heimspekinga og 

vísindamenn auk þess sem það verða teknar tíu myndir af þekktum íslenskum 

karlmönnum þar sem hver og einn er að lesa sína uppáhalds bók. Þeim myndum verður 

svo dreift í fjölmiðla, einnig munu þeir koma upp síðum á helstu samfélagsmiðlum þar 

sem strákar geta deilt reynslu sinni af lestri og mælt með bókum og öðru lesefni (Það er 

töff að lesa, 2012).  

Bókasafnsfræðingar hafa á síðustu árum gert margt til að vekja áhuga ungmenna á 

bókasafninu, til dæmis hefur almenningsbókasafnið í La Crosse í Wisconsin verið með 

spilastund þrisvar í viku fyrir unglinga. Eftirspurnin eftir þessum spilastundum var svo 

mikil af fólki á öllum aldri að bókasafnið ætlar að fjölga stundunum og bjóða 

fullorðnum og yngri börnum. Í almenningsbókasafninu í Pikes Peak svæðinu í Colorado 

Springs eru reglulega haldin leikjakvöld, bæði fyrir unglinga og foreldra þeirra en 

einnig eru haldin leikjakvöld þar sem einungis unglingar mæta. Þetta bókasafn á einnig 

til leikjatölvu og sjónvarpsskjá sem bókasafnsfræðingurinn keyrir með á milli allra 

þrettán útibúa bókasafnisins til að einnig sé hægt að halda leikjakvöld á fámennari 

stöðum (Kneale, 2009). 

Það virðist vera almennt viðurkennt í Bandaríkjunum að nota tölvuleiki og spil á 

bókasöfnum til að fá börn og unglinga inn á söfnin en einnig til að aðstoða þau við 
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heimanám og þess háttar. Það er orðið svo mikið um þetta að ALA, bandarísku 

bókavarða samtökin eru með leiðbeiningar á heimasíðu sinni þar sem er tekið fyrir allt 

frá skák yfir í tölvuleiki. Þar er stefnt á að almenningsbókasafnið verði „þriðji“ 

staðurinn þar sem heimilið er númer eitt og skólinn númer tvö. Bókasafnið verði þá 

staður þar sem þú getur komið með vini þína, lært, spilað og haft gaman. (ALA, e.d.) 

Denise Agosto setur fram nokkrar hugmyndir um það hvað starfsmenn bókasafna 

geta gert til að fá unglingana inná bókasöfnin. 

Bókasafnið sem upplýsingagátt:  

• Búa til vefsíðu sem bendir ungu fólki á síður með heimanámsaðstoð og tæki 

til upplýsingaöflunar. 

• Búa til vefsíðu með vinsælum áhugamálum (út frá síðu bókasafnsins). Setja 

þar inn til dæmis tengla á kvikmyndavefi, á unglingablöð, Topp tíu lista yfir 

unglingabækur og þess háttar (Agosto, 2007). 

Að minnsta kosti tvö íslensk almenningsbókasöfn hafa búið til heimasíður til að 

leiðbeina unglingum. Bókasafn Seltjarnarness er með á síðu sinni lista yfir tengla sem 

unglingar gætu haft gaman af, þar eru meðal annars tenglar á kvikmyndir, tónlist og 

vinsælar íslenskar vefsíður (Bókasafns Seltjarnarness, e.d.). Borgarbókasafn er með 

mjög flotta síðu fyrir unglinga sem ber heitið Bókvit: Borgarbókasafn unga fólksins. Þar 

geta unglingar komið með innkaupatillögur, lesið sér til um ljóðaslamm og 

heilahristing, skoðað umræður um bækur og myndasögur og kynnst sér flest það sem er 

í boði á safninu fyrir unglinga og ungmenni (Bókvit, e.d. a). Ljóðaslamm 

Borgarbókasafns er árlegur ljóðagjörningur þar sem keppendur rappa, syngja, kyrja, fara 

með leikþætti og jafnvel leiklesa undir myndefni eða dansi. Ljóðaslammið fer fram á 

safnanótt og er ætlaður ungu fólki á aldrinum 15-25 (Bókvit, e.d. b). Heilahristingur 

Borgarbókasafns er heimanámsaðstoð fyrir börn og unglinga í 5.-10. bekk og er í boði í 

þremur útibúum safnsins. Það eru svo sjálfboðaliðar sem aðstoða börnin við lærdóminn 

(Heilahristingur, 2012).  

