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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um barnastarf nokkurra almenningsbókasafna á höfuðborgarsvæðinu. 

Markmið rannsóknar, sem að baki ritgerðarinnar liggur, var að skoða hvað felst í 

barnastarfinu. Til að mynda var leitast við að sjá hversu mikilvægt starfsfólk barnadeilda telur 

starfið vera, hvernig stuðningur stjórnenda og samstarfsfólks við starfið birtist og hvernig 

aðbúnaður deildanna er. Jafnframt var skoðað hvernig daglegt starf færi fram, hver væru 

helstu verkefni barnastarfs, hvað gengi vel og hvað síður og hver upplifun starfsfólksins væri 

af starfi sínu. 

Við rannsóknina var notuð eigindleg aðferðafræði og hálfopin viðtöl tekin við sex 

starfsmenn barnadeilda bókasafna. Viðtölin voru kóðuð og skoðuð með hliðsjón af 

rannsóknarspurningum og skiptast niðurstöðurnar í fimm hluta. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að starfsfólk telur mikilvægi barnastarfsins afar mikið og 

almennt er litið á börn sem bókasafnsnotendur framtíðarinnar. Stuðningur stjórnenda við 

barnastarfið er jafnframt mikill. Aðbúnaður barnadeilda er með ágætum en starfsfólk telur 

helst vanta meira rými. Daglegt starf er margvíslegt og felst að mestu leyti í því að koma 

safnkostinum á framfæri, grisjun bóka, ýmis konar skráningu, undirbúningi og tiltekt. 

Starfsfólk sinnir oft fleiri störfum en þeim sem tengjast barnadeildinni, svo sem 

upplýsingaþjónustu og afgreiðslu. Algengustu verkefni og viðburðir barnastarfsins eru til 

dæmis safnkynningar, Sumarlestur og sögustundir. Helstu samstarfsaðilar eru leik- og 

grunnskólar og í samstarfi við stofnanirnar eru mörg og fjölbreytt verkefni unnin. Upplifun 

starfsfólks af starfi sínu var mjög góð. 
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1 Inngangur 

Barnastarf almenningsbókasafna hefur lengi verið mér afar hugleikið íhugunarefni. Sem barn 

varði ég löngum stundum á bókasafni hverfisins og hafði mikla unun af því að lesa í einu 

horni þess. Það er mér sérlega eftirminnilegt hversu blíðir og ljúfir starfsmennirnir voru og 

ennfremur hve aðstaðan til leiks og lesturs var góð. Fyrir bókaorm er fátt betra en nánast 

ótakmarkaður bókakostur. Nú í seinni tíð fer ég gjarnan á bókasöfn með börnunum mínum 

tveimur og hef trú á því að lestur bóka hafi jákvæð áhrif á þroska þeirra. Auk þess hafa þau 

unun af bókunum og þeim leikföngum sem boðið er upp á. Þau vita fátt betra en að láta lesa 

fyrir sig, enda getur sú athöfn verið ein sú besta gæðastund sem völ er á milli foreldris og 

barns því þar fer saman nánd, nærvera og öryggi ásamt því að málþroski og málvitund 

barnsins er efld. Í starfi mínu sem leikskólakennari hef ég einnig séð hvernig þessar stofnanir, 

bókasöfn og leikskólar, geta starfað saman börnunum í hag. 

 Barnastarf almenningsbókasafna er fjölbreytt og margvíslegt og hefur verið við lýði 

síðustu áratugi. Algengustu verkefni og viðburðir barnastarfsins eru til dæmis bókakistlar eða 

bókakoffort, föndur, getraunir, kynningar og upplestur rithöfunda, leiksýningar, 

safnkynningar, sögustundir og Sumarlestur. Þessir viðburðir eru yfirleitt afar vinsælir og vel 

sóttir af börnum og aðstandendum þeirra. Barnadeildir eru vel búnar bókum, leikföngum og 

húsgögnum sem henta vel fyrir börnin og höfða til þeirra. Þar er eitthvað í boði fyrir sérhvert 

barn. 

Hér verður fjallað um eigindlega rannsókn sem gerð var meðal starfsfólks barnadeilda 

í nokkrum almenningsbókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu þar sem tilgangurinn var að skoða 

hvaða þjónusta börnum stendur til boða á almenningsbókasöfnum og í hverju mikilvægi 

barnastarfsins felst að mati starfsfólksins. Í þessu skyni er skoðað hvernig daglegt starf fer 

fram, hverjir helstu samstarfsaðilar og samstarfsverkefni eru, sem og hvað það er innan 

barnastarfsins sem gengur vel og hvar úrbóta er þörf. Í fyrstu viðtölum við starfsfólk 

barnadeildanna kviknaði áhugi minn á því að vita hvernig starfsfólkið sæi fyrir sér framtíð 

barnastarfsins og var það því einnig skoðað sérstaklega. 
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Þær rannsóknarspurningar sem ég set fram eru eftirfarandi: 

 Hvernig er barnastarfi á íslenskum almenningsbókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu 

háttað? 

o Hverjir eru helstu notendur barnadeilda? 

o Hvernig er stuðningi stjórnenda og samstarfsfólks við barnastarf háttað og 

hvernig er aðbúnaður barnadeilda? 

 Í hverju felast helstu starfsþættir og verkefni barnastarfsins? 

o Hverjir eru helstu samstarfsaðilar utan bókasafns? 

o Hvernig er staðið að auglýsingum og kynningarmálum? 

 Hvernig telur starfsfólk að til hafi tekist? 

o Hvað gengur vel og hvar er úrbóta þörf? 

o Hvernig sér starfsfólk framtíð barnastarfs almenningsbókasafna fyrir sér? 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Sá fyrsti, inngangur, er stutt kynning á ritgerðinni. Í 

öðrum kafla er farið yfir fræðilegan bakgrunn efnis ritgerðarinnar en þar er fjallað um 

almenningsbókasöfn, lög og reglugerðir sem að þeim snúa ásamt fræðigreinum og 

rannsóknum um efnið. Þriðji kafli tekur á aðferðum rannsóknarinnar sem er grunnur 

ritgerðarinnar. Þar er sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar; hvaða rannsóknaraðferð var 

notuð, hvernig gagna var aflað og hvernig þau voru greind. Næsti kafli, sá fjórði, er 

viðamestur og fjallar um niðurstöður viðtala sem tekin voru við starfsfólk barnadeilda 

bókasafna. Leitast var við að setja niðurstöður fram á skipulegan máta og greinist kaflinn í 

fimm undirkafla. Í fimmta kafla er rannsóknarspurningum svarað með því að nota 

niðurstöður viðtalanna og tengja þær við fræðigreinar og fyrri rannsóknir á efninu. Að lokum 

dreg ég efni ritgerðarinnar saman í lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Hugtakið almenningsbókasafn er 

skilgreint, fjallað er um tilgang og gildi almenningsbókasafna og sagt frá lögum og stefnum 

sem íslensk söfn fara eftir. Sagt er frá þætti barna hjá almenningssöfnum sem og 

megináherslu sem þau leggja á í starfi með börnum. Upplýsingalæsi er skilgreint, fjallað er 

um þjónustu við viðskiptavini ásamt samstarfsverkefnum og félagslegu hlutverki 

almenningssafna. Að lokum er greint frá fyrri rannsóknum á sviðinu. 

2.1 Tilgangur og gildi almenningsbókasafna 

Almenningsbókasöfn þekkjast nánast um allan heim, sama hvernig samfélagið og menningin 

er. Þau eru stofnanir sem eru stofnaðar, styrktar og reknar með opinberu fé. Með fjölbreyttum 

safnkosti sínum veita þau aðgang að þekkingu, upplýsingum, símenntun og hugverkum. 

Safnkosturinn er jafnframt aðgengilegur öllum meðlimum samfélagsins án tillits til kynþáttar, 

aldurs, kyns, fötlunar, tungumáls, atvinnu og menntunar (IFLA, 2010). Almenningsbókasöfn 

eru einnig söfn en samkvæmt Alþjóðaráði safna eru söfn varanlegar stofnanir, opnar 

almenningi og ekki rekin í hagnaðarskyni heldur í þágu þjóðfélags og þróunar. Söfn hafa það 

hlutverk að safna, geyma, rannsaka og miðla heimildum sem snerta manninn og umhverfi 

hans svo að þær megi nýtast til rannsókna, kennslu, fræðslu og skemmtunar (ICOM, 2007). 

Megintilgangur almenningsbókasafna er að sinna þörfum viðskiptavina með því að 

útvega gögn á mismunandi miðlum og sinna ýmis konar þjónustu. Þarfir viðskiptavinanna 

geta komið til vegna fróðleiksfýsnar, menntunar, upplýsingaleitar, tómstunda og skemmtunar. 

Bókasöfnin safna, skipuleggja og miðla upplýsingum og gegna þannig brýnu hlutverki í 

þróun og sköpun lýðræðissamfélags á þann hátt að þau veita íbúum aðgang að þekkingu, 

hugmyndum og skoðunum og geta aðstoðað við ákvarðanatöku. Almenningsbókasöfn efla, 

styðja við og styrkja lestur, lestraráhuga og læsi (IFLA, 2010). Gildi almenningsbókasafna er 

því ótvírætt.  

Fyrr á tímum buðu bóksöfn einvörðungu upp á aðgang að prentuðum ritum en nú á 

tímum stafrænna miðla og gífurlegs magns upplýsinga hefur hlutverk og gildi 
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almenningsbókasafna aukist til muna. Auk prentaðra rita er nú boðið upp á aðgang að tölvum 

og interneti, kvikmyndum, sjónvarpsþættum og tónlist á mismunandi miðlum ásamt aðstöðu 

til að hlusta á hana. Vinnustöðvar, kennsla, fyrirlestrar og annars konar fræðsluerindi eru 

einnig algeng á bókasöfnum og í sumum samfélögum eru almenningsbókasöfn eini staðurinn 

sem hefur ókeypis aðgang að internet.  Þau skapa þannig aðstöðu til þess að jafna aðgengi 

íbúa að upplýsingum, tölvum og interneti. Safnkosturinn á að vera af  fjölbreyttum toga og 

standa fyrir eða lýsa allri mannlegri reynslu og skoðunum. Hann á ekki að vera ritskoðaður, 

hvorki af starfsfólki, stjórnendum né stjórnvöldum. Á bókasöfnum ættu að vera  sérhönnuð 

svæði fyrir mismunandi hópa, til dæmis börn, unglinga og fjölskyldur. Þar ætti að vera 

fjölbreytt efni til að mæta þörfum allra hinna mismunandi hópa og einstaklinga samfélagsins. 

Svæði og efni fyrir hvern hóp ræðst síðan af stærð safnsins og samfélagsins (IFLA, 2010). 

2.2 Almenningsbókasöfn á Íslandi 

Ýmis lög, reglugerðir, samþykktir og stefnur hafa áhrif á starf almenningsbókasafna en 

íslensku söfnin starfa eftir lögum um almenningsbókasöfn frá 1997 og viðbótum við þau frá 

árinu 2011. Á heimasíðum sumra þeirra er einnig tekið fram að þau starfi í samræmi við 

yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um 

almenningsbókasöfn frá 1994. Í fyrstu grein laga um almenningsbókasöfn frá árinu 1997 

segir meðal annars að þau séu upplýsinga- og menningarstofnanir með það hlutverk að veita 

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

miðlunargögnum. Þjónusta almenningsbókasafna við börn er þannig bundin í lög. 

Almenningsbókasöfn eiga einnig að kappkosta að vera atvinnulífi og menningarstarfi til 

styrktar ásamt því að stuðla að eflingu íslenskrar tungu og örva lestraráhuga (Lög um 

almenningsbókasöfn nr. 36/1997 með áorðnum breytingum). 

Menningar- og vísindastofnun Sameinuðu þjóðanna  hefur fjallað um 

almenningsbókasöfn sem hlið eða aðgang að þekkingu á hverjum stað. Í yfirlýsingu 

stofnunarinnar, og hins Alþjóðlega sambands bókasafna og stofnana (IFLA), frá árinu 1994 

er lögð áhersla á mikið og stórt hlutverk bókasafna í menningarstarfi og þekkingaröflun. 

Almenningsbókasafn er þannig upplýsingamiðstöð hverrar borgar og bæjar þar sem 

upplýsingar eru gerðar öllum aðgengilegar, án tillits til aldurs, kyns, trúar, tungumáls eða 

félagsstöðu. Safnkostur skal vera aðgengilegur og miðaður að sérhverjum aldurshóp. 

Almenningsbókasöfnum er einnig ætlað að styrkja og stuðla að góðum lestrarvenjum barna 

frá unga aldri, styðja við sjálfsnám og hefðbundna kennslu, til dæmis lestrarkennslu, allra 
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aldurshópa ásamt því að ýta undir ímyndunarafl og skapandi starf barna og unglinga 

(UNESCO, e.d.).  

Borgarbókasafn Reykjavíkur er stærsta almenningsbókasafn landsins og hóf starfsemi 

sína árið 1923. Það er almenningsbókasafn Reykvíkinga og er öllum opið (Borgarbókasafn 

Reykjavíkur, 2012a). Safnið er rekið af Reykjavíkurborg sem árið 2009 setti sér sérstaka 

menningarstefnu þar sem nokkuð ítarlega er fjallað um börn og menningaruppeldi en einnig 

um Borgarbókasafnið sem eina af hinum formlegu menningarstofnunum höfuðborgarinnar. 

Menningarstofnanirnar gegna fjölþættu hlutverki af metnaði. Þeim er ætlað að vera stór hluti 

af daglegu lífi íbúa sem og gesta borgarinnar. Starfsemi þeirra skal jafnframt höfða til allra 

kynslóða og vera öllum aðgengileg. Mikil áhersla er lögð á fræðsluhlutverk þeirra ásamt 

samstarf og samvinnu við skóla borgarinnar. Einnig skulu þær ýta undir menningaruppeldi og 

þátttöku barna í menningarstarfi (Menningarstefna Reykjavíkurborgar, 2009). 

Almenningsbókasöfn eru jafnframt rekin í öðrum sveitarfélögum en Reykjavík. Í 

lögum um almenningsbókasöfn kemur fram að allir landsmenn, börn og fullorðnir, skuli eiga 

kost á að njóta þjónustu almenningsbókasafna, hvar sem þeir búa, því öllum sveitarfélögum 

er skylt að halda úti bókasafnsþjónustu (Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997 með 

áorðnum breytingum). Á Akureyri er til að mynda rekin stór barnadeild. Þar er boðið upp á 

skoðunarferðir um safnið og Sumarlestur ásamt sögustundum fyrir hópa sem og almennar 

sögustundir fyrir aðra (Amtsbókasafnið á Akureyri, e.d.). Snemma á árinu 2012 var 

Barnabókasetur sett á laggirnar á Akureyri. Markmið þess er til dæmis að stunda rannsóknir 

og fræðslu um barnabókmenntir og lestur á Íslandi og miðla þekkingu og upplýsingum um 

barnabókmenntir á Íslandi. Einnig skal Barnabókasetrið stuðla að sýnileika barnabókmennta 

og styrkja lestrarmenningu meðal barna á Íslandi. Setrið er samstarfsverkefni nokkurra aðila, 

meðal annars Háskólans á Akureyri, Amtsbókasafnsins og Nonnahúss (Nonnahús á Akureyri, 

e.d.). 