Það eru fleiri söfn í hinum stóra heimi að gera góða hluti, til dæmis hefur bókasafn í 

Hamburg í Þýskalandi fengið ungt fólk með sér í lið til að byggja upp safnkost 

unglingadeildarinnar. Ungmennin skipulögðu sjálf og öfluðu fjár til að stofna sitt eigið 

Internet café. Í Queensland í Ástralíu fær starfsfólk almenningsbókasafna sérþjálfun í að 

vinna með unglingum, og í Singapore hefur verið opnað bókasafn fyrir fólk á aldrinum 

18-35 ára í hjarta verslunarsvæðisins. Norsk bókasöfn hafa komið upp gæðastýrðum 
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vefsíðum sem innihalda tengla á ýmis úrræði tengdum menntun fyrir mismunandi 

aldurshópa. Astrakhan barnabókasafnið í Rússlandi hefur samskipti við unga lesendur í 

gegnum rafræna miðla. Þetta kemur sér einstaklega vel fyrir íbúa á dreifbýlari svæðum 

(Koontz og Gubbin, 2010). 

 

3.4.1 Minnihlutahópar 

 

Minnihlutahópar eiga oft undir högg að sækja í samfélaginu. Það er nauðsynlegt að hinir 

ýmsu minnihlutahópar eins og samkynhneigðir, tvíkynhneigðir og transfólk auk hinna 

ýmsu þjóðarbrota eigi sér málsvarsmann sem sér um að veita þeim upplýsingar sem 

verið þeim gagnlegar. Hér á eftir verður fjallað um þjónustu bókasafna við þessa 

minnihlutahópa. 

 

3.4.1.1 Hinsegin unglingar 

 

Þegar hinsegin unglingar, með því er átt við samkynhneigða, tvíkynhneigða og 

transfólk, segja vinum og fjölskyldu frá kynhneigð sinni er erfiðust sú staðreynd að þeir 

þekkja nánast enga aðra í í sömu sporum. Til þess að unglingnum líði vel sem hinsegin 

manneskju er nauðsynlegt að hann skilji hvað felst í því lífi sem bíður hans (Samtökin 

´78, e.d. a). 

Samtökin ´78 starfrækja bókasafn sem geymir mikið og fjölbreytt efni sem varðar líf, 

sögu og menningu samkynhneigðra og tvíkynhneigðra. Eru þetta bækur og tímarit, 

fræðiritgerðir, blaðaúrklippur og kvikmyndir. Stendur á síðu safnsins að hvergi 

hérlendis sé jafn mikill safnkostur um þessi málefni og þar og bókasafnið af mörgum 

talið með þeim merkari sinnar tegundar í Evrópu. Bókakostur samtakanna er skráður í 

Gegni og bókasafnið gefur kost á millisafnaláni (Samtökin ´78, e.d. b). 

Sandra Huges-Hassel og Alissa Hinckley (2001) segja að hinsegin unglingar hafi 

mörg tækifæri til að tengjast öðrum unglingum í sömu sporum og hafa samband við 

jákvæðar hinsegin fyrirmyndir. En það er oft erfitt að hafa uppi á þessum tækifærum. 

Flestir hinsegin unglingar eru hikandi við að biðja fullorðna um aðstoð og í mörgum 

samfélögum er litla aðstoð að fá. Unglingunum líður því oft eins og þau séu einangruð. 

Bókasöfnin geta minnkað þessa innilokunartilfinningu hinsegin unglinga með því að 
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veita unglingunum aðgang að vefsíðum og upplýsingum um hinsegin fólk. Því með 

tilkomu Internetsins hefur opnast sá möguleiki fyrir hinsegin unglinga að hafa samskipti 

við hvort annað á rafrænan máta. Bókasöfn í litlum þorpum hvort sem það er í 

Bandaríkunum eða á Íslandi geta haft tenglasafn á sínum síðum sem leiðbeinir 

unglingum sem eru að taka sín fyrstu skref í hinu nýja hinsegin lífi hvert þau geta leitað 

auk þess sem þau geta auglýst þá möguleika að fá bækur úr safni Samtakanna ´78 í 

millisafnaláni. 

 

3.4.1.2 Unglingar og fjölmenning 

 

Denise Agosto (2001) skrifaði mjög áhugaverða grein varðandi það hvernig hægt væri 

að brúa menningarbilið sem myndast hefur á milli meirihluta þjóðarinnar og 

minnihlutahópa. En hvað er menningarbil? Samkvæmt Agosto framkvæmdu Steffensen, 

Joag-Dev og Andersson rannsókn árið 1979, þar sem fengnir voru tveir hópar af 

háskólanemum, annar bandarískur en hinn indverskur. Hóparnir fengu í hendur tvö bréf 

í öðru þeirra var lýst í smáatriðum bandarísku brúðkaupi en í hinu indversku brúðkaupi. 

Báðir hópar lásu bréfið frá þeirra landi mun hraðar en hitt auk þess sem þeir mundu mun 

betur eftir smáatriðum varðandi brúðkaupið frá sínu eigin landi. Það gefur til kynna að 

ungt fólk eigi auðveldara með að læra lestur, skrift og efla lesskilning þegar skoðaður er 

texti sem lýsir þeirra eigin menningarheim. Þar sem flest námsefni miðast við menningu 

meirihlutans eykur það á erfiðleika ungmenna í minnihlutahópi við að læra að lesa og 

skrifa. Þessir auka erfiðleikar eru menningarbilið. Þeir nemendur sem tala annað 

tungumál heima en í skólanum eiga svo í enn meiri vandræðum því þá skarast líka 

tungumálamenning heimilis og skóla. Það er því mjög mikilvægt að bæði skóla- og 

almenningsbókasöfnin styðji við og eigi efni á þeim tungumálum sem töluð eru á 

þjónustusvæði bókasafnsins, því annars er hætt við að fjöltyngdir viðskiptavinir hætti að 

tala tungumálið sem talað er heima og styðjist meira við það tungumál sem er talað í 

skólanum (Agosto, 2001). Íslendingar hafa staðið sig vel á þessu sviði og eru öll 

bókasöfn á Íslandi í samstarfi sín á milli við að bjóða upp á bækur fyrir börn á ýmsum 

tungumálum (Fjölmenningarsetur, e.d.). 

Borgarbókasafn hefur staðið sig mjög vel þegar kemur að fjölmenningarlegum 

verkefnum fyrir börn og unglinga, þar er meðal annars boðið upp á Heilahristing sem 

eins og áður hefur komið fram er heimanámsaðstoð fyrir börn og unglinga. En þar fá 



28 

börn og unglingar í 5. -10. bekk grunnskóla og á innflytjendadeild Fjölbrautarskólans í 

Breiðholti aðstoð með heimanám. Borgarbókasafn hefur einnig staðið að verkefni sem 

heitir Fljúgandi teppi og er menningarmót sem haldin eru í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum og jafnvel víðar. Á menningarmótunum fá nemendur, foreldrar og 

starfsfólk tækifæri til að hittast og kynna menningu sína og áhugamál á skemmtilegan 

og lifandi hátt (Borgarbókasafn, 2010). 

Entresse bókasafnið í Finnlandi er fjölmenningarlegt almenningsbókasafn sem er 

staðsett í verslunarmiðstöð. Þar er passað uppá að starfsfólkið sé af jafn fjölbreyttu 

þjóðerni og viðskiptavinirnir. Markhópurinn eru unglingar og innflytjendur, og ganga 

starfsmenn bókasafnsins um safnið með farsíma og fartölvur til að ná til sem flestra 

viðskiptavina (Koontz og Gubbin, 2010). 

Denise Agosto (2001) kemur með tillögu að tíu þrepum að fjölmenningarlegu 

bókasafni sem getur lokað tungumála og menningarbilinu. Þar má meðal annars nefna 

endurmat á markmiðum og leiðarljósum bókasafnsins, þannig að þar komi fram að 

safnið styðji fjölbreytileika samfélagsins.Það þarf að skoða innviði safnsins og athuga 

hvort myndir á veggjum séu eingöngu af fólki af sama þjóðerni eða jafnvel hvort 

myndirnar séu allar af fólki af sama kyni. Fjölmenningarlegar skreytingar á bókasöfnum 

geta fengið ungling úr minnihlutahópi til að finnast hann vera velkominn. Ef erfiðlega 

gengur að finna muni má alltaf athuga hvort viðskiptavinir lumi á einhverjum munum 

sem þeir vilja sýna á safninu. Einnig er mikilvægt að passa að hafa fjölbreyttan safnkost. 

Hafa ber í huga í innkaupum að bæta við fjölmenningarlegu efni, hægt er að hafa 

samráð við önnur söfn á svæðinu til að ekki séu keyptar sömu bækurnar á söfn sem eru 

tiltölulega nálægt hvort öðru. Bókasöfn eiga að leita meira út í samfélagið að 

samvinnuverkefnum með fyrirtækjum og einstaklingum. Það væri sniðugt að lesa, í 

næstu sögustund eða í næsta bókaspjalli, bækur sem innihalda orð á öðrum 

tungumálum. Þegar bækur eru settar til sýnis til dæmis í útstillingar skal gæta þess að 

hafa fjölmenninguna að leiðarljósi til dæmis með því að hafa lista yfir lesefni á fleiri en 

einu tungumáli og jafnvel lista yfir heimasíður, síður með myndbrotum eða bókarspjall 

á nokkrum tungumálum. En umfram allt verða bókaverðir að takast á við þessi verkefni 

með opnum huga til að tryggja að fjölbreytni sé í hávegum höfð á þeirra bókasafni. 
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3.4.2 Aðstaða og aðbúnaður 

 

Þegar unglingar í Bandaríkjunum voru beðnir um að hugsa um bókasöfn og lýsa þeim 

myndum og litum sem komu upp í hugann sögðu flestir dimmt, drungalegt, grátt, svart, 

dauf og leiðinleg. Aðrir sögðu að bókasöfnin væru eins og þeir staðir þar sem þeir 

geymdu dáið fólk (Meyers, 1999). 