2.3 Almenningsbókasöfn og þjónusta við börn 

Almenningsbókasöfnum er skylt að mæta þörfum allra notendahópa samfélagsins og mörg, 

jafnvel flest þeirra, hafa sérstaka deild eða svæði tileinkað börnum enda eru þau mikilvægur 

notendahópur. Almennt er álitið að rúmlega þriðjungur notenda almenningsbókasafna séu 

börn, 12 ára og yngri (Smith, 2008; Þórunn Björnsdóttir munnleg heimild, 2012).  
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Áhugi á lestri er ekki sjálfsprottinn heldur verður að vekja hann og örva og því er 

brýnt að bækur séu hafðar í nánasta umhverfi barna og að lestur sé snar þáttur í uppeldi þeirra 

(Þorbjörg Karlsdóttir, 1996). Með því að laða börn snemma að bókasöfnum er líklegra en ella 

að þau haldi áfram að sækja þau á fullorðinsárum. Áhugi barna á safnkostinum getur 

jafnframt virkað sem hvati fyrir foreldra þeirra og aðra fullorðna til að nýta sér bókasafnið. 

Brýnt verk bókasafna er að kenna og fræða notendur sína, börn og fullorðna, um safnið, 

safnkostinn og þá miðla sem upp á er boðið, hverjum notenda til hægðarauka. Með 

fjölbreyttum safnkosti sínum geta almenningsbókasöfn gefið börnum tækifæri til þess að 

upplifa skemmtun af lestri og gleði og spennu við að afla sér þekkingar (IFLA, 2010). Á 

bókasöfnum geta börn verið á sínum eigin forsendum, þar er enginn sem stjórnar þeim og þar 

á að vera tillit tekið til óska þeirra og þarfa. Þau eiga jafnframt að geta fengið þá aðstoð sem 

þau óska eftir og enginn á að skipta sér af bókavali þeirra. Á flestum íslenskum 

almenningsbókasöfnum er reynt að búa vel að barnadeildum þótt þar starfi ekki sérmenntaðir 

barnabókaverðir eins og tíðkast víða erlendis (Þorbjörg Karlsdóttir, 1996). 

Börn á leikskólaaldri hafa þá sérstöðu að geta í flestum tilfellum ekki komið ein á 

bókasöfnin heldur eru þau háð vilja fullorðinna um ferðir þangað. Hinir fullorðnu geta verið 

foreldrar, ættingjar, barnfóstrur eða kennarar. Með því að fá leikskólakennara með barnahópa 

á söfnin er talið að hægt sé að ná til vel flestra barna og gera þau að bókasafnsnotendum 

(Þorbjörg Karlsdóttir, 1996) en rannsóknir hafa sýnt að flest börn á aldrinum eins til fimm ára 

stunda nám í leikskólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Þessi börn eru 

framtíðarnotendur bókasafnanna og þau ættu því að hvetja leikskólakennara til þess að koma 

reglulega í heimsókn. Þessar heimsóknir verða að vera ánægjulegar og áhugaverðar, jafnt 

fyrir starfsfólk og börn og í hugum þeirra ættu að sitja eftir ljúfar minningar. Þannig er 

stuðlað að því að kynslóð vaxi upp sem telur bókasafnið heillandi, sjálfsagðan og ómissandi 

lið í daglegu lífi. Á árum áður þótti ekki sterk hefð fyrir því að leikskólar nýttu sér bókasöfnin 

en Þorbjörg Karlsdóttir (1996) greinir frá því að það sé að breytast. Hún fjallar jafnframt um 

þrjár megin ástæður fyrir því að æskilegt sé að leikskólar heimsæki bókasöfn: 

 Til þess að sækja ítarefni vegna þemavinnu enda er hún algeng í starfi leikskóla. 

 Til þess að fá nýjar bækur lánaðar og auðga þannig bókakostinn sem börnum stendur 

til boða. 

 Til þess að börnin læri að þekkja safnið og finnist þau örugg þar. 
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Með skipulögðum ferðum skóla á bókasöfn og kennslu um bókasöfn og þjónustu þeirra er 

einnig hægt að jafna aðgengi barna að upplýsingum, bókum og tölvum (IFLA, 2010). 

Bókasöfnin eru þannig mikilvægt tæki til jöfnunar. Jafnframt geta þau eflt börnin á margan 

hátt , til dæmis með því að: 

 Vera með fræðandi verkefni og viðburði 

 Bjóða tölvuaðstöðu 

 Hvetja til lesturs og bjóða upp á tækifæri til að ná góðri lestrarfærni 

 Sýna jákvæðar fyrirmyndir, bæði raunverulegar sem og uppspunnar úr bókum, 

leikritum og kvikmyndum 

 Bjóða upp á öruggan og hlýjan stað fyrir börn til að hitta vini og njóta góðrar þjónustu 

á eigin forsendum 

 Bjóða upp á umræður um málefni líðandi stundar 

 Kenna upplýsingalæsi og heimildaleit 

(Mathews, Flum og Whitney, 1990). 

Mýmörg dæmi eru um verkefni sem beinast sérstaklega að því að ýta undir 

heimsóknir barna á bókasöfn og lestraráhuga þeirra. Í Bandaríkjunum eru sögustundir 

vinsælar og vel sóttar enda er lestur fyrir börn mikilvægur þáttur í þróun læsis og 

sameiginleika (e. sense of community). Sá sem kemur með barnið í sögustund fær síðan oft 

bækur að láni, allt upp í 20-30 eintök í einu (Norman, 2012). Í Frakklandi hafa 

heilbrigðisyfirvöld hafið samstarf við almenningsbókasöfn um lán á barnabókum til biðstofa 

á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum. Foreldrar eru þannig hvattir til þess að lesa fyrir börn 

sín meðan beðið er (IFLA, 2010). Slíkt hefur einnig verið við lýði á Íslandi. Í sveitarfélagi á 

höfuðborgarsvæðinu var virkt samstarf milli bókasafnsins og heilsugæslunnar þannig að 

boðið var upp á bækur af safninu á biðstofunni en slíta þurfti því samstarfi meðal annars 

vegna þess hve illa var farið með bækurnar (Hólmfríður Gestsdóttir munnleg heimild, 2012). 

Almenningsbókasöfn á Norðurlöndum hafa gefið ungbarnavernd heilsugæslunnar bækur og 

var bókagjöfinni ætlað að vera hvati fyrir foreldra og börn til að heimsækja bókasöfnin og 

lesa saman (IFLA, 2010). Á Íslandi var bókin Stafrófskver gefin í ungbarnavernd, nánar 

tiltekið í svokallaðri þriggja og hálfs árs skoðun. Bókagjöfin var samstarfsverkefni við 

Mjólkursamsöluna og markmið hennar var að fá barnið til að koma á bókasafn með 

foreldrum sínum (Þórunn Björnsdóttir munnleg heimild, 2012). 
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Í Danmörku hafa sprottið upp svokölluð bókalaus bókasöfn (e. bookless libraries) sem 

þó eru ekki laus við bækur heldur vega þær minna í heildarútliti safna en áður og þau eru 

þannig upp sett að miðpunktur safnsins er ekki bækur heldur aðstaðan til lesturs og leiks. 

Bókum er ekki raðað í gríðarstórar og himinháar hillur þar sem einvörðungu kilir bókanna er 

sýnilegir heldur er þeim stillt upp á borðum og í opnum stöndum. Öllu efni er raðað þannig 

að framhliðin sé sýnilegust og í hæð barnanna sjálfra og lokkandi forsíður eru þannig notaðar 

til að vekja áhuga þeirra (Aalborg Kommune, e.d.). Að mörgu leyti eru barnadeildir 

bókasafna á Íslandi af svipuðum toga.  

Alla starfsemi bókasafna ætti að miða að þörfum og þægindum viðskiptavina en ekki 

starfsfólks. Gæðaþjónusta á sér aðeins stað þegar starfsemin er þannig upp byggð. Hafa ber í 

huga að ánægðir viðskiptavinir eru ötulustu stuðningsmenn bókasafnsþjónustu og því er afar 

brýnt að standa þar vel að vígi, veita sem besta þjónustu og laða viðskiptavini að safninu 

(IFLA, 2010). Barnadeild bókasafna er þarna hvergi undanskilin og með því að hanna hana 

og innrétta á barnvænan máta, bjóða upp á fjölbreytt og þroskandi leikföng í sambland við 

spennandi og skemmtilegar barnabækur má tryggja það að börnin vilji koma þangað aftur. 

Brýnt er að stuðla að góðu andrúmslofti og vel hannaðri barnadeild bókasafna því líðan barna 

á meðan þau eru á safninu mun hafa áhrif á viðhorf og hegðun þeirra á söfnum, ekki einungis 

á meðan þau eru börn heldur einnig þegar þau fullorðnast (Feinberg og Keller, 2010). 

Fjölskyldur að leik á bókasafninu eru áhugavert samstarfsverkefni þriggja danskra bókasafna 

og tveggja rannsóknarstofnana. Markmið verkefnisins er að stuðla að nýrri félagslegri reynslu 

barnanna og gerð svæðis fyrir leik á almenningsbókasafni. Leikurinn er leið barna til þess að 

þróa félagsfærni og efla ímyndunaraflið en á bókasöfnin koma saman börn með mismunandi 

bakgrunn í þeim tilgangi að leika sér og fræðast. Verkefnið hefur notið mikilla vinsælda 

(Kunze, 2010). 

 Í þjónustufyrirtækjum og -stofnunum skiptir viðmót starfsfólks sköpum; jákvæðni, 

kurteisi og hjálpfýsi eru kostir sem prýða gott starfsfólk. Það starfsfólk sem vinnur í 

barnadeild almenningsbókasafna þarf að búa yfir sérstökum kostum. Vissulega nær jákvæðni, 

kurteisi og hjálpfýsi langt en starfsfólk barnadeilda verður einnig að vera barngott og kunna 

þá list að tala við börn. Það þarf að geta sett sig í þeirra spor samhliða því að þróa og vera 

með verkefni og viðburði fyrir börnin (IFLA, 2010). Starfsfólk barnadeilda gegnir því 

mikilvæga hlutverki á safninu að vera talsmenn barnanna (Smith, 2012) en kemur einnig á 

margan hátt að annarri starfsemi bókasafnsins, til dæmis í þjónustuþróun. Þannig getur 

starfsfólkið komið kvörtunum á framfæri og komið með tillögur að bættri þjónustu (IFLA, 
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2010). Í meistaranámi sínu í Svíþjóð rannsakaði Caroline Norrby hvernig börn sjá bókasöfn 

og starfsfólk þess fyrir sér. Að sögn barnanna lítur starfsfólk safnanna eins út og annað fólk 

en ein stúlka lýsti yfir undrun sinni á því að í kvikmyndum eru bókasafns- og 

upplýsingafræðingar strangir og hvetja til þagnar þegar raunveruleikinn er allt annar. Reyndar 

sögðu flestir þátttakendur rannsóknarinnar að starfsfólkið væri yfirmáta vingjarnlegt og 

hjálpfúst. Sem liður í rannsókninni teiknuðu börnin myndir af starfsfólkinu en á þeim kemur í 

ljós að það er yfirleitt sýnt með bók í hönd eða standandi við bókahillur, því starfsfólkið 

flokkar bækurnar. Mörg börn sögðu jafnframt frá því að starfsfólkið ynni við tölvur og mælti 

með bókum við gesti (Eriksson, 2011).  

 Talið er að fáir hafi haft jafn stórbrotin áhrif á barnastarf almenningsbókasafna og 

barnabókmenntir og Anne Carroll Moore en hún varð fyrst til að stofna barnadeild og 

innleiða barnastarf við almenningsbókasafnið í New York, Bandaríkjunum. Í meira en hálfa 

öld stjórnaði Moore útgáfu barnabóka og starfaði sem gagnrýnandi, höfundur og lærimeistari 

þeirra sem einnig skrifuðu barnabækur. Við stofnun barnadeildarinnar setti Moore fram 

viðmið um barnastarf almenningsbókasafna sem hún kallaði Fjórir virðingarvottar (e. Four 

Respects): 

 Virðing fyrir börnum. Koma skal fram við þau eins og alla aðra; ekki skal tala niður 

til þeirra og taka skal skoðanir þeirra og álit á safnkostinum til athugunar. 

 Virðing fyrir barnabókum. Þær skulu vera vel skrifaðar og einlægar og varast skal 

að blanda saman raunveruleika við draumóra, hugarburð eða fantasíur.  

 Virðing fyrir samstarfsfólki. Ekki skal líta á barnadeildir og starfsfólk þeirra sem 

aðskilda einingu heldur sem mikilvægan hluta af heild. Samvinna á milli deilda er 

lykill að velgengni.  

 Virðing fyrir fagmennsku starfsfólks barnadeilda. Þjálfun þeirra og 

sérfræðiþekking á barnabókum og lestri ber að viðurkenna sem sérfræðigrein. 

(Cummins, 1999). 

Moore skipulagði sögustundir í safninu þar sem starfsmenn sögðu börnum sögur. Hún 

gaf einnig út skrá yfir barnabækur, bæði bækur safnsins sem aðrar, sem hún mælti sérstaklega 

með og lagði þar áherslu á lestur barna og bækur sem gjafahugmynd. Mikill virðingarvottur 

þótti að fá bók birta í skrá Moore (Cummins, 1999).  
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2.4 Lestur barna  

Lestur, skrift og talnaþekking eru grunnstoðir í samfélaginu; færni sem allir þurfa að tileinka 

sér til þess að vera virkir þátttakendur nútímasamfélags. Þessi þekking er einnig grunnur þess 

að öðlast frekari þekkingu og menntun (IFLA, 2010). Í Aðalnámskrá grunnskóla er 

sérstaklega fjallað um lestrarfærni barna. Hún er sögð nauðsynleg til þess að menn geti tekið 

virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi; hún er undirstaða almennrar menntunar. Lestrarfærni er 

forsenda lestraráhuga og þess að njóta bókmennta, sér til afþreyingar og skemmtunar. Lestur 

eykur orðaforða og stuðlar að auknu valdi á tungumálinu (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 

1999). Mikilvægi þessara þátta er því augljóst og almenningsbókasafnið gæti unnið með 

öðrum stofnunum og fólki, til dæmis skólum, kennurum og foreldrum, í því að styðja við og 

hvetja til lesturs, bæði barna og þeirra sem erfitt eiga með hann. Aðgangur að góðum 

bókmenntum hefur einnig mikið að segja í þróun lestrarfærni en þar eru bókasöfnin afar sterk 

(De Groot og Branch 2009; IFLA, 2010).  

Rannsóknir sýna að þau börn sem lesa mikið og reglulega er lesið fyrir öðlast meiri 

lestrarfærni (De Groot og Branch, 2009). Jafnframt kom fram í könnun Sigríðar Þ. 

Valgeirsdóttur á læsi íslenskra barna að marktækur munur er á læsi þeirra sem ekki fá bækur 

að láni á bókasöfnum og þeirra sem reglulega fá lánaðar bækur þar sem þau síðarnefndu 

standa sig mun betur (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1993). Í meistaraprófsrannsókn Ágústu 

Pálsdóttur kemur ennfremur fram að börn sem eru áhugasöm um lestur fara gjarnan á 

bókasöfn meðan börn sem lítið lesa fara þangað síður (Ágústa Pálsdóttir, 1998). Því má segja 

að bókasöfnin gegni vissulega mikilvægu hlutverki í lestraruppeldi barna og ættu að vinna að 

því að laða þau að söfnunum frá unga aldri (Þorbjörg Karlsdóttir, 1996). Þau geta séð börnum 

og öðrum fyrir viðeigandi efni til lesturs og skipulagt viðburði til þess að efla áhuga á 

bókmenntum og lestri þeirra enda skapast þar kjöraðstæður til lesturs með hinum mikla 

fjölbreytileika bókmennta sem felst í ríkulegum bókakosti safnanna. Bókasöfnin geta notað 

fjölbreyttar aðferðir til kynningar á bókakosti sínum og komið honum þannig á framfæri til 

hinna mismunandi viðskiptavina sinna. Þau geta einnig skipulagt gagnvirk verkefni sem gefa 

viðskiptavinum tækifæri til þess að skiptast á skoðunum um þær bækur sem þeir hafa lesið 

(IFLA, 2010). Með réttum aðferðum gætu bókasöfnin þannig laðað alla til sín.  

Svokallaður yndislestur á sér stað þegar lesið er sér til gagns og gamans. Hann hjálpar 

lesandanum við að auka orðaforða sinn, víkka sjóndeildarhringinn, bæta máltilfinningu og 

átta sig á í hvaða röð fer best að orðin séu, sem og að skilja merkingu nýrra orða. Því meira 
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sem barnið les, þeim mun betur er það undirbúið til að skilja merkingu nýrra orða og því 

meiri orðaforða sem barnið hefur, því betur er það undirbúið til að lesa og skilja erfiðari texta 

(Ágústa Pálsdóttir, 1998; Heimili og skóli og Kennaraháskóli Íslands, e.d.). Eftir því sem 

lengra líður á skólagöngu barna verður texti kennslubókanna sífellt flóknari sem svo krefst 

þess að börnin búi yfir miklum lesskilningi og yfirgripsmikilum orðaforða. Yndislestur er leið 

til þess að efla þessa þætti og almenningsbókasöfn geta á einstakan hátt stutt við, eflt og 

styrkt slíkan lestur með kynningu á bókum. Þau getað boðið upp á margs konar upp viðburði 

miðaða að börnum og þeirra áhugamálum, eins og sögustundir og ritsmiðjur, enda ætti að 

hvetja börn til að nota bókasafnið og lesa frá unga aldri. Sérstaklega er mikilvægt fyrir börn 

sem erfitt eiga með lestur að hafa góðan aðgang að fjölbreyttu og hæfandi lestrarefni sem ýtir 

undir lestraráhuga þeirra (IFLA, 2010). 

Verkefninu Lestrarást í Danmörku er ætlað að hvetja fjöltyngd börn til lestrar. Það 

gengur út á að börnunum er veitt kennsla í þjónustu bókasafnsins áður en þau velja og mæla 

svo með bókum um ýmis efni og fyrir mismunandi lestrarstig við önnur börn. Með þessu 

átaksverkefni er reynt að koma bókasafninu inn í daglegt líf barnanna og gera þau að virkum 

þátttakendum í nærsamfélagi sínu (IFLA, 2010). 

Árið 2002 var í Maryland, Bandaríkjunum, hrundið af stað sérstöku átaki sem ætlað 

var að efla frumlæsi barna (e. early literacy). Almenningsbókasöfnin unnu að átakinu með 

foreldrum, skólum og öðrum dagvistunaraðilum. Efla átti frumlæsi barna með því að bjóða 

upp á sögustundir fyrir börn á mismunandi aldri, aðstoða bókasafnsnotendurna og veita þeim 

ráðgjöf við að finna bækur við hæfi og á þeirra áhugasviði. Samhliða skyldi kynna 

samfélaginu alla þá fjölbreyttu þjónustu sem bókasöfnin veita og reyna þannig að laða fleiri 

notendur að þeim. Jafnframt fengu þeir starfsmenn sem sáu um barnadeild safnsins og 

barnastarf meiri kennslu í því að stuðla að frumlæsi og örva lestraráhuga (Martinez, 2007). 

Á Borgarbókasafninu hefur verið við lýði verkefni, Sumarlestur, sem hvetur börn og 

unglinga til lesturs yfir sumartímann. Eftir hverja lesna bók setja þátttakendur nafn sitt í pott 

og úr honum eru vinningshafar dregnir út reglulega yfir sumarið og leystir út með bókagjöf 

(Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2012b). Sambærileg verkefni má einnig finna á bókasöfnum 

um land allt. Markmið Sumarlesturs er meðal annars að viðhalda og auka lestrarfærni yfir 

sumartímann, læra að leita í Gegni og kynnast bókasafni sínu (Bókasafn Akraness, 2012; 

Bókasafn Árborgar, 2012; Bókasafn Mosfellsbæjar, e.d.; Bókasafn Seltjarnarness, e.d.). 

Bandarískur bókasafns- og upplýsingafræðingur, Norman Bagley, telur stétt sína 

gegna mikilvægu hlutverki í þróun lestrarfærni barna; hún hafi möguleika á að kynna börnum 
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yndislestur löngu áður en þau hefja formlegt nám. Hann setti í gang verkefni á bókasafni því 

sem hann vann við sem ætlað var að ná til þeirra sem ekki komu reglulega á safnið með það í 

huga að jafna aðgengi barna að góðum bókmenntum. Þar sem afar fá börn höfðu vanið komu 

sína á bókasafn Bagleys byrjaði hann á því að halda sögustundir í skólum og leikskólum 

hverfisins, auk þess að bjóða þar úrval barnabóka til láns. Vegna vinsælda átaksins ákvað 

bókasafnið að koma enn frekar til móts við börnin með því að útbúa til útláns sérstaka 

sögupoka með vel skrifuðum og vinsælum bókum ásamt verkefni tengdu bókunum. 

Verkefnið tókst afbragðsvel og viðbrögð við því voru jákvæð. Nánast öll börnin sem tóku 

þátt í verkefninu fengu hið minnsta einn sögupoka að láni og næstum helmingur barnanna 

mætti síðan í heimsókn á bókasafnið í tengslum við verkefnið. Foreldrar þátttakenda nefndu 

að bókasafnið hefði upp á fleira að bjóða en þeir hefðu vitað, að börnin væru áhugasamari um 

lestur og hefðu kynnst bókum sem þau hefðu ekki sjálf valið en líkaði þó vel við (Bagley, 

2000). 

2.5 Upplýsingalæsi 

Upplýsingalæsi er frekar nýlegt hugtak en hefur á síðustu árum birst æ oftar í skrifum 

tengdum fræðigreininni bókasafns- og upplýsingafræði. Í kjölfar gífurlegrar þróunar 

tölvutækni hefur magn upplýsinga sem sérhverjum einstaklingi stendur til boða margfaldast 

og því þykir ekki lengur nægjanlegt að geta fundið upplýsingar heldur er orðin sterk krafa um 

að fólk læri að meta upplýsingarnar rétt (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001). Almennt er talið að 

hugtakið upplýsingalæsi hafi fyrst birst í Bandaríkjunum árið 1974 hjá Paul Zurkowski, 

þáverandi formanni Samtaka upplýsingaiðnaðarins (U.S. Information Industry Association). 

Hann fjallaði um hugtakið í skýrslu sem hann tók saman fyrir Þjóðarnefnd um bókasöfn og 

upplýsingafræði og talar þar um nauðsyn þess að fólk verði „læst á upplýsingar“ (e. 

information literate) en upplýsingalæsi sé forsenda þess að einstaklingar komist af og verði 

samkeppnishæfir í því upplýsingasamfélagi sem við hrærumst í. Í áranna rás hefur hugtakið 

verið stöðugt að þróast og skilgreining þess víkkað (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009). 

Upplýsingalæsi hefur verið skilgreint á eftirfarandi hátt af IFLA: 

 

 Geta til þess að vita hvenær upplýsinga er þörf. 

 Kunnátta til þess að nálgast, meta og nota viðeigandi upplýsingar á skilvirkan máta. 

 Meginþáttur í að ná yfirburðum í samkeppni, hvort sem um er að ræða einstaklinga, 

fyrirtæki, landshluta eða þjóðir. 
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 Lykill að góðu aðgengi að réttum upplýsingum og hvernig nýta eigi innihald 

upplýsinganna til að efla alla þætti samfélagsins, s.s. heilbrigðisþjónustu, menntun og 

efnahagsþróun. 

 Að það feli í sér símenntun, gagnrýna hugsun og þverfaglega færni sem stuðli að 

dirfsku og þori einstaklinga. 

(IFLA 2008 og 2010). 

  

Upplýsingalæsi er nátengt símenntun sem gerir fólki kleift að ná markmiðum sínum, hvort 

sem er félagslegum eða persónulegum eða þeim sem snerta atvinnu og símenntun. Með því 

að vera læs á upplýsingar gerir fólk sér grein fyrir þörfinni fyrir upplýsingarnar, hvernig leita 

eigi að þeim, meta þær og nota á skilvirkan hátt (IFLA, 2010).  

Á undanförnum árum hefur bylting orðið í upplýsingamálum þar sem 

upplýsingatækni hefur rutt sér til rúms með margs konar margmiðlunarefni, gagnabönkum, 

internetinu og leitarvefjum. Tækninýjungar hafa stóraukist og starfshættir og tómstundir fólks 

hafa jafnframt tekið miklum breytingum. Þessi tæknibylting hefur kallað á frekari færni 

einstaklinga hvað tölvuþekkingu og upplýsingalæsi snertir. Því hefur myndast sífellt aukin 

þörf fyrir að kenna og þjálfa nemendur og annað fólk í tölvunotkun og upplýsingalæsi svo 

það verði sjálfbjarga í að þekkja og sinna upplýsingaþörf sinni, hvort sem er í starfi, menntun 

eða tómstundum. Nemendur þurfa að geta aflað sér upplýsinga úr bókum, af internetinu og 

öðrum miðlum sem þeir nýta sér. Samhliða þurfa þeir að læra að leggja mat á upplýsingarnar, 

vinna úr þeim á skipulagðan hátt og setja niðurstöður sínar fram (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Upplýsinga- og tæknimennt, 2007; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009). Almenningsbókasöfn eru 

kjörinn staður til að efla fólk í að lesa upplýsingar og mikilvægt að það starf hefjist sem fyrst. 

Öflugt samstarf sérfræðinga á almenningsbókasöfnum og skólasöfnum getur verið mjög 

mikilvægur þáttur í að kenna börnum upplýsingalæsi (IFLA, 2010).  

 Árið 1996 kom út á vegum ríkisstjórnarinnar álitsgerð um upplýsingasamfélagið 

Ísland. Þar var gert ráð fyrir að bókasöfn þokist í þá átt að verða upplýsingamiðstöðvar sem 

tryggi öllum viðskiptavinum sínum greiðan aðgang að upplýsingum á tölvutæki formi. Þeir 

fái jafnframt leiðsögn um nýjustu tækni og notkun upplýsinga. Bókasöfnum var ætlað 

mikilvægt hlutverk við innleiðingu upplýsingatækni og við að veita almenningi aðgang að 

upplýsingalindum heimsins. Síðan hefur ríkið gefið út fleiri skýrslur en þar er lítið minnst á 

hlutverk bókasafna í kennslu upplýsingalæsis (Ríkisstjórn Íslands, 1996; Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2009). 
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 Gildi upplýsingalæsis er óumdeilanlegt og ótvírætt fyrir þróun samfélagsins og brýnt 

að efla færni sérhvers einstaklings í upplýsingalæsi til þess að gera hann hæfari til þátttöku í 

upplýsinga- og þekkingarþjóðfélagi samtímans (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009). 

2.6 Samstarfsverkefni og félagslegt hlutverk 

Eitt mikilvægasta samstarf almenningsbókasafna er við hverfisskólana og menntakerfi 

samfélagsins. Með góðu samstarfi getur mikið áunnist þar sem báðir samstarfsaðilarnir 

hagnast, til dæmis með samnýtingu á safnkosti og sameiginlegum verkefnum fyrir börn. Þó 

ber að hafa í huga að samstarf milli almennings- og skólasafna er einungis mögulegt ef báðir 

aðilar sinna því. Samstarf tekur tíma vegna skipulagsvinnu, fundahalda með öllum tengdum 

aðilum og samskiptum sem þarf að sinna (Fitzgibbons, 2000). Skortur á samskiptum og 

skilningi á hlutverki hvorrar stofnunar fyrir sig hefur gjarnan verið nefnt sem helstu ástæður 

þess að samstarf gangi illa (De Groot og Branch, 2009). 

Félagslegt hlutverk almenningsbókasafns er mikið. Söfnin eru staður sem er öllum 

ætlaður og þar sem hægt er að hitta aðra. Þetta hlutverk er sérstaklega mikilvægt í minni 

samfélögum þar sem fáir staðir eru í boði til að hittast á. Þegar almenningsbókasöfn eru nýtt 

til rannsókna, menntunar eða skemmtunar fá viðskiptavinir tækifæri til að spjalla saman og 

kynnast (IFLA, 2010). Þetta ætti starfsfólk að hafa í huga við skipulagningu starfseminnar og 

hugsanlega þarf að gefa sérstökum hópum fólks  sérstakan gaum. Þannig hefur 

Borgarbókasafn Reykjavíkur hafið nokkur verkefni sem miðast að slíkum hópum: 

Heilahristingur er heimanámsaðstoð fyrir grunnskólanemendur og nemendur sem stunda 

nám á innflytjendabraut í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Verkefnið er samstarfsverkefni 

Borgarbókasafns og Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands og er ætlað að styðja við og 

styrkja nemendur sem eiga í erfiðleikum með nám. Boðið er upp á ýmis konar fróðleik og 

skemmtilegar uppákomur ásamt kynningu á safninu og þeirri þjónustu sem það veitir í 

tengslum við nám, áhugamál og tómstundir (Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2012c). 

Fjölskyldumorgnar eru samstarfsverkefni Borgarbókasafns, Menningarmiðsvöðvarinnar í 

Gerðubergi og leikskólasviðs Reykjavíkur. Fjölskyldum með nýfædd börn til sex ára aldurs 

er boðið að koma og eiga góða stund saman á bókasafninu. Óformleg dagskrá er í boði um 

ýmis málefni tengd börnum og uppeldi ásamt leikföngum og bókum auk þess sem boðið er 

upp á kaffisopa (Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2012d). 
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Ratleikir og kynningar eru ætlaðar fyrir hóp barna eða ungs fólks og nýtist þeim sérstaklega 

vel sem eru að læra íslensku sem annað tungumál (Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2012e). 

Almenningsbókasöfn í fleiri löndum hafa staðið fyrir verkefnum fyrir sérstaka hópa. Í 

Frankfurt eru um 27% íbúa af erlendu bergi brotin. Almenningsbókasafnið þar í borg hóf 

átaksverkefni fyrir innflytjendur þar sem boðið er upp á fjölmenningarlega 

bókasafnsþjónustu, til dæmis bókakost á mismunandi tungumálum og ýmsa viðburði eða 

verkefni, svo sem ferðatöskur á hjólum fullar af bókum fyrir börn sem hafa þýsku sem annað 

móðurmál (Lotz, 2011). Í Danmörku hafa jafnframt sprottið upp svokölluð 

leikskólabókasöfn. Um farandbókasöfn er að ræða sem staðsett eru í leikskólunum sjálfum 

með bækur til útláns fyrir börnin á leikskólunum og foreldra þeirra. Verkefnið er 

samstarfsverkefni milli leikskólanna og almenningsbókasafns í nágrenni þeirra en 

starfsmaður þaðan fyllir reglulega á farandsafnið með nýjum bókum og tekur þær eldri 

(Poulsen, 2009). Í bókasafninu í Nørrebro, sem er útibú almenningsbókasafns 

Kaupmannahafnarborgar í Danmörku, býðst börnum, unglingum og fullorðnum 

heimanámsaðstoð. Verkefnið er hugsað fyrir þá sem eru af erlendu bergi brotnir og er unnið í 

samstarfi við Frivillignet, félag um aðstoð við innflytjendur (Nørrebro Bibliotek, 2012a). Í 

bókasafninu í Nørrebro er einnig í gangi samstarfsverkefni við innflytjendur frá Írak, Við 

höfum öll rétt til að teikna heiminn. Verkefnið er teiknisamkeppni þar sem bæði er hægt að 

teikna sína mynd heima eða koma í bókasafnið og teikna þar (Nørrebro bibliotek, 2012b). 