Til að forðast fjandsamlegt andrúmsloft á bókasöfnum skal forðast að setja orð eins 

og nei, verður, bannað, eingöngu og ekki á skilti innanhús. Einnig skal forðast hringinn 

vinsæla með strikinu yfir. Enn frekar er mælt gegn því að nota skáletrað, feitletrað og 

undirstrikað og hvað þá þegar það er notað allt í einu. Það er mun glaðlegra og hlýlegra 

að hafa fá en vel staðsett, snyrtileg skilti sem vísa viðskiptavinum á réttan stað (Barclay 

og Scott, 2012). Eins og margir foreldrar vita þegar verið er að vinna með börnum má 

ekki gleyma að segja þeim hvernig á að gera hlutina, við erum oft of fljót að segja þeim 

hvað á ekki að gera. 

Viðskiptavinir taka það rými bókasafnsins sem er gert fyrir þá og nota það eins og 

þeim hentar, stundum á óvæntan hátt. Skipuleggjendur Martin Luther King Jr. 

bókasafnsins í San Jose í Kaliforníu í Bandaríkjunum fundu 5 gerðir af notkun sem 

þyrfti að gera ráð fyrir í nýja safninu, það voru rými til að leita upplýsinga, rými fyrir 

afþreyingu, rými fyrir kennslu og lærdóm, tengiliði og rými fyrir íhugun (Peterson, 

2005). 

Bandarísku samtökin YALSA (sjá kafla 3.2) hafa gefið út viðmiðunarreglur varðandi 

aðstæður og aðbúnað unglinga á bókasöfnum. Þessar viðmiðunarreglur eru í níu liðum, 

sex þeirra vegna húsnæðis (e. Physical space) og þrjár vegna tæknimála (e. Virtual 

space). Í fyrsta lið er talað um að unglingar eigi að fá að vera með í ráðum þegar er 

verið að skipuleggja unglingadeildina og þegar verið er að setja stefnur í bókasöfnum. Í 

öðrum lið kemur fram að umhverfi bókasafnsins eigi að styðja við tilfinningarlegan, 

félagslegan og vitsmunalegan þroska unglingsins. Þar eigi að leyfa mat og drykk, 

húsgögn og skreytingar eigi að vera litrík og skemmtileg og valin af unglingum. Hafa 

þarf mikið pláss á veggjum eða í sýningarkössum fyrir listaverk unglinganna, bæði 

hand- og tölvugerð. Unglingadeildin þarf að vera opin, þægileg og vinaleg. Það þarf að 

passa að nóg sé af efni handa öllum óháð bakgrunni, áhugamálum og menningu. Deildin 

þarf einnig að vera vel merkt með skýrum merkingum um hvar séu svæði til að „hanga“ 

og spjalla við vinina og hvar séu þögul svæði. Svæðið sem unglingunum er úthlutað 
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þarf að vera nógu stórt til að geta þjónustað alla unglingana á þjónustusvæði 

bókasafnsins. Auk þess sem unglingadeildin þarf að vera hönnuð og staðsett þannig að 

hljóð frá unglingunum trufli ekki í þöglum svæðum safnsins. Fjórði liður fjallar um 

bókaval bókasafnanna. Passa þarf að þær bækur og það efni sem er í unglingadeildinni 

sé það sem unglingarnir vilja lesa, hvort sem það er að lesa fyrir skólann eða verið að 

lesa sér til ánægju. Auk þess þarf að passa að þær upplýsingar sem eru í 

unglingadeildinni séu á mörgum miðlum. Það er á hljóðdiskum og mynddiskum, auk 

skáldsagna, myndasagna og sannsögulegra bóka, einnig tónlist, kvikmyndir, rafbækur, 

hljóðbækur og hugbúnaður, auk spila og tölvuleikja. Í fimmta lið er farið yfir þau 

skilyrði sem þarf að hafa í huga við skipulag á unglingasvæði. Passa þarf að allt sem er 

á svæðinu henti þeim aldurshópi sem á að nota það, það er 12 til 18 ára unglingar. 

Notkunarreglur svæðisins skulu vera unnar með unglingum og vera sýnilegar bæði 

starfsfólki og viðskiptavinum, auk þess sem þær þarf að kynna úti í samfélaginu. Í sjötta 

lið er farið yfir þann húsbúnað og tölvubúnað sem er í unglingadeildinni. Það þyrfti 

helst að vera auðvelt að færa húsbúnaðinn til og þannig breyta nýtingu deildarinnar. 

Einnig þarf að passa að nóg sé af ruslatunnum á svæðinu og að tæknibúnaðurin leyfi að 

horft sé á kvikmyndir og hlustað á tónlist. Passa þarf að deildin sé vel upplýst og að 

góður aðgangur sé að rafmagni bæði fyrir tæki safnsins auk þeirra tækja sem 

unglingarnir taka með sér og síðast en ekki síst þarf að passa upp á að hafa þráðlaust 

Internet í deildinni. Þá er komið að tæknihlið viðmiðunarreglnanna. Sjöundi liður fjallar 

um innihald og sveigjanleika rafrænna samskipta. Mikilvægt er að nota samskiptamiðla 

til að miðla upplýsingum til unglinganna, leyfa þarf unglingunum að deila eigin efni á 

síðum bókasafnsins og í raun búa sér til eigið samfélag þar. Í áttunda lið er talað um að 

hjálpa skuli unglingunum að dafna í hinu flókna upplýsinga umhverfi. Aðstoða 

unglingana við að læra að umgangast og skilja upplýsingar á netinu og kenna þeim 

ábyrga netnotkun auk þess sem kenna þarf unglingunum að skilja hvað felst í 

höfundarrétti. Níundi og síðasti liðurinn fjallar um að bókasöfnin þurfi að hafa aðgang 

að rafrænum heimildum sem henta sérhæfðum þörfum unglinganna. Hafa þarf lista á 

vefsíðum unglinganna með bókum og bókadómum auk lista yfir tengla sem gætu komið 

sér vel til dæmis varðandi heimalærdóm (Yalsa, 2012). Eins og sést hér að ofan er margt 

sem þarf að huga að þegar verið er að skipuleggja rými fyrir unglinga, þó svo að margt í 

þessum viðmiðunarreglum eigi kannski ekki við í okkar samfélagi er margt sem þarf að 

bæta. Auk þess sem hafa þarf betur í huga eru þarfir íslenskra unglinga þegar kemur að 
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því að skipuleggja eða endurskipuleggja bókasöfnin. Ef við viljum fá unglingana inn á 

söfnin þurfum við að byrja á að leita til þeirra og fá þau til að hjálpa okkur. 
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4 Markaðssetning bókasafnsþjónustu fyrir unglinga 

 

Eitt helsta markaðssetningar átak íslenskra bókasafna er bókasafnsdagurinn. Upplýsing, 

félag bókasafns- og upplýsingafræða, í samvinnu við bókasöfnin í landinu nota þennan 

dag til að beina augum þjóðfélagsins að mikilvægi bókasafna í samfélaginu, í þeim 

tilgangi að fá jákvæða umfjöllun í fjölmiðlum. Árið 2012 var slagorð bókasafnsdagsins 

Lestur er bestur. Þennan dag var einnig haldinn stuttmyndakeppni framhaldsskólanema, 

besta barna- og unglingabókin var valin og það fór fram ljósmyndakeppni á Facebook 

og Flickr (Upplýsing, 2012). 

Karítas Kvaran (1997) rannsakaði á árinu 1995 markaðssetningu bókasafna. Hún 

talaði við fimm forstöðumenn almenningsbókasafna á Suðvesturhorni landsins. Þó 

allmörg ár séu frá því að rannsóknin fór fram eru nokkrir áhugaverðir punktar í henni 

sem má hafa í huga. Til dæmis voru nefndar helstu ástæður fyrir lítilli áherslu á 

markaðssetningu bókasafnanna. Þar var efst á blaði að söfnin séu ekki í stakk búin til að 

inna af hendi meiri þjónustu en þau gerðu þá, þar sem aukin kynning/markaðssetning 

myndi auka vinnuálag á starfsfólk. Einnig var nefndur peningaskortur, tímaskortur og 

húsnæðisþrengsli. Það var líka áberandi að á þessum tíma var ekkert af þeim fimm 

bókasöfnum sem talað var við með skrifleg markmið fyrir safnið og flestir nefndu lög 

um almenningsbókasöfn væri það sem starfsemi safnanna tæki mið af. Markaðssetning 

var ekki hluti af starfi bókasafnanna og nokkurs ótta virtist gæta varðandi það að vekja 

of mikla athygli á starfsemi bókasafnanna þar sem menn óttuðust að söfnin myndu ekki 

standast þær væntingar sem gerðar yrði til þeirra og að álag á starfsfólk yrði of mikið 

(Karitas Kvaran, 1997).  