Almenningsbókasafn í Malmö, í samstarfi við fangelsismálayfirvöld, starfrækir verkefnið 

Kvöldsögur að innan. Föngum býðst þar tækifæri til þess að taka upp lestur sinn á 

barnabókum. Upptökur eru síðan sendar til barna fanganna svo þau geti notið kvöldlesturs, 

sagðan af foreldri sem situr í fangelsi (Persson, 2009). Einstaklingar án heimilis er verkefni 

fyrir heimilislausa á vegum almenningsbókasafnsins í New York, Bandaríkjunum. Það snýst 

um útlán á bókum til heimilislausra barna, sögustundir fyrir börnin bæði í söfnunum og í 

skýlum fyrir heimilislausa og safnkynningar sem eiga sér stað í skýlunum (New York Public 

Library, 2012). Lestur til forystu er verkefni almenningsbókasafnsins í Toronto, Kanada, fyrir 

börn sem þurfa aðstoð við heimanám eða eiga erfitt með lestur. Börnin eru hvött til að lesa og 

sinna heimalærdómi í skemmtilegu umhverfi, sem bókasafnið og sjálfboðaliðar þess hafa 

skapað. Verkefnið er ætlað börnum í yngstu bekkjum grunnskóla (Toronto Public Library, 

2012).  

Í Edinborg, Skotlandi, eru starfrækt verkefni á almenningsbókasafninu sérstaklega 

ætluð börnum: 
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Spjallbækur eru lestrarhópar á almenningsbókasafni Edinborgar. Markmið verkefnisins er 

að hvetja börn til lesturs og þróa með sér færni og þor til þess að segja skoðun sína ásamt því 

að eiga skemmtilega stund með bókum (The City of Edinburgh Council, 2012a). 

Aðstoð með heimavinnu er heimanámsaðstoð almenningsbókasafns Edinborgar. Starfsfólk 

hjálpar börnum við heimanámið, börnum eru boðnar bækur að láni og aðstaða til þess að 

vinna við tölvu (The City of Edinburgh Council, 2012b). 

2.7 Framtíð almenningsbókasafna 

Í áranna rás hafa bókasöfn lengst af verið staðir sem fyrst og fremst voru sóttir bókanna 

vegna. Bókasöfnin voru, eins og nafnið gefur réttilega í skyn, söfn bóka. Hlutverk þeirra var 

umfram allt að varðveita bækur og veita fræðimönnum aðgang að þeim en aðgangur var oft 

aðeins veittur fáum útvöldum. Smám saman fóru bókasöfn að þjóna almenningi með útlánum 

og seinna með upplýsingaþjónustu. Með tilkomu tölvutækninnar og örri þróun hennar á 

undanförnum áratugum hefur ímynd bókasafna og störf bókasafns- og upplýsingafræðinga 

ásamt annars starfsfólks farið að breytast. Bókasöfn nútímans hafa þróast frá því að vera 

staður þar sem aðeins var einblínt á bækur yfir í upplýsingamiðstöðvar (Áslaug Agnarsdóttir, 

1998). Bókasöfn eru í stanslausri þróun til þess að sinna þörfum og óskum viðskiptavina 

sinna. Margar breytingarnar eru að verða innan bókasafnsbygginganna, eins og í 

tæknimálum, sjálfsafgreiðslu (e. self-service) og breyttri aðstöðu fyrir viðskiptavini á borð 

við tölvu- og lærdómsaðstöðu. Galston, Huber, Johnson og Long (2012) sjá fyrir sér framtíð 

þar sem bókasafnið, með sínum bókasafns- og upplýsingafræðingum, verði miðpunktur 

sérhvers samfélags. Bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa mikla getu og menntun til að 

hafa áhrif á samfélagið en til þess verða þeir að yfirgefa skrifborð sín og hafa meiri samskipti 

við samfélagið, utan byggingar safnsins. Ný tækifæri þarf að leita uppi (Galston o.fl., 2012). 

 Mark Norman fjallar um framtíð bókasafna í grein sinni (2012). Hann telur mikilvægi 

almenningsbókasafna gríðarlegt, sérstaklega til þess að jafna aðgang einstaklinga að tölvum 

og interneti; það sé lykilhlutverk þeirra. Hann segir að almenningsbókasöfn haldi velli svo 

lengi sem þau bjóði upp á nýjustu tækni, aðstöðu og menntað starfsfólk sem vel er að sér í 

tæknimálum. Norman greinir frá nokkrum söfnum þar sem ekki eru sérstök afgreiðsluborð 

heldur er starfsfólk úti í sal, ávallt reiðubúið að aðstoða og með iPad í hönd fyrir 

rauntímaspjall og upplýsingaþjónustu. Viðskiptavinirnir nota síðan sjálfsafgreiðslustöðvar 

fyrir útlán bóka. Norman segir að bókasöfnin muni halda velli og dafna svo fremi þau beri 

kennsl á breytt hlutverk sitt. Í hinu stafræna nútímasamfélagi breytist hlutverkið yfir í að vera 

staður kennslu og þjálfunar, til dæmis í stafrænu læsi sem og upplýsingalæsi. Bókasafnið 
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verður hlutlaust svæði fyrir hópa eða einstaklinga til að koma saman, svokallaður þriðji 

staðurinn þar sem heimilið og vinna eða skóli eru tveir þeir fyrstu. Bókasöfn munu gegna 

hlutverki tengils á milli einstaklinga innan samfélagsins þar sem þau bjóða upp á tækifæri til 

samskipta og símenntunar. Megináhersla starfsins verður á læsi, til dæmis upplýsingalæsi og 

almennt textalæsi, sögustundir, símenntun og menningu (Norman, 2012). 

2.8 Fyrri rannsóknir 

Hér er fjallað um rannsókn á þjónustu almenningsbókasafna í Bretlandi, rannsókn á þætti 

almenningsbókasafna í þróun á lestrarfærni barna, ástralska rannsókn á samstarfi 

almenningsbókasafna og grunnskóla og íslenska rannsókn á markaðssetningu og 

kynningarstarfi almenningsbókasafna. 

2.8.1 Þjónusta almenningsbókasafna í Bretlandi 

Rannsóknar- og upplýsingamiðstöð í bókasafns- og upplýsingafræðum við Háskólann í 

Lougborough, LISU, gaf  á árunum 1990-2006 út árlegar skýrslur sem fjalla um kannanir á 

þeirri þjónustu sem almenningsbókasöfn veita börnum í Bretlandi. Kannanirnar voru ætlaðar 

til þess að veita yfirsýn yfir bókasafnsþjónustu landsins. 170 bókasöfn tóku þátt í könnun 

áranna 2005 – 2006 en svarhlutfall var 82% (Creaser og Maynard, 2006). 

 Niðurstöðurnar sýna að mjög fjölbreytt starf er unnið með börnum á 

almenningsbókasöfnunum. Afar mörg minni verkefni hafa verið starfrækt í breskum 

bókasöfnum og verða nokkur þeirra nefnd hér: 

 Heimsóknir bókahöfunda og ljóðskálda 

 Föndurstundir 

 Barnabókahátíðir 

 Samkeppni um bestu barnabók ársins 

 Sögustundir 

 Myndun leshópa 

 Veggjakrotskeppni 

 Námskeið í leikhússkrifum 

 Heimalærdómsaðstoð 

 Samkeppni um unghöfund ársins 

 Útlán á fjölda bóka í einu (e. bulk loans) til dagvistunaraðila eins og leikskóla 

 Sumarlestur 

(Creaser og Maynard, 2006). 
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Í niðurstöðum skýrslunnar voru nokkur stærri og afar áhugaverð verkefni einnig nefnd: 

Lesum saman: feður í afplánun lesa sögur á segulband fyrir börn sín að hlusta á heima.  

Lestrarstjörnur úrvalsdeildar: þekktir fótboltamenn hvetja börn til lesturs með því að setja 

af stað lestrarþrautir, lestraráskoranir og segja frá sínum uppáhalds bókum. 

Verkefni um listir: sérstakt verkefni tengt umhverfinu og listum í fjórum bekkjum 

grunnskóla. 

Námskeið fyrir kennara: vinsæl námskeið sem leggja áherslu á notkun bóka og ríms í starfi 

með börnum og kennslu í gerð og notkun sögupoka. 

Bókabyrjun: samstarfsverkefni við almenningsbókasöfn um tvær bókagjafir til barna áður en 

þau hefja nám. Markmið verkefnisins er að börn læri að njóta bóka frá unga aldri og að hvetja 

þau til lesturs.  

(Bookstart, 2012; Creaser og Maynard, 2006). 

 Á árunum 2005- 2006 sögðust 85% breskra almenningsbókasafna bjóða upp á 

sérstakar heimsóknarstundir ætlaðar börnum frá fæðingu til fimm ára aldurs. Í flestum 

söfnum eru einnig hljóðbækur fyrir börn, tónlist á geisladiskum, DVD diskar, leikföng, spil, 

tímarit og teiknimyndasögur. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar frá 2005-2006 hefur færst 

í vöxt hjá söfnunum að bjóða útlán á tölvuleikjum eins og fyrir Playstation tölvur (Creaser og 

Maynard, 2006).  

Þegar litið er til auglýsinga- og kynningarmála kemur fram í skýrslunni að bresk söfn 

nýta til dæmis bókamerki, bæklinga, fréttabréf og bókalista til kynningar á þjónustu safnanna. 

Kynningarefnið er yfirleitt útbúið og prentað á söfnunum sjálfum. Sum bókasöfn nota 

heimasíður sínar einnig til þess að auglýsa þjónustu og mæla með bókum (Creaser og 

Maynard, 2006). 

2.8.2 Þáttur almenningsbókasafna í þróun lestrarfærni barna 

Þrátt fyrir gífurlega tækniþróun síðustu ára og áratuga, eins og tilkomu internetsins, 

tölvuleikja, Youtube, Fabebook og Google, hefur áhersla barnastarfs ekki mikið breyst í 

tímanna rás; aðaláherslan er þannig áfram á þróun og styrkingu lestrarfærni barna þar sem 

miðpunkturinn er læsi, lestur barna og kynning á gæðabókum fyrir börn (Huebert, 2008). 

Margar rannsóknir má finna sem fjalla um þátt almenningsbókasafna í þróun lestrarfærni 
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barna. Dr. Donna Celano og dr. Susan B. Neuman gerðu árið 2001 rannsókn á því hvernig 

almenningsbókasöfn í Pennsylvaniu í Bandaríkjunum efla lestur barna. Verkefni um 

sumarlestur barna, sem og önnur verkefni fyrir ung börn, voru skoðuð sérstaklega og mat lagt 

á þátt þeirra í eflingu lestrarfærni barna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að bókasafns- og 

upplýsingafræðingar, sem og annað starfsfólk, gerir sér grein fyrir góðri aðstöðu sinni og 

reynir að tryggja sem allra flestum börnum lestrarefni við hæfi. Bókasöfnin bjóða einnig 

langflest aðstöðu til heimalærdóms (Celano og Neuman, 2001). 

Verkefni í sumarlestri barna í Pennsylvaniu eru afar vinsæl en þriðjungur bókasafna 

nefndi að meira en 200 börn tækju þátt. Verkefnin standa í flestum tilvikum í fjórar til átta 

vikur og yfirleitt sér yfirmaður barnadeildar um verkefnið. Ennfremur er algengt að 

Sumarlestur sé unninn í samstarfi við hvers konar félagasamtök eins og Rótarý eða Kiwanis 

félögin eða bókabúðir, matvöruverslanir og veitingastaði. Verkefnin eru oft kynnt í gegnum 

internetið, til dæmis með heimasíðum. Sumarlestur er leið bókasafna til að auka heimsóknir 

barna og útlán á bókum en þátttakendur sögðu frá því að útlán ykjust um 10% eða meira 

meðan á verkefninu stendur (Celano og Neuman, 2001). 

Þegar starfsmenn eru beðnir að leggja mat sit á Sumarlestur kemur í ljós að fæstir 

þeirra líta á hann sem keppni í því hver les mest. Frekar leggja þeir áherslu á að nota 

verkefnið til þess að vera með lestrartengd verkefni svipuð þeim sem börn venjast í skóla. 

Dæmi um slík eru sögustundir, föndurtími og aðrir sérstakir viðburðir tengdir lestri og 

skólavinnu. Starfsmenn líta á Sumarlestur sem leið til þess að fá börn til að lesa meira og 

kenna þeim að hafa unun af lestri. Þeir sögðu jafnframt frá því að Sumarlestur opni augu 

barnanna fyrir nýju efni og menningu. Margir leggja einnig áherslu á að verkefnið bæti 

lestrarfærni. Þannig hafa foreldrar greint starfsmönnum bókasafnanna frá aukinni lestrarfærni 

barna sinna og kennarar talað um að þeir sjái um leið hvaða börn hafa tekið þátt í Sumarlestri 

(Celano og Neuman, 2001). 

Hér um bil öll almenningsbókasöfn í Pennsylvaniu segjast vera með verkefni sem eru 

sérhönnuð fyrir börn frá fæðingu til fjögurra ára aldurs. Fjöldi heimsókna frá börnum á 

þessum aldri helst í hendur við stærð safnanna og fjölda fólks sem þau þjónusta. Í flestum 

tilfellum eru það foreldrarnir sem koma með börn sín á söfnin. Rúmlega helmingur 

þátttakenda sagði frá því að færri en fimm leikskólar kæmu reglulega í heimsókn. Um 75% 

þátttökusafna bjóða upp á eina til fimm sögustundir á viku og í langflestum tilvikum stendur 

hver þeirra yfir í 30-60 mínútur. Eins og með Sumarlestur eru samstarfsaðilar algengir í 



26 

verkefnum fyrir ung börn. Í stað þess að nota internetið til kynningar á verkefnum, eins og í 

Sumarlestrinum, notuðu nánast allir veggspjöld og bæklinga gerða á staðnum (Celano og 

Neuman, 2001). Verkefni fyrir ung börn eru afar magvísleg og verða hér nefnd nokkur dæmi: 

 Sögustundir 

 Föndurstundir 

 Leiksýningar 

 Heimsóknir frá söngvurum 

 Verkefni í tölvum 

Starfsmenn voru allir sammála um það að þessi verkefni fyrir ung börn veki áhuga þeirra og 

hvetja þau til lesturs (Celano og Neuman, 2001). 

2.8.3 Samstarf almenningsbókasafna og grunnskóla 

Í Ástralíu var, árið 2001, gerð könnun um samstarf grunnskóla og almenningsbókasafna. Í 

ljós kom að tæplega 80% almenningsbókasafnanna töldu að núverandi samstarf við 

grunnskóla væri lítið eða mjög lítið og hafði í flestum tilvikum verið þannig undanfarin ár. 