Í Grikklandi var sett af stað markaðsátak í tengslum við almenningsbókasöfnin. Þar 

er lögð áhersla á að fá góða fréttaumfjöllun, að bókasöfnin verði áberandi partur af og 

taki þátt í viðburðum úti í samfélaginu og að þau fylgist með og bregðist við breyttum 

stefnum og umfjöllunarefnum sem tengjast ímynd bókasafnanna. Þar er einnig verið að 

vekja athygli á þeirri þjónustu og afþreyingu sem bókasöfnin bjóða uppá. Eins og til 

dæmis að bókasöfn séu frábær staður fyrir börn, að bókasöfn séu upplýsingagátt og að 

bókasöfn verndi rétt okkar á að fá að vita hvað er í gangi í þjóðfélaginu. Þar er einnig 
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ítrekað að bókasöfnin séu fyrir alla burtséð frá þjóðerni eða trúarbrögðum. 

Markaðsetning bókasafna er ekki bara spurning um peninga, heldur einnig um viðhorf 

starfsmanna og allrar þjóðarinnar (Arahova og Kapidakis, 2007). 

Ruth Kneale (2009) heldur því fram í bók sinni You don‘t look like a librarian að oft 

koma meðlimir samfélagsins ekki inn á bókasöfnin vegna þeirra fyrirfram gefnu 

hugmynda sem þeir hafa af bókasöfnum og bókasafnsfræðingum og þeim hlutum sem 

þeir gera og gera ekki. Hún telur að þetta vandamál stafi að hluta af skorti á 

markaðssetningu á almenningsbókasöfnunum og öllu því góða og fjölbreytta starfi sem 

fer fram þar. Ímyndarvandi bókasafna og bókasafnsfræðinga er mikill. Viðskiptavinir 

hreinlega vita ekki hvað felst í starfi bókasafnsfræðingsins og sú staðalímynd að 

bókasafnsfræðingar séu litlausar gamlar konur með gleraugun í bandi, sem raða bókum 

alla daga og finnst fátt eins skemmtilegt og að sussa á fólk, er farin að há starfsstéttinni. 

Eins og kom fram í kafla 3.3 þá komust Denise Agosto og Sandra Hughes-Hassell 

(2005) að þeirri niðurstöðu að almennt væru unglingar með neikvæða ímynd af 

bókasöfnum og bókasafnsfræðingum. Í grein Elaine Meyers (1999) kom einnig fram að 

bókasöfnin væru ekki nógu svöl og þar væru bara nördar og lúðar, auk þess sem 

unglingarnir stóðu í þeirri trú að það ætti alltaf að vera þögn á bókasöfnum og að enginn 

mætti tala. Bókasafnsfræðingar í dag verða að markaðssetja sig og sín bókasöfn svo 

unglingarnir og fólkið í samfélaginu viti af hinu fjölbreytta starfi sem fer fram á 

bókasöfnum í dag. 

En hverjar ætli séu helstu ástæður þess að ekki er lögð meiri áhersla á 

markaðssetningu bókasafna? Sue Sherif (1993) spurði bæði bandaríska og íslenska 

bókaverði hvað þeim dytti helst í hug þegar þeim heyrðu orðið unglingur. Íslensku 

bókaverðirnir voru tregir til að alhæfa eða setja merkimiða en nefndu þó að þeirra helstu 

einkenni væru leit að tilgangi í lífinu, hópurinn skiptir miklu máli, áhugi á fatnaði og 

sérstakur tónlistarsmekkur svo eitthvað sé nefnt. Bandarísku bókaverðirnir höfðu 

ákveðnari og jafnvel neikvæðari skoðanir á þessum aldurshóp. En þeir sögðu að það 

unglingar væru uppreisnagjarnir og tilfinninganæmir, þeir væru kjánalegir, áhrifagjarnir 

og þeim hætti til að lenda í vandræðum sem tengjast oft kynlífi, eiturlyfjum eða áfengi. 

Það fyrsta sem þarf því að gera í Bandaríkjunum er að breyta afstöðu fullorðinna og þar 

á meðal bókavarða til þessa hóps áður en hægt er að efla þjónstu við þá. 
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5 Samantekt 

 

Það kom fram í viðmiðunarreglum YALSA (kafli 3.2) að það ætti að leyfa unglingunum 

að taka þátt í starfi bókasafnanna (Chance, R. o.fl., 2008). Þetta virðist endurspegla 

löngun unglinganna sjálfra til að vinna á söfnunum, en eins og fram kom í kafla 3.4 þá 

vildu unglingar úr 80% af þeim söfnum sem stóðu að rannsókninni, vinna á bókasafninu 

annað hvort sem sjálfboðaliðar eða gegn vægu kaupi. Þau vildu lesa fyrir börn, hjálpa 

fólki af erlendum uppruna og sinna öðrum störfum í samvinnu við bókasafnsfræðinga. 

Þeim fannst þetta vera kjörið tækifæri til að unglingavæða bókasöfnin og fá 

starfsreynslu í leiðinni sem gæti hjálpað þeim að fá störf í framtíðinni (Meyers, 1999). 

Niðurstöður könnunar sem gerð var í Örland í Noregi og fjallað var um í kafla 3.4 

voru að strákar lesa minna en stelpur og að strákar vilja ekki að lestur þeirra sé til 

umfjöllunar. Þar kom líka fram að lestrarhvetjandi verkefni eigi ekki að beinast 

augljóslega að öðru kyninu, þó það megi vera strákamiðað (Þöll, 2006). 

Upplýsingarfræðingurinn Tori Jensen frá Bandaríkjunum komst þó að annarri 

niðurstöðu. Hún setti af stað verkefni í skólanum sem hún vinnur í, átakið ber nafnið 

Alvöru karlmenn lesa (e. Real men Read). Hún fékk karlmenn bæði úr skólanum og úr 

samfélaginu til að sitja fyrir með uppáhaldsbókina sína auk þess sem þeir fóru í skólann 

og kynntu bækurnar. Þetta átak hafði gríðarlega góð áhrif á útlán á skólasafninu en á 

tímabilinu frá september til nóvember þrefölduðust þau eða fóru úr 122 bókum í 432 

bækur (Whelan, 2008). Það er því vonandi að átakið sem þeir Frosti Logason og Þorkell 

Máni Pétursson ætla að setja á laggirnar hér á Íslandi hafi svipuð áhrif, en þeir fengu 

nýlega styrk frá Borgarráði Reykjavíkur til að setja af stað lestrarátak undir nafninu Það 

er töff að lesa. En markmiðið á bak við herferðina er að fá stráka til að lesa sér til 

ánægju og að þeir skilji hversu gott það er fyrir andlega heilsu að hafa þekkingu umfram 

þá sem fæst í skólabókum. Það verða framleidd þrjátíu bókamerki með áprentuðum 

tilvísunum í fræga heimspekinga og vísindamenn auk þess sem það verða teknar tíu 

myndir af þekktum íslenskum karlmönnum þar sem hver og einn er að lesa sína 

uppáhalds bók. Þeim myndum verður svo dreift í fjölmiðla, einnig munu þeir koma upp 
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síðum á helstu samfélagsmiðlum þar sem strákar geta deilt reynslu sinni af lestri og 

mælt með bókum og öðru lesefni (Það er töff að lesa, 2012). 

En það er hægt að gera margt til að auka lestur drengja eins og bókaverðir í Örlandi í 

Noregi komust að (sjá kafla 3.4) en þau ákváðu útfrá niðurstöðum lestrarkönnunar að 

breyta unglingadeildinni til samræmis við áhugasvið unglinganna. Bækurnar voru því 

flokkaðar eftir efni, en flokkarnir voru: stríð og hetjur, hrollvekjur og spenna, húmor, 

ást, og reynslusögur. Áhugavert var að bókavali var breytt og bækur sem útgefendur og 

gagnrýnendur ákváðu að væru góðar unglingabækur voru ekki lengur í meirihluta þeirra 

bóka sem voru keyptar heldur voru það bækur sem unglingarnir vildu lesa (Þöll, 2006). 

Þetta passar við það sem fram kemur í viðmiðunarreglum YALSA (sjá kafla 3.4.2), en 

þar kemur fram að passa þurfi að þær bækur og það efni sem er í unglingadeildinni sé 

það sem unglingarnir vilja lesa, hvort sem það er að lesa fyrir skólann eða verið að lesa 

sér til ánægju (Chance, R. o.fl., 2008). 

Á Íslandi eru flest þjónustusvæði bókasafnanna tiltölulega fámenn og því getur 

samvinna bæði bókasafna og annarra stofananna í samfélaginu verið skynsamlegasti 

kosturinn. En samkvæmt lögum nr. 36/1997 um almenningsbókasöfn ber bókasöfnum í 

hverju umdæmi að efla samvinnu sín á milli. Hlutverk almenningsbókasafna er að vera 

upplýsinga- og menningarstofnanir með það hlutverk að veita bæði börnum og 

fullorðnum greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og öðrum miðlunargögnum, auk 

þess sem þau eiga að efla frjálsan og óheftan aðgang almennings að upplýsingum og 