Starfsmenn safnanna töldu að tímaskortur væri helsta hindrunin í frekara samstarfi við 

skólana. 70% þeirra sögðust ekki vita hverjar væru þarfir skólasafna og fyndist þeir því lítið 

geta hjálpað eða unnið með þeim. Starfsfólk hafði þó ýmsar hugmyndir um hvernig gera 

mætti betur: 

 Lána fjölda bóka í einu, eins og í bókakoffortum eða bókakössum 

 Bjóða heimanámsaðstoð 

 Vera með rithöfundakynningar eða –heimsóknir 

 Bjóða starfsfólki skólasafna á vinnu- og skipulagsfundi hjá almenningssöfnum 

 Vera með safnkynningar fyrir nemendur grunnskóla 

 Kynna þjónustu almenningsbókasafna í skólablöðum 

 Koma á tölvupóstsambandi milli almennings- og skólasafna 

 Samnýta safnkost 

(Bundy, 2001). 

Nokkrir viðmælendur nefndu að þeir hefðu reynt að koma á frekari samskiptum og samvinnu 

en komið að lokuðum dyrum hjá starfsfólki skólasafna. Aðrir sögðu að frekara fjármagn 

vantaði, bæði til almenningsbókasafna og skólasafna, til þess að koma á meira samstarfi. 
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Síðan var nefnt að báðar tegundir safna hefðu hvorki tíma né mannafla til slíkrar 

samstarfsvinnu (Bundy, 2001). 

2.8.4 Markaðssetning og kynningarstarf almenningsbókasafna 

Á árunum 1994 og 1995 var gerð könnun á fimm almenningsbókasöfnum á Íslandi um 

markaðssetningu þeirra. Í almennum spurningum um starfsemina var spurt um nýja þjónustu 

sem boðið hefði verið upp á á síðustu fimm árum. Í flestum tilvikum var sú nýja þjónusta sem 

boðin var hefðbundin bókasafnsþjónusta sem þegar var til staðar annars staðar, til dæmis í 

öðru útibúi eða á öðru safni. Greinilega má því sjá að þegar bryddað er upp á nýjungum í 

þjónustu hætta menn sér almennt ekki út á ókunn mið heldur sækja í hugmyndasmiðju 

annarra safna. Í könnuninni komu jafnframt í ljós ýmsar aðferðir við markaðs- og 

kynningarstarf, svo sem að vera með: 

 Fréttatilkynningar 

 Greinaskrif í blöð og tímarit 

 Dreifibréf á heimili 

 Dreifibréf til skólabarna 

 Almenna kynningarbæklinga 

 Veggspjöld 

 Plastpoka merkta bókasafninu 

 Bókamerki og fleiri smáhluti 

 Kynningarheimsóknir fyrir skólabörn 

 Kynningarheimsóknir fyrir sérstaka hópa 

 Skipulagðar uppákomur á söfnunum, til dæmis upplestur rithöfunda, sögustundir fyrir 

börn og leiksýningar 

(Karítas Kvaran, 1997). 

Kynningar á starfsemi bókasafnanna eru almennt ætlaðar notendum þess. Gerð 

kynningarefnis og almenn kynning á söfnunum er í höndum hóps forstöðumanna 

almenningsbókasafna en á minni söfnum eru bréf send reglulega á heimili á þjónustusvæði 

safnsins til þess að minna á tilvist þess og þjónustu. Viðmælendum reyndist erfitt að meta 

þann tíma sem varið væri í markaðs- og kynningarmál og einn nefndi að kynningarstarf væri 

bundið við árstíma. Þannig væri það viðamest á vorin, haustin og í kringum jólin. Einn 

viðmælenda taldi markaðssetningu safnanna ekki nægilega framsækna. Annar hélt því fram 
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að kynningarefnið væri illa hannað og ófagmannlega unnið og sá þriðji sagði að 

kynningargreinar sem birtust í blöðum væru ekki líklegar til þess að auka áhuga á söfnunum, 

þær væru of langar og ekki nægilega áhugaverðar. Flestir viðmælenda voru sammála um að 

markaðssetning ætti að vera sameiginlegt verkefni almenningsbókasafna, að minnsta kosti að 

hluta til (Karítas Kvaran, 1997). 

Allir forstöðumenn sögðu frá því að fé til að standa straum af markaðssetningu og 

kynningarmálum væri af mjög skornum skammti og einn þeirra lýsti því yfir að þess vegna 

væri kynningarstarfið tilviljunum háð, gert af vanefnum og án stefnumörkunar. Þeir töldu 

einnig að söfnin væru ekki í stakk búin til þess að inna af hendi meiri þjónustu en þau væru 

þegar að gera, meiri markaðssetning myndi auka vinnuálag á starfsfólk. Tímaskortur og 

húsnæðisþrengsli töldu viðmælendur hafa mikil áhrif en einnig að starfsfólk skorti hugrekki 

til þess að koma starfsemi safnanna betur opinberlega á framfæri (Karítas Kvaran, 1997). 
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla er framkvæmd rannsóknarinnar lýst í þaula. Sagt er frá vali á rannsóknarefni, 

markmiði rannsóknar og rannsóknarspurningum. Einnig er fjallað um aðferðafræði og 

rannsóknaraðferðir. Þá er gerð grein fyrir gagnaöflun og úrvinnslu gagnanna, sagt frá aðgengi 

að þátttakendum, þeir kynntir og lýst stuttlega. Að lokum er fjallað um gildi rannsóknarinnar 

og takmarkanir hennar. 

3.1 Val rannsóknarefnis, markmið rannsóknar og 

rannsóknarspurningar 

Eins og áður hefur komið fram hefur barnastarf almenningsbókasafna löngum verið mér 

hugleikið efni. Ég tel gildi lesturs góðra bókmennta mikið en þeim kynnast mörg börn í fyrsta 

sinn í heimsókn á bókasöfn. Jafnframt tel ég lestur geta eflt málþroska og orðaforða og aukið 

lestraráhuga.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað börnum stendur til boða á 

almenningsbókasöfnum, til dæmis í formi skipulagðra heimsókna, leiðsagnar um safnið, 

sögustunda og foreldramorgna. Jafnframt er leitast við að komast að því hvert starfsfólk 

barnadeilda telur mikilvægi barnastarfs, hvernig stuðningur stjórnenda og samstarfsfólks 

birtist og hvernig aðbúnaður deildanna er. Ennfremur er skoðað hvernig daglegt starf fer 

fram, hverjir helstu samstarfsaðilar og –verkefni eru sem og hvað gengur vel og hvað síður. Í 

forgrunni er sjónarhorn viðmælenda ásamt túlkun minni sem rannsakanda. 

Leitast var við að svara rannsóknarspurningum sem stýrðu viðtali við þátttakendur. Þær 

eru eftirfarandi: 

 Hvernig er barnastarfi á íslenskum almenningsbókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu 

háttað? 

o Hverjir eru helstu notendur barnadeilda? 

o Hvernig er stuðningi stjórnenda og samstarfsfólks við barnastarf háttað og 

hvernig er aðbúnaður barnadeilda? 
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 Í hverju felast helstu starfsþættir og verkefni barnastarfsins? 

o Hverjir eru helstu samstarfsaðilar utan bókasafns? 

o Hvernig er staðið að auglýsingum og kynningarmálum? 

 Hvernig telur starfsfólk að til hafi tekist? 

o Hvað gengur vel og hvar er úrbóta þörf? 

o Hvernig sér starfsfólk framtíð barnastarfs almenningsbókasafna fyrir sér? 

3.2 Rannsóknir í félagsvísindum 

Margar ástæður geti legið að baki þess að viðfangsefni í félagsvísindum séu rannsökuð. 

Sumir rannsaka því þeir hafa gaman af því; þeir njóta þeirrar áskorunar sem myndast þegar 

gögnum er aflað og unnið er úr þeim. Aðrir hefja rannsókn út frá brennandi áhuga á efni sem 

lítið hefur verið rannsakað áður. Rannsóknarferlið er röð leitar og könnunar til þess að dýpka 

þekkingu á áhugasviði sínu. Rannsóknir í félagsvísindum geta leitt margt í ljós; til dæmis 

hvort núverandi staða geti batnað eða hvort önnur aðferð sé betri en sú sem við lýði er. 

Þannig gætu félagsráðgjafar rannsakað hvort stefnan, sem notuð er við að aðstoða fátækar 

mæður aftur út á vinnumarkað, virki í raun (Esterberg, 2002). Bókasafns- og 

upplýsingafræðingar gætu til dæmis rannsakað hvað það er sem börn vilja helst sjá breytast á 

bókasöfnum. Rannsóknir í félagsvísindum geta meðal annars stuðlað að því að efla gæði 

þeirrar þjónustu sem í boði er. 

3.3 Aðferðafræði og rannsóknaraðferðir 

Með hugtakinu aðferðafræði er átt við leið sem við notum til þess að nálgast vandamál og 

leita leiða til að leysa þau, eða með öðrum orðum hvernig rannsókn fer fram. Áhugasvið og 

tilgangur rannsóknar hefur svo áhrif á það hvaða aðferðafræði og rannsóknaraðferðir eru 

valdar (Taylor og Bogdan, 1998). Rannsóknaraðferðir félagsvísinda eru margvíslegar og 

mismunandi en hafa það sameiginlega markmið að draga einhvern lærdóm af hinum 

félagslega heimi (Esterberg, 2002). Segja má að tvær afar ólíkar rannsóknaraðferðir séu 

ríkjandi, annars vegar megindleg aðferðafræði og hins vegar eigindleg aðferðafræði (Berg, 

2009).  

Megindleg aðferðafræði er algengasta rannsóknaraðferðin í félagsvísindum þótt að úr 

vinsældum hennar hafi dregið síðustu áratugi (Bryman, 2004). Hún snýst um nákvæmni og 

felur í sér það verk að telja hluti eða atriði og er jafnframt notuð til þess að lýsa stóru úrtaki 

fólks (Berg, 2009; Esterberg, 2002). Í megindlegri rannsókn eru til dæmis notuð úrtök fólks, 
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stöðluð viðtöl, staðlaðir spurningalistar, skráning og athuganir (e. observation) á fólki. Ferli 

megindlegrar rannsóknar er stigskipt þó fæstir rannsakendur haldi sig einvörðungu við 

línulegt ferlið. Á fyrstu stigunum er smíðuð kenning og mögulegar tilgátur hugsaðar út frá 

kenningunni. Rannsóknaráætlun er svo hönnuð. Hún er sett fram sem nokkurs konar 

beinagrind fyrir rannsóknina, gagnaöflunina og greiningu gagnanna. Miðstigin fjalla um 

hvaða hugtök á að mæla, til dæmis tímabil eða hitastig, og val á staðsetningu fyrir 

rannsóknina og þátttakendur í henni. Því næst fer fram gagnaöflun, úrvinnsla gagna og 

greining þeirra og á lokastigum megindlegrar rannsóknar eru niðurstöður dregnar fram og 

túlkaðar. Þá eru niðurstöður skráðar og gefnar út. Þar þarf rannsakandi ekki aðeins að reiða 

sig á niðurstöðurnar heldur einnig setja þær fram á þann hátt að þær séu trúanlegar. Hann þarf 

ennfremur að leggja áherslu á gildi þeirra og mikilvægi (Bryman, 2004). 

Eigindleg aðferðafræði fæst, meðal annars, við tilfinningar. Þar er reynt að skilja 

grunnþætti viðfangsefns og náttúru þess. Leitast er við að laða fram eðli, blæ, umhverfi, 

andrúmsloft og merkingu viðfangsefnisins. Reynt er að komast að skoðunum fólks, þá 

merkingu sem það setur í sitt daglega líf og umhverfi og skilning þess á veröldinni. Úrtök eru 

jafnan lítil. Fengist er við hugtök, skilgreiningar, eiginleika, myndlíkingar og tákn í því 

samfélagi sem rannsakað er og reynt að komast að grunni þess. Spurningar eins og hvað, 

hvernig, hvenær og hvar eru ríkjandi hjá rannsakanda sem leitast við að öðlast djúpan 

skilning á viðfangsefni sínu. Í stað þess að skoða tölur, líkt og í megindlegri aðferðafræði, 

þarf rannsakandi að þróa með sér hæfileika og kunnáttu til þess að greina gögnin og orða 

niðurstöður þeirra. Gagnaöflun eigindlegra rannsókn getur farið fram á ýmsan hátt, til dæmis 

með þátttökuathugun, aðgerðarannsókn (e. action research), ljósmyndun (e. photovoice), 

umræðum í rýnihópum og með mismunandi tegundum viðtala, til dæmis stöðluðum og 

hálfstöðluðum viðtölum. Úrvinnsla gagna eða greining þeirra getur, til dæmis, farið fram með 

þemagreiningu, innihaldsgreiningu, hugtakagreiningu eða kóðun. Niðurstöður eigindlegra 

rannsókna eru oftast birtar í riti, myndum og með lýsingum (Berg, 2009). 

3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsókn þessi er byggð á eigindlegri aðferðafræði. Tekin voru hálfopin viðtöl til þess að 

komast að upplifun og skoðunum viðmælenda. Hálfopin viðtöl eru þau viðtöl sem byggja á 

ákveðnum og fyrirframgerðum spurningum, svokölluðum viðtalsramma. Þótt þær séu samdar 

fyrir viðtal þá geta þær breyst þegar á hólminn er komið, til dæmis þannig að orðaröð sé 

breytt eða spurningum bætt við. Spurningarnar gefa möguleika á löngu svari, eru opnar og 
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ekki leiðandi. Viðtalsramminn einkennist svo af spurningum sem byrja á spurnarorðum eins 

og hvernig og hvað. Spurningar sem kalla á frekari útskýringar viðmælenda eru einnig 

algengar (Berg, 2009; Helga Jónsdóttir, 2003).  

Notuð var fyrirbærafræðileg nálgun við að rannsaka efnið en fyrirbærafræðingar líta 

svo á að atferli og hegðun fólks, hvað það gerir og segir, sé afleiðsla af skilningi þess á heim 

sinn. Helsta verkefni rannsakenda er þannig að komast að og ná þessum skilningi fólks og 

reyna að sjá hlutina frá sjónarhorni fólksins, sjálfra viðmælendanna (Taylor og Bogdan, 

1998).  

3.4.1 Undirbúningur 

Undirbúningur rannsóknar hófst í mars 2012 með vinnu við rannsóknaráætlun fyrir málstofu 

meistaranema í bókasafns- og upplýsingafræði. Umfang rannsóknar var ákveðið og 

rannsóknaraðferð var valin sem og fjöldi þátttakenda. Rannsóknin var jafnframt tilkynnt til 

Persónuverndar. 

3.4.2 Úrtak 

Með úrtaki er átt við tiltekinn fjölda einstaklinga sem valinn er úr fyrirfram skilgreindum eða 

ákveðnum hópi einstaklinga, svokölluðu þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). Úrtak rannsóknarinnar er bæði markvisst og hentugleikaúrtak. Með markvissu úrtaki 

er átt við þegar rannsakandi beitir eigin dómgreind til að velja úrtak sem hæfir markmiði 

rannsóknar. Úrtakið er þannig valið með tilliti til þess sem rannsaka á. Í þessari rannsókn var 

ákveðið að takmarka val á bókasöfnum við höfuðborgarsvæðið þannig að markvisst voru 

einungis valin almenningsbókasöfn á höfuðborgarsvæðinu. Hentugleikaúrtak var einnig notað 

í rannsókninni. Rannsakandi velur þannig þátttakendur eftir því hvort og hversu auðvelt er að 

ná til þeirra. Í rannsóknum sem byggja á hentugleikaúrtaki skiptir tími og kostnaður oft meira 

máli heldur en að alhæfa um þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  

Tekin voru viðtöl við sex starfsmenn jafnmargra almenningsbókasafna. Leitast var við 

að taka viðtal við þá starfsmenn safnanna sem koma mest að barnastarfinu. Yfirleitt reyndist 

auðvelt að ná sambandi við viðmælendur. Skoðaðar voru heimasíður safnanna og 

tölvupóstföng starfsmanna fundin þannig. Í sumum tilvikum var tölvupóstur sendur á 

yfirmann safnsins og hann beðinn um póstfang viðeigandi starfsmanns. Í tölvupósti til 

starfsmanna var rannsóknin kynnt og beðið um vilyrði fyrir viðtali. Viðmælendur, sem 

reyndust allir vera kvenkyns, voru jákvæðir í garð viðtals og buðu mig velkomna. Í 
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viðtölunum kom fram að nokkrir viðmælendanna höfðu fengið boð um starf innan 

bókasafnsgeirans strax meðan á námi stóð og hófu jafnvel vinnu með náminu. Þrátt fyrir 

langan starfsaldur flestra var hvergi bilbug á þeim að finna og virtust viðmælendur njóta 

starfsins til hins ýtrasta. Einn þeirra kallaði starfið „Algjört draumadjobb“. Auk þess að sjá 

um barnadeild þá sinna viðmælendurnir einnig fleiri störfum innan safnanna. Algengt er til að 

mynda að þeir standi vaktir í afgreiðslu, sinni upplýsingaþjónustu, sjái um afleysingar og 

stýri mannaflanum, ásamt því að raða í hillur í almennum rýmum. Margir viðmælendanna 

sinna einnig öðrum verkefnum sem tengjast barnastarfi ekki beinlínis, eins og leshringjum og 

ritsmiðjum. 

Til þess að gæta trúnaðar við viðmælendur hefur nöfnum þeirra verið breytt sem og 

nöfnum bókasafnanna sem þeir starfa við. Þátttakendur rannsóknarinnar eru eftirfarandi:  

Hólmfríður Gestsdóttir vinnur á bókasafninu Berg. Hún hefur lokið háskólamenntun í 

annarri námsgrein en einnig námskeiðum í bókasafns- og upplýsingafræði. Hún hefur unnið á 

safninu í hátt á annan áratug, er deildarstjóri barnadeildar og eini starfsmaður hennar. 

Sólborg Anna Guðmundsdóttir vinnur á bókasafninu Þorpi og er með háskólamenntun í 

annarri grein en bókasafns- og upplýsingafræði. Sólborg Anna hefur verið á safninu í stuttan 

tíma. Hún sér um barna- og unglingadeild safnsins og er eini starfsmaður hennar. 

Ragnheiður Hulda Jónsdóttir vinnur á bókasafninu Hlíð. Hún er bókasafns- og 

upplýsingafræðingur og hefur einnig lokið annarri menntun. Hún hefur unnið á þriðja áratug 

á safninu en hefur einnig unnið í stuttan tíma á skólabókasafni. Ragnheiður Hulda er 

deildarstjóri barna- og unglingadeildar en á deildinni vinna á milli fimm og tíu starfsmenn. 

Þórunn Björnsdóttir vinnur á bókasafninu Lundi. Hún er bókasafns- og 

upplýsingafræðingur og hefur einnig lokið uppeldismenntun. Hún hefur unnið í um tuttugu ár 

á safninu. Þórunn er verkefnastjóri og sér um barna- og unglingadeildina. Starfsmenn 

bókasafnins flæða á milli deilda þannig að erfitt er að setja fasta tölu á starfsmannafjölda 

deildarinnar. 

Rut Þorgrímsdóttir vinnur á bókasafninu Hömrum. Hún hefur lokið háskólamenntun í 

annarri grein en bókasafns- og upplýsingafræði. Rut kenndi um tíma að námi loknu en hefur 

síðan unnið á safninu í um áratug. Hún hefur mest megnis séð um barnastarfið á þeim tíma og 

er eini starfsmaður barnadeildarinnar. Starfsheiti hennar er sérfræðingur á bókasafni.  
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Arnbjörg Halldórsdóttir vinnur á bókasafninu Kletti. Hún er bókasafns- og 

upplýsingafræðingur en hefur einnig lokið uppeldismenntun. Arnbjörg hefur tæplega tuttugu 

ára starfsreynslu af bókasöfnum, þar af hefur hún verið í um áratug á Kletti. Arnbjörg er 

deildarbókavörður og eini starfsmaður barna- og unglingadeildar safnsins. 

3.4.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram í ágúst til október 2012. Viðtölin voru um það bil klukkustund að lengd 

og fóru fram á skrifstofum starfsfólks, kaffistofum, opnum rýmum og á kaffihúsi. Ætíð var 

það haft í huga að gott næði skapaðist. Viðtölin voru tekin upp á segulband og afrituð orðrétt 

að þeim loknum. Þeim var eytt strax eftir afritun. Ég lagði upp með ákveðinn viðtalsramma 

sem breyttist þó lítillega eftir því sem á leið. Í viðtölunum var leitast við að halda 

andrúmsloftinu góðu þannig að þau yrðu að þægilegu og eðlilegu samtali. Með því að umbera 

þagnir, nota virka hlustun og líkamstjáningu hvatti ég viðmælendur áfram. Einnig lagði ég 

mikla áherslu á að spyrja frekar út í (e. probing) svör viðmælenda ef mér þóttu þau óskýr og 

taldi þá geta sagt mér frá meiru (Taylor og Bogdan, 1998). Ennfremur reyndi ég að vera 

vinsamleg en halda mig þó til hlés og oftast flæddu viðtölin vel og án fyrirhafnar. Í lok hvers 

viðtals fengu viðmælendur tækifæri til að bæta við atriðum sem þeim þóttu mikilvæg en 

höfðu ekki komið fram í viðtalinu. Líflegar umræður sköpuðust því stundum í kjölfar 

viðtalsins þó oft hafi verið um atriði að ræða sem tengdust rannsókninni ekki beint.  

 Umfang gagna sem var safnað var mikið og víðtækt. Upptökur spönnuðu um það bil 

sjö klukkutíma en auk þess spjallaði ég við viðmælendur fyrir og eftir eiginlegt viðtal. 

Ennfremur voru bókasöfnin skoðuð og huglægt mat lagt á aðbúnað og aðstöðu 

barnadeildanna. Hver heimsókn tók um það bil 90 mínútur og var um að ræða eina heimsókn 

á öll söfnin nema eitt þeirra þar sem viðtalið fór fram á kaffihúsi. Seinna fór ég sjálf í 

vettvangsferð á það safn og skoðaði. Í allra fyrstu viðtölunum fór ég nokkuð nákvæmlega 

eftir viðtalsrammanum en eftir því sem á leið breyttist ramminn lítillega og nýjar hugmyndir 

og umfjöllunarefni komu í ljós. Eftir þeim innti ég í seinni viðtölunum ásamt því að senda 

tölvupóst á nokkra viðmælendur til þess að fá frekari upplýsingar. 

3.4.4 Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna hófst að loknu hverju viðtali fyrir sig þannig að það væri mér enn ferskt í 

minni og voru þau afrituð nánast orðrétt. Hverri afritun fylgdi huglægt mat mitt á 

staðarháttum og upplifun minni á viðtalinu og viðmælanda auk þeirra athugasemda sem ég 

hripaði niður meðan á viðtölum stóð. Í kjölfarið voru afritin marglesin og helstu þemu og 
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mynstur dregin fram með innihaldsgreiningu. Samkvæmt Berg (2009) er innihaldsgreining 

vönduð, nákvæm og kerfisbundin skoðun og túlkun efnis til þess að koma auga á mynstur, 

þemu og merkingu. Innihaldsgreining getur farið fram á fleiri tegundum ritaðs efnis heldur en 

afritun viðtala eins og bókum, tímaritum og hljóðritunum.   

 Í eigindlegum rannsóknum er kóðun leið til þess að þróa og fínpússa gögnin og í 

kóðunarferlinu felst greining á gögnunum með aðaláherslu á þemu, hugtök og túlkun. Það 

sem, fyrir kóðun, voru óljósar hugmyndir eða grunur verða að lokum fullþróuð hugtök 

(Taylor og Bogdan, 1998). Eftir viðamikinn lestur á afritum fannst mér gagnlegt að skrá niður 

hugmyndir mínar og þemu og gera lista yfir atriðin. Því næst skoðaði ég hvernig þau pössuðu 

við ritgerðarefni mitt og valdi út þá þætti sem mér fannst áhugaverðastir. Eins og algengt er 

(Taylor og Bogdan, 1998) var nokkuð um skörun milli þema. Þau þemu sem ekki áttu við 

ritgerðarefnið, eins og efni tengt unglingum, tók ég út. Ég ákvað að merkja hvert þema með 

tölustaf og lit og vann mig þannig í gegnum afritin, þegar um skörun var að ræða merkti ég 

þann hluta með öllum þeim tölustöfum og litum sem við átti.  

Að lokum setti ég upp kóðunartöflu til að skoða hvernig þemun spruttu fram úr 

gögnunum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003) en einnig til þess að hafa yfirsýn yfir hvaða þemu 

mátti finna í hverju viðtali.  

3.5 Takmarkanir og gildi rannsóknar 

Nokkrar takmarkanir eru á rannsókninni. Í eigindlegum rannsóknum skiptir trúverðugleiki 

miklu máli. Einnig þarf að vera hægt að sýna fram á að niðurstöður standist. Til þess bregða 

rannsakendur oft á það ráð að afla gagna frá fleiri en einum aðila, svokölluð margprófun, eða 

nota fleiri en eina rannsóknaraðferð, fá fleiri en einn aðila til þess að greina gögnin eða skoða 

þau út frá nokkrum mismunandi kenningum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í þessari 

rannsókn var gögnum aflað frá sex viðmælendum en aðeins ein rannsóknaraðferð var notuð 

og vann ég ein að öflun gagnanna og úrvinnslu þeirra. 

 Í eigindlegum rannsóknum er úrtakið venjulega lítið, auk þess sem tilviljunarúrtak er 

ekki notað, og því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Rannsókn þessari er ætlað að 

gefa hugmynd um það starf tengt börnum sem fram fer á almenningsbókasöfnum. Hafa skal 

einnig í huga að þátttökusöfn eru öll á höfuðborgarsvæðinu svo enn síður er hægt að segja að 

hún gefi hugmynd um það hvernig staðið er að barnastarfi á landsbyggðinni. 



36 

Aðgengi að starfsmönnum var afar gott og tóku þeir jákvætt í þátttöku. Ytri aðstæður, 

eins og ónæði og skarkali, komu ekki verulega að sök. Í eigindlegum rannsóknum þarf 

rannsakandi ávallt að vera á varðbergi gagnvart þeim áhrifum sem hann getur sjálfur haft á 

viðmælendur sína. Reyndi ég að takmarka áhrifin með því að halda mig til hlés en þrátt fyrir 

það er ekki hægt að ganga úr skugga um hvort ég hafi haft áhrif á viðmælendur eða ekki. 

Almenningsbókasöfn starfa fyrir tilstuðlan opinbers fjár og samkvæmt lögum um 

almenningsbókasöfn. Í lögunum kemur ákveðið fram að þeim er ætlað að veita öllum 

landsmönnum þjónustu sem og öllum hópum fólks, börn þar með talin, og veita þeim aðgang 

að fjölbreyttum bókakosti ásamt því að efla íslenska tungu og örva lestraráhuga (Lög um 

almenningsbókasöfn nr. 36/1997 með áorðnum breytingum). Með tilliti til þessa er afar 

forvitnilegt að sjá hvernig að barnastarfi er staðið og hvort börnum sé nægilega vel sinnt. Það 

er von mín að rannsóknin varpi ljósi á það og hafi þar með ákveðið gildi þó að hún sé smá í 

sniðum. 
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4 Niðurstöður viðtala við starfsmenn 

almenningsbókasafna 

Í þessum kafla er sagt frá helstu niðurstöðum viðtala við starfsmenn. Við greiningu 

rannsóknargagna var leitað eftir meginþemum og mynstri, hvað væri líkt með svörum 

viðmælenda og hvað væri ólíkt. Þá voru þessi atriði dregin saman. Þemun tengjast áhuga 

mínum sem rannsakanda og svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. 

Kaflinn skiptist í fimm yfirkafla sem allir hafa nokkra undirkafla. Sá fyrsti fjallar um 

mikilvægi barnastarfs. Þar er rætt um helstu notendur barnadeilda, börnin sem 

framtíðarnotendur ásamt tengslum lesturs við mikilvægi barnastarfs. Í lokin er fjallað um 

stuðning stjórnenda og samstarfsfólks við barnastarfið. Í öðrum kafla segi ég frá aðbúnaði 

barnadeilda, svo sem bókakosti, leikföngum og húsgögnum ásamt uppröðun innan 

deildarinnar. Að lokum er sagt frá því sem viðmælendur telja helst vanta í barnadeildirnar eða 

í barnastarfið. Þriðji kafli fjallar um dagleg störf viðmælendanna, helstu viðburði og verkefni 

ásamt auglýsingum og kynningarstarfi. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir samstarfsaðilum og -

verkefnum. Síðasti kafli fjallar um upplifun viðmælenda af starfi sínu, hvað þeir telja ganga 

vel og hvað síður ásamt því sem þeir telja að betur mætti fara. Í lokin er greint frá því hvernig 

viðmælendur líta á framtíð barnastarfs almenningsbókasafna. 

4.1 Að skapa börnum góðar minningar - Mikilvægi barnastarfs 

Hér er fjallað um það hverjir séu helstu notendur barnadeilda almenningsbókasafna, í hverju 

mikilvægi barnastarfs felst sem og hvernig samstarfsfólk og stjórnendur styðja við það. 

4.1.1 Helstu notendur 

Áður en lengra er haldið er fróðlegt að skoða hverjir helstu notendur barnadeilda 

almenningsbókasafna eru. Viðmælendur voru þar samsaga. Hólmfríður sagði þannig frá: 

„Það er yngsti hópurinn. Svo dregur úr því svona þegar, þegar þau hækka í aldri. […] Við 

erum með svo góð tengsl við leikskólann því hann er hérna hjá.“ Hún telur börn á 

grunnskólaaldri einnig dugleg að koma á safnið. Það eigi samt eingöngu við um yngstu bekki 

grunnskólans, upp að um það bil tíu ára aldri. Eftir það færi að kvarnast úr. Ragnheiður Hulda 
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telur börn á leikskólaaldri og foreldra þeirra algengustu gesti barnadeildarinnar og undir það 

tekur Þórunn sem sagði að barnafjölskyldur og ung börn kæmu helst. Hún hélt áfram: „Það 

eru frekar yngri krakkarnir, sex ára og yngri. Sem koma með foreldrum sínum. Það minnkar 

eftir það.“ Rut sagði frá því að börnin í fyrstu bekkjum grunnskólans kæmu sjálf eftir skóla 

en börn á leikskólaaldri kæmu frekar með foreldrum sínum og leikskóla. Sólborg Anna hafði 

þetta að segja: „Það er ansi breytt bil. Þessi yngstu eru dugleg að koma með foreldrum sínum 

að fá bækur og alveg upp í 10-11 ára.“ Henni finnst unglingarnir líka duglegir að koma en 

leikskólabörn kæmu þó langoftast því leikskólakennar væru afar duglegir að koma með þau. 