þekkingarmiðlun. Söfnin eiga einnig að, hvert á sínu þjónustusvæði, að kappkosta við 

að styrkja menningarstarf og atvinnulíf. Denise Agosto (2007) bendir á að sniðugt sé að 

búa til vefsíðu með vinsælum áhugamálum (kafli 3.4). Setja þar inn til dæmis tengla á 

kvikmyndavefi, á unglingablöð, Topp tíu lista yfir unglingabækur og þess háttar. Þetta 

geta lítil söfn úti á landi unnið saman að, en sem dæmi um vel heppnaða síðu fyrir 

unglinga má nefna Bókvit: Borgarbókasafn unga fólksins, sem er síða sem 

Borgarbókasafn Reykjavíkur hefur sett upp. Þar geta unglingar komið með 

innkaupatillögur, lesið sér til um ljóðaslamm og heilahristing, skoðað umræður um 

bækur og myndasögur og kynnst sér flest það sem er í boði á safninu fyrir unglinga og 

ungmenni (Bókvit, e.d. a). Sem dæmi um samstarf milli bókasafnsins og annarra 

stofnanna á þjónustusvæðinu má nefna samráð á milli bókasafnsins á Ísafirði og 

félagsmiðstöðvar í bænum en unglingar úr félagsmiðstöðinni komu á safnið til að lesa 

fyrir börnin (Þöll, 2006). 
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Í ljósi sögunnar má sjá að hlutverk unglinga hefur breyst mikið í nútímasamfélaginu 

frá því sem áður var þegar unglingarnir stóðu sjálfir að stofnun lestrarfélaga og 

bókasafna. En unglingar í dag geta og vilja margir hverjir taka þátt í að móta og byggja 

upp þjónustu bókasafnanna. Með samvinnu almenningsbókasafna og samfélagsins geta 

bókasöfnin fullkomlega staðið undir hlutverki sínu sem upplýsinga- og 

menningarstofnanir með því að styrkja menningarstarf og atvinnulíf á sínu 

þjónustusvæði. 
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6 Lokaorð 

 

Bókasafnsþjónusta fyrir unglinga er af mjög fjölbreyttum toga og það er margt sem þarf 

að huga að við skipulagningu hennar. Það er margt sem bókasöfnin geta gert til að fá 

unglinga til að nýta sér þá þjónustu sem almenningsbókasöfnin bjóða uppá. Stóru 

bókasöfnin í Reykjavík hafa fjölmennasta þjónustsvæðið og því ekki sanngjarnt að miða 

aðgerðir lítilla bókasafna útá landi við þjónustu Borgarbókasafns. En það er margt sem 

litlu söfnin geta gert. Þar á meðal er að halda úti heimasíðu fyrir börn og unglinga, það 

þarf ekki að vera kostnaðarsamt þar sem margir möguleikar eru á að vera með ókeypis 

vefsíður á Internetinu í dag. Þetta verkefni væri hægt að gera í samvinnu við önnur félög 

á svæðinu sem þjónusta unglinga, þannig gæti vefsíðan orðið veglegri og fjölbreyttari. 

Þar væri hægt að safna saman tenglum tengdum hinum ýmsu málefnum sem brenna á 

unglingum og einnig tengt þeim málefnum sem fullorðnir vilja að unglingar viti. 

Dreifbýlari svæði gætu verið með heimanámsaðstoð og bókaspjall á rafrænan máta og 

nýtt sér alla þá möguleika sem Internetið býður uppá. Einnig geta bókasöfnin gert eins 

og bókasafnið sem skrifað er um í kafla 3.4 en það bókasafn á sjónvarp og leikjatölvu 

sem keyrð er á milli staða til að hægt sé að halda leikjakvöld. Einnig tel ég mikilvægt að 

almenningsbókasöfn úti á landi séu meðvituð um þau vandamál sem steðja að þeim 

hinsegin unglingum sem eru að taka sín fyrstu skref í nýju lífi og geri þeim lífið 

auðveldara með að vísa á vefsíðum sem hafa upplýsingar fyrir sam- og tvíkynhneigða 

og transfólk. Bókasöfnin þurfa ekki alltaf að vera að finna upp hjólið, þau þurfa að nýta 

sér þá miklu grósku sem er í gangi í bókasöfnum í Evrópu og í Bandaríkjunum til að fá 

góðar hugmyndir sem gætu hentað í okkar þjóðfélagi. 

Í desember 2012 voru samþykkt á Alþingi ný lög um almenningsbókasöfn og með 

þeim falla úr gildi lög nr. 36/1997. Því miður er ekki hægt að fjalla um þau hér þar sem 

þau hafa ekki enn verið sett inní lagasafn Alþingis. 

Niðurstaðan er sú að mjög margt er verið að gera fyrir hinn fjölbreytta hóp sem 

unglingarnir eru en það er svo margt sem hægt er að gera í viðbót. Við viljum að 

unglingarnir okkar hugsi sem svo að bókasafnið sé staður til að vera á. 
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