4.1.2 Notendur framtíðar 

Sólborg Anna sagði að það skipti öllu máli fyrir krakka að kynnast bókasöfnum snemma á 

lífsleiðinni svo þeir geti síðar meir komið sjálfir og „[...] náð sér í fróðleik og skemmtun“. 

Hún telur það þannig ákveðið uppeldi að venja krakka strax við að koma reglulega á 

bókasafnið og leggur áherslu á að hún sé ýtin að fá krakkana til sín, að bjóða þeim í 

heimsókn. Arnbjörg lítur svipuðum augum á málin. Hún telur aðalmikilvægið felast í að 

halda krökkum við efnið, það er að segja lesturinn, og fá þá sem varanlega gesti á bókasöfnin. 

Hólmfríður telur mikilvægi barnastarfs speglast í stuðningi við þjálfun í lestrarfærni og 

eflingu lesturs hjá börnum.  Hún telur það brýnt að halda lestri að börnum, gera hann „[…] 

spennandi, skemmtilegan og flottan“. Henni finnst lestur afar þroskandi fyrir börn svo hún 

leggur sig fram við að ýta undir hann með ýmsum hætti. Rut er sammála því. Hún leggur 

mikla áherslu á að auka þurfi lestur barna og telur hann skipta höfuðmáli fyrir menntun barna 

og skólagöngu þeirra. Þegar við ræddum um börnin sagði hún: „Þetta eru 

framtíðarnotendurnir!“ Hún vill að börn viti af bókasöfnum, að þau viti að þau séu velkomin 

og fái skírteini sér að kostnaðarlausu. Hún heldur áfram: 

Að þetta sé skemmtun, vellíðan, afþreying og náttúrulega fræðsla, mikil 

fræðsla. […] Að það sé jákvætt að vera innan um bækur, og gaman. […] 

Við viljum byrja strax í leikskóla, að fá þau til að koma og gera þau 

kunnug aðstæðum. Að þeim finnist gaman að koma, það sé notalegt og 

að þau skemmti sér vel. 

Rut telur það brýnt að skapa börnum góðar minningar um bókasafnið sitt og lestur. Hún 

leggur einnig áherslu á það að þó þau detti út um stundarbil á unglingsárunum þá komi þau 

þá frekar aftur seinna. Það sé vegna þessara góðu minninga og vellíðunar sem skapaðist á 

unga aldri. Um mikilvægi barnastarfs sagði Þórunn að það væri grundvöllurinn; það sem 
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byggt er á. Ef krakkar fáist ekki inn á söfnin þá sé bara hægt að gleyma því að reka bókasafn 

því þau birtist ekki upp úr þurru 25 ára ef þau þekkja safnið ekki fyrir, „Þetta [barnastarfið] 

er það sem þú byggir allt á.“ 

Ragnheiður Hulda hafði margt að segja um mikilvægi barnastarfs: 

Mér finnst ákaflega mikilvægt að vera að ala upp nýja notendur fyrir 

bókasafnið, fyrir framtíðina. Og kannski ekki síst núna þegar bókasafnið 

er á gráu svæði og netið náttúrulega er svo mikið notað til að leita sér 

upplýsinga og þar er hægt að ná í bækur til að hala niður. 

Hún ræddi einnig um framtíðarhlutverk bókasafna: 

Við sjáum fyrir okkur að hlutverk bókasafna breytist. Að þetta verði allt 

eins, svona, félagsmiðstöðvar. Og eru það reyndar nú þegar því hingað 

koma mjög margir sem vilja bara spjalla. Þetta er svo miklu meira 

heldur en bara að lána og skila [bókum]. 

Rut tók undir þetta. Henni finnst bókasöfn hafa breyst umtalsvert á síðustu árum; að þau séu 

að verða meira eins og félagsmiðstöðvar, opnari og vinalegri. Þau séu staður þar sem leyfilegt 

er að segja sína skoðun, eiga samtöl við aðra og vera í notalegu umhverfi. Bókasöfnin séu 

lifandi staður fyrir alla sem vilja koma, staður þar sem allt er mögulegt.  

4.1.3 Stuðningur samstarfsfólks og stjórnenda við barnastarf 

Þegar spurt var um stuðning við barnastarf stóð ekki á svörum; viðmælendur töldu sig fá 

góðan stuðning, bæði frá samstarfsfólki sem og stjórnendum bókasafnanna. Ragnheiður 

Hulda nefndi að barnadeild safnsins fengi úthlutað ákveðinni fjárhæð á ári. Gerð væri 

fjárhagsáætlun þar sem gert er ráð fyrir bóka- og tímaritakaupum ásamt launum starfsfólks. 

Þó að starfsmenn telji sig vel geta notað hærri fjárhæðir er mikill stuðningur við barnastarfið 

enda sé umtalað á safninu að barnastarfið sé grunnurinn; börnin séu notendur framtíðarinnar. 

Hún sagði jafnframt: „Ég bý við þær dásamlegu aðstæður að mega gera það sem ég vil!“ 

Hún var ánægð með að geta sinnt sínum sérerindum og geta sótt öll þau námskeið sem hún 

vildi. Ragnheiður taldi viðmót stjórnenda þannig mjög gott. Þórunn taldi stuðning við 

barnadeild safnsins mikinn. Þannig fá starfsmenn barnadeildar leyfi til þess að gera hvað sem 

þeim dettur í hug, að því gefnu að tillit sé tekið til peningamála. Hún sagði ennfremur að ef 

ekki væri um þennan mikla stuðning að ræða þá væri starfið ekki jafn gott og það er. 

Hólmfríður taldi sig hafa nokkuð frjálsar hendur hvað varðaði uppbyggingu barnastarfsins. 
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Þegar hún var spurð um stuðning almennt svaraði hún: „Ég hef mikið frjálsræði og hef fengið 

góðan stuðning og hjálp frá samstarfsfólki mínu, ef ég þarf á því að halda.“ Seinna sagðist 

hún óska þess að barnastarfið væri meira virt innan bókasafnsins, að það fengi þar meira 

vægi, hjá stjórnendum og samstarfsfólki. Hún talaði um að hún reyndi gjarnan að koma 

barnastarfinu að, það væri svolítil barátta en hún reyndi sitt besta þrátt fyrir það.  

Rut sagðist finna fyrir stuðningi frá samstarfsfólki og sagði þannig frá: „Við hjálpumst 

heilmikið að hérna. Það er enginn fastur í sínu.“ Einnig sagði hún frá því að stjórnendur 

legðu sig fram við að gera barnadeildina heillandi og aðlaðandi. Ennfremur að hún hefði 

verið stækkuð á kostnað annarrar deildar. Í Þorpi er einnig mikil samstaða og starfsmenn 

hjálpast að þó að hver og einn sinni sínu starfi. Sólborg Anna taldi sig fá mjög góðan 

stuðning frá yfirmanni sínum og hann væri afar hlynntur barnastarfi. Yfirmaður hennar 

leggur mikla áherslu á að safnið sé í góðum tengslum við grunn- og leikskóla og sinnir 

Sólborg Anna því eftir bestu getu.  

4.1.4 Samantekt 

Helstu notendur barnadeilda eru yngstu börnin. Börn á leikskólaaldri koma þangað iðulega 

með kennurum sínum eða foreldrum. Börn í yngstu bekkjum grunnskóla heimsækja söfnin 

einnig nokkuð, helst að skóladegi loknum. Viðmælendurnir töldu mikilvægi barnastarfs afar 

mikið. Það birtist helst í tengslum við börnin sem framtíðarnotendur bókasafnanna. 

Viðmælendurnir vilja venja börnin á að koma á söfnin frá unga aldri og skapa hjá þeim góðar 

minningar með jákvæðum, fræðandi og skemmtilegum heimsóknum því þannig verða börnin 

líklegri en ella til þess að halda heimsóknunum áfram um ókomna tíð. Stuðning við eflingu 

lestrarfærni barna telja viðmælendur brýnan en þeir telja að bókasöfn leiki stórt hlutverk í 

lestrarþjálfun. Viðmælendur töldu sig fá mikinn og góðan stuðning, bæði frá stjórnendum 

bókasafnanna sem og samstarfsfólki. Stjórnendur átta sig á mikilvægi barnastarfsins og leggja 

mikið í sölurnar til þess að vel sé að því staðið, enda sé um notendur framtíðarinnar að ræða; 

börnin séu grunnurinn sem byggja skal á. 

4.2 Aðbúnaður 

Í kaflanum er tekið fyrir val á bókakosti og leikföngum, uppröðun á húsgögnum og því sem 

viðmælendunum finnst helst þurfa að bæta hvað aðstöðu fyrir barnastarfið snertir. 
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4.2.1 Bókakostur 

Á söfnunum er allt íslenskt efni fyrir börn keypt, hvort sem um er að ræða þýddar bækur eða 

þær sem skrifaðar eru á íslensku. Sólborg Anna segir til dæmis: 

Við kaupum allar barnabækur sem koma inn. Síst þó þessar bækur sem 

eru verkefnatengdar, sem þarf að vinna í. Við höfum ekki séð ástæðu til 

þess að kaupa þær. 

Eintakafjöldi keyptra bóka virðist fara eftir vinsældum bókanna. Vinsælar bækur séu þannig 

til í fleiri eintökum en aðrar. Einn viðmælendanna talaði um að safn sitt fengi allt sem gefið 

er út í tveimur eintökum og hann panti eintök til viðbótar ef þörf er á fleirum. Annar nefndi 

að nú, í kjölfar efnahagsþrenginga, sé minna keypt af erlendu efni en áður. Þórunn sagðist 

gjarnan fá ábendingar um bókakaup frá viðskiptavinum. Hólmfríður sagði að mikil afföll 

væru á barnabókum því börn væri gjörn á að fara verr með bækurnar en fullorðnir, þau 

skoðuðu þær með munninum, köstuðu þeim stundum frá sér og rifu blaðsíður, jafnvel alveg 

úr bókinni. Í tveimur tilvikum töluðu viðmælendur um að sérstök valnefnd innan 

bókasafnsins sæi um val á bókum. 

Í kjölfar umræðu um innkaup á bókakosti fannst mér áhugavert að spyrja hvaða bækur 

nytu mestra vinsælda hjá gestum bókasafnanna. Viðmælendur voru þar nokkuð samhljóma. 

Bókaraðir voru oftast nefndar eins og þær um Einar Áskel eftir Gunillu Bergstöm, 

Skrímslabækurnar eftir Áslaugu Jónsdóttur og Disneybækurnar en þeim fylgja einnig 

hljóðbækur á geisladiski. Fleiri bókaraðir voru nefndar: Fíasól, Gæsahúðarbækurnar, 

Hungurleikarnir, Óvættaför, Skúli skelfir og Kiddi klaufi. Einn viðmælandi nefndi eldri 

bækur, svo sem bækurnar um Nancy Drew og Fimmbækurnar og annar viðmælandi sagði: 

„Svo er Guðrún Helga [dóttir] alltaf klassísk.“ Þriðji viðmælandi talaði um að bækur tengdar 

sjónvarpsþáttum væru vinsælar. Þannig ljómi börnin þegar þau sjá teiknimyndapersónu úr 

sjónvarpinu framan á bók. Þar bæru til dæmis hæst bækur um Dóru landkönnuð. 

4.2.2 Leikföng 

Misjafnt er hvernig bókasöfnin haga málum þegar kemur að vali á leikföngum á barnadeild. 

Söfnin bjóða öll upp á bangsa og fleiri tuskudýr og sum hafa einnig spil og púsl sem standa 

börnum til boða. Þeim kemur saman um að tuskudýrin séu mikið notuð. Arnbjörg sagði svo 

frá: 
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Leikföngin sem eru inni á deild finnst mér að eigi að vera 

bókmenntatengd. Við höfum bangsa og svo kaupi ég svona dúkkur eins 

og Línu langsokk, Friðþjóf forvitna. Við erum með það og búninga og 

ekki meira. Ég vil ekki hafa, þú veist, leikföng þannig að þú komir bara 

að leika þér, ég vil að þau fari í hlutverk. 

Hólmfríður sagðist bjóða upp á trékubba auk þess sem hún hefði fleiri leikföng sem hún 

kemur með fram á sérstökum viðburðum eins og þegar það eru heimsóknir. Hún býður 

jafnframt upp á leikföng í sérverkefni sínu en þá skiptir hún leikföngunum upp eftir vikum, 

býður upp á púsl fyrstu vikuna, svo spil þá næstu og að lokum tafl: „ Ef þetta [leikföngin] 

liggur alltaf frammi þá er ekkert varið í þetta, þá er það ekki spennandi. En svona, að koma 

með þetta annað slagið, það [...] hefur gengið vel.“ Þorp býður ekki upp á önnur leikföng en 

tuskudýr. Sólborg Anna útskýrir mál sitt: „[…] það er bara hellingur að ganga frá. Bara 

bókum, þó maður sé ekki að reyna að raða púslum líka. Það er bara ekki pláss eins og er.“ 

Þórunn sagði að töluvert væri af leikföngum á barnadeildinni, svo sem tuskudýrum, bílum, 

púslum, spilum, smádóti, búningum og hljóðfærum sem tekin eru fram á sérstökum 

viðburðum. Bókasafnið Hamrar býður prjóna og garn til viðbótar við tuskudýr, spil, púsl, 

samstæðuspil, tafl og trékubba. Á bókasafninu Hlíð eru margs konar leikföng í boði fyrir 

börnin og má þar nefna púsl, spil, tafl og tuskudýr ásamt smádóti sem safnast hefur upp. 

Smádótið er þó haft hjá afgreiðsluborðinu og þarf að biðja um það sérstaklega. Ragnheiður 

Hulda vill halda tiltekt í lágmarki með því að bjóða upp á eitt smádót í einu, sem þarf svo að 

skila til að fá nýtt.  

4.2.3 Uppröðun húsgagna 

Uppröðun á barnadeildum virðist vera í nokkuð föstum skorðum. Þannig skýrðu flestir 

viðmælendurnir frá því að hér um bil sama uppröðun hefði haldið sér síðustu ár sem væri 

vegna þess að þeir teldu uppröðunina þá heppilegustu fyrir það rými sem barnadeildin hefði 

úr að moða. Ragnheiður Hulda sagði að hjá sér hefðu hönnuðir séð um val á hillum og 

uppröðun við byggingu safnsins. Ekki væri þó ánægja með það að öllu leyti, þar sem allt 

þyrfti að vera í ákveðnum stíl og litum. Safnið hefði þó vissan sveigjanleika innan stærri 

húsgagnanna. Barnahúsgögn deildarinnar væru sérsmíðuð og uppröðun þeirra væri ekki oft 

breytt, enda taldi Ragnheiður Hulda að bestu uppröðuninni hefði verið náð til að hún geti séð 

vel yfir allt svæðið.  
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Hólmfríður sagði að það sem hún breytti helst væri flokkun og uppröðun bókanna 

sjálfra. Þannig raðar hún bókunum upp eftir vissum þemum, til dæmis er spennusögum stillt 

sérstaklega upp yfir sumartímann og léttlestrarbókum á haustin. Nýjum bókum er einnig stillt 

upp sérstaklega. Hún sagði einnig: „Svo fer ég stundum í IKEA og breyti deildinni aðeins. 

Kaupi eitthvað nýtt og svona, ef ég fæ peninga.“ Þegar við ræddum um uppröðun stærri hluta 

sagðist hún reyna að halda heildarútliti safnsins:  

Ég vil ekki vera með barnadeild sem er öll í allskonar [dóti]. Ég vil hafa 

hana svona, þú veist, í sama við. Vera svolítið svona, stílíseruð. Því 

þannig er safnið. Fólki finnst flott að þetta sé í stíl við annað, 

barnadeildin sko. 

Sólborg Anna tjáði mér að uppröðun væri alltaf eins í barnahorninu en meira væri um 

breytingar á öðrum hillum, enda væru þær á hjólum. Þegar stór hópur barna kemur í 

heimsókn er þannig hægt að hliðra þeim til svo gott rými myndist fyrir börnin, hvort sem um 

er að ræða sögustund eða stærri viðburð eins og leiksýningu. Ennfremur sagði hún: „Safnið 

er alltaf á hreyfingu. Við erum alltaf á tánum að breyta og bæta og skoða hvað er hægt að 

gera betur. Þetta er lifandi safn.“ Þórunn heldur uppröðuninni einnig eins, því hún virkar vel 

þannig. Hún kaupir einungis inn ef eitthvað vantar: „Maður er ekkert að bruðla neitt. Það 

hefur aldrei verið gert.“ Á bókasafninu Hömrum voru nýlega keyptir grjónapúðar til 

þægindarauka fyrir börnin í sögustundum. Borð og kollar fyrir börnin hafa enst afar vel og 

verið á safninu frá upphafi. Rut sagði að smáhlutir, eins og litir og fleiri eintök af bókum, 

fáist auðveldlega keyptir en það væri þyngra í vöfum með stærri hluti.  

 Arnbjörg skar sig úr í þessum málum. Hún sagði að starfsmenn væru duglegir við að 

breyta og útskýrði: 

Ég er alltaf að hugsa hvernig ég geti breytt þessu og gert betur. Það er 

alltaf þetta, plássleysið, sem við rekum okkur á. Við myndum vilja eiga 

fleiri svona krybbur [bókahillur], þar sem maður stendur og velur 

bækurnar. Þær eru ógeðslega dýrar. Svo er ég ekkert ofsalega ánægð 

með flokkunina. Hún gæti verið betri. 

4.2.4 Hvað vantar? 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað þyrfti helst að bæta í sambandi við aðstöðu 

barnadeildanna töldu fjórir þeirra helst vanta meira pláss. Rut sagði: „[...] auðvitað myndi 
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maður alltaf vilja stærra svæði fyrir bækur.“ Hún myndi einnig vilja hafa sófa í eldri 

deildinni fyrir börnin sem vilja sitja og lesa bækur í rólegheitum, sem og einhvers konar tjald 

eða hús á ákveðið svæði innan barnadeildarinnar. Ragnheiður Hulda vill meira pláss og sagði 

svo: „Manni finnst náttúrulega alltaf eitthvað vanta! […] Ég vildi geta haft sögustundirnar 

svona meira út af fyrir mig. Vildi hafa eitthvað aflokað svæði fyrir sögustund.“ Arnbjörg er 

sammála: „Mér finnst vanta eitthvað svona kósýhorn. Meiri húsgögn. En það er ekki hægt, 

við höfum bara ekki meira pláss!“ Hún nefndi einnig að sig bráðvantaði meira veggpláss, til 

dæmis fyrir veggspjöld. 

 Hólmfríði og Sólborgu Önnu fannst ekki vanta upp á plássið. Sólborg er afar sátt með 

sitt og telur barnadeildina ekkert skorta: 

Það er vel búið að barnadeildinni. Það er jafn mikið keypt inn þar eins 

og annars staðar. Ég þarf ekki einu sinni að biðja. Maður kemur 

einstöku sinnum með tillögur og það er vel tekið í það. 

Hólmfríður var sú eina sem nefndi hvað hún teldi vanta í barnastarfið sjálft frekar en 

rými deildarinnar: 

Ég hefði viljað hafa […] meira af atburðum þar sem ég fæ einhverja 

gesti sem eru með ritsmiðjur og uppákomur og svona. En yfirleitt hef ég 

þurft að gera þetta allt sjálf. Af því að það bara, er ekki til fyrir þessu því 

við erum að gera svo margt annað líka. Jújú, það væri gaman að hafa 

einhvern tímann, eiga svolítið meira af dóti og hafa sýningar. 

Hún hnykkti á máli sínu með því að segja af innlifun: „Ég væri til í að gera miklu meira.“ 

4.2.5 Samantekt 

Bókasöfnin búa misvel. Sum þeirra hafa yfir rúmgóðu húsnæði að ráða meðan önnur eru ekki 

eins heppin með rými. Viðmælendurnir voru þó yfirleitt sáttir við aðstöðuna og töluðu 

nokkrir þeirra um kost þess að vera nálægt listadeild síns safns og sögðust nota hana bæði í 

safnkynningum og öðrum heimsóknum; börnin væru afar áhugasöm um listabækur og 

listaverk. Þegar litið var til bókakostsins mátti sjá að keyptar eru allar íslenskar barnabækur 

sem koma út en eintakafjöldinn fer eftir vinsældum þeirra. Flest bjóða söfnin upp á leikföng 

fyrir börnin en algengust eru tuskudýr, eins og bangsar, og dúkkur. Spil og púsl eru einnig 

nokkuð algeng. Mismunandi var hvort uppröðun húsbúnaðs væri breytt reglulega. Sumir 

sögðust sífellt hugsa um hvernig best væri að raða honum upp á meðan aðrir hefðu engu 
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breytt í mörg ár því þeir töldu bestu uppröðun náð. Það sem viðmælendur töldu sig helst 

vanta var meira og stærra rými, bæði gólf- og veggpláss. Þeir vildu einnig geta boðið upp á 

meiri þægindi, eins og aflokað rými fyrir sögustundir, mjúkan sófa fyrir eldri börnin og fleiri 

bókahillur sérstaklega ætlaðar börnum. 

4.3 Hvernig er starfi á barnadeildum háttað? 

Kaflinn fjallar um dagleg störf viðmælendanna ásamt helstu viðburðum og verkefnum 

barnadeildanna, þó ekki þau sem eru á vegum samstarfsaðila því um þau er fjallað í næsta 

kafla. Að lokum er sagt frá því hvernig viðmælendur auglýsa og kynna barnastarfið.  

4.3.1 Dagleg verk 

Í viðtölunum kom fram að viðmælendur sinna flestir fleiri störfum heldur en umsjón 

barnadeildar. Hér er þó einblínt á þau daglegu verk sem snúa að barnastarfinu og 

barnadeildinni. Þegar við ræddum um dagleg verk, dæmigerðan vinnudag, talaði Þórunn um 

að hún væri til dæmis mikið í því að sinna bókakostinum og koma honum á framfæri á 

aðgengilegan hátt. Hún merkir kjölinn á bókunum eftir efni þeirra og hefur þær sýnilegar og 

flokkaðar eftir efni og eðli, „[...] að fólk komi ekki bara hingað inn og sjái endalausa [bóka] 

kili, heldur sjái [til dæmis] að hér eru bækur um dýrin.“ Hún reynir eftir megni að halda 

bókakostinum hreinum og taka út bækur sem verða ljótar ásamt því að þrífa bækurnar. 

„Aðalmarkmiðið er að bókakosturinn sé notaður“, sagði hún. Hólmfríður ver einnig miklum 

tíma í uppröðun bóka og reynir að gera bókakostinn eins heillandi og hægt er. Hún passar 

jafnframt upp á að börnin horfi ekki bara á kili bókanna heldur að þær liggi frekar frammi eða 

séu í þar til gerðum hillum. Helstu verk sín sagði Rut vera þau að halda deildinni í þokkalegu 

standi: „Það er alltaf verið að laga til.“ Ragnheiður Hulda tekur undir það en hún leggur 

mikla áherslu á að halda barnadeildinni snyrtilegri og í röð og reglu. Sólborg Anna segir 

mikinn tími fara í að hugsa um safnið og ganga frá bókum: „Við erum öll að hjálpast að við 

það, við höfum okkar fósturhillur sem þarf að kíkja yfir á hverjum degi. Athuga hvort ekki sé 

allt í lagi, hvort það sé ekki huggulegt.“ Hún segir jafnframt að starfsmenn barnadeildar þurfi 

að hafa gaman af að taka til því það sé stór hluti starfsins: „[...] það er mikið að gera hjá mér 

í því, halda skikki á barnadeildinni.“ 

Hólmfríður sagði svo frá: „Daglega sé ég um að það sé bara fallegt og snyrtilegt og 

allt svoleiðis sko.“ Hjá henni fer í gang ákveðið ferli eftir heimsóknir hópa: 
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Þá passa ég það allavega, þegar ég er á vakt, að þegar þessir 

einstaklingar séu farnir, að passa það að þegar næsti kemur að þá sé 

hann ekki að labba inn í barnadeildina og allt sé í rúst. Þá passa ég að 

allt sé í standi og að það sé gaman og að fólki líði vel þegar það kemur. 

Og manni líður ekki vel þegar allt er í drasli. Ég legg mikla áherslu á 

þetta, að fólki líði vel […], að hafa notalega stund. 

Algengast er að hópar komi í heimsókn á söfnin fyrir hádegi. Rut og Sólborg Anna 

töluðu um að eftir hádegi væru þær svo meira í almennri afgreiðslu.   

Rut ræddi einnig við mig um bókakostinn en, eins og aðrir viðmælendur, yfirfer hún 

illa farnar bækur, þrífur þær, límir og endurplastar eftir þörfum. Hún hefur auga fyrir því að 

ekki séu svokallaðar dauðar bækur á deildinni en það eru þær bækur sem gestir hafa ekki 

fengið lánaðar í lengri tíma. Dauðum bókum eru grisjað og þær settar í geymslu. Rut sér um 

að koma á samstarfi við grunnskólakennara um nýtingu bóka sem eru í geymslu. 

Grisjun er viðamikil þáttur innan barnadeilda bókasafnanna. Hólmfríður ræddi um 

grisjun á sínu safni og sagði að jafnvel sé meira grisjað en það sem er keypt, vegna mikilla 

affalla á barnabókum, til dæmis vegna skemmda. Fylgjast þarf sérstaklega með því og taka 

þær frá. Hún hélt áfram: „Bókasafnið er sístækkandi nema maður grisji. [… Við] erum 

svolítið djarfar í grisjun svo að safnið sé hreyfanlegt, eða safnkosturinn sko, þannig að hann 

sé út og inn, alveg á fullu.“ Viðmælendurnir sjá þó ekki allir um grisjun. Einn þeirra sagði að 

grisjunin væri að öllu leyti í höndum bókasafns- og upplýsingafræðings safnsins. 

Undirbúningur verkefna er stór liður daglegra verka. Sólborg Anna sagðist meðal 

annars nýta sinn tíma til undirbúnings sérverkefna. Hún er þá í samskiptum við höfunda og 

leikstjóra um upplestur og leiksýningar ásamt því að undirbúa kynningar og sögustundir með 

því að velja sögur til lestrar ásamt kvæðum eða þulum til að flytja. Rut sagði að hennar starf 

væri í raun þrískipt því auk þess að sinna barnastarfi sæi hún um afgreiðslu og leshring. Hún 

sagði tímann fyrir barnastarfið ekki afmarkaðan heldur sinnti hún því meira svona í og með. 

Morgnarnir væru yfirleitt rólegir og þá væri sá tími notaður í undirbúning fyrir sögustundir 

eða heimsóknir. Hún undirbyggi einnig verkefni eins og getraunir mánaðarins, prentaði út 

myndir til þess að lita sem og þrautir og gátur, eins og orðaleiki, krossgátur, sudoku og 

stafarugl, sem lægju svo frammi og stæðu börnunum til boða. Þórunn nefndi einnig að 

töluvert af hennar tíma færi í undirbúning, til dæmis fyrir heimsóknir og sögustundir, en 

einnig í símtöl vegna kynningarmála. 
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Flestir viðmælendur, þar á meðal Arnbjörg, Þórunn og Ragnheiður Hulda, sinna 

einnig öðrum störfum ásamt því að sjá um barnadeildina. Arnbjörgu finnst dagleg verk afar 

fjölbreytt en hún er einnig staðgengill safnstjóra. Hennar daglegu störf felast þannig einnig í 

því að stýra mannaflanum, gera upp peningakassann, sitja fundi og fara yfir vinnustund: „Ég 

er bara í öllu, einhvern veginn.“ Í undirbúningstímum hringir hún meðal annars í 

samstarfsaðila og skannar inn bækur fyrir sögustundir. Þórunn sagðist verja nokkrum tíma í 

verkaskiptingu; hverjir sæju um hvað innan deildarinnar. Ragnheiður Hulda sagði: „Það er 

nú þannig hérna hjá okkur að það eru aldrei tveir dagar eins.“ Hún sagðist sinna 

upplýsingaþjónustu og afgreiðslu og að mikill tími færi í að svara fyrirspurnum gesta. Hluti 

undirbúnings hennar fer í að útbúa bæklinga og bókamerki. Dagleg verk Rutar felast einnig í 

að leiðbeina börnum, að svara fyrirspurnum þeirra og foreldrum þeirra ásamt spjalli við börn, 

unglinga og foreldra. Hún hjálpar til við heimaverkefni barna, eins og ritgerðir, og aðstoðar 

við heimildaleit: „[...heimildaleit] er meira áberandi [nú en áður], sennilega því kennarar 

eru að reyna að fá nemendur til að vinna meira sjálfstætt.“ 

Sólborg Anna sagði mikla skráningu felast í sínu starfi. Eftir hverja heimsókn skráir 

hún hverjir komu, hvað var lesið, hvernig sú saga gekk og hvernig kvæðin eða þulurnar fóru í 

mannskapinn. Einnig skráir hún hvað lesið hefur verið fyrir hvern árgang. Ragnheiður Hulda 

skráir hjá sér hvaða bækur verða lesnar í komandi sögustundum og um hvað þær fjalla. Þetta 

setur hún svo upp í dagskrá fyrir hvern mánuð. Lýsingu á umfjöllunarefni bóka gefur hún 

einnig út í bæklingaformi. 

4.3.2 Helstu verkefni 

Heilt yfir eru verkefni bókasafnanna nokkuð keimlík. Þannig bjóða öll söfnin upp á 

sögustundir, Sumarlestur, leikrit eða brúðusýningar, getraunir og happdrætti. Þau hafa þó 

komið sér upp mismunandi hefðum í kringum þessi verkefni og standa einnig með misjöfnum 

hætti að þeim. Hér er sagt frá helstu verkefnum og viðburðum sem nefndir voru í viðtölunum. 

Hverju verkefni er líst og það útskýrt. 

Bangsadagur. Nokkrir viðmælendanna sögðust bjóða upp á viðburði tengda hinum árlega og 

alþjóðlega bangsadegi, 27. október. Bangsasaga er lesin fyrir þau börn sem koma í heimsókn 

og þeim er boðið að lita bangsamyndir og leika með bangsa, annað hvort sem bókasafnið á og 

býður upp á eða bangsa sem börnin koma sjálf með, gjarnan að heiman. 
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Barnasíða. Hið minnsta tveir viðmælendur sögðu frá því að á heimasíðum bókasafnsins væri 

sérstök síða fyrir börn. Þar má til dæmis finna fróðleik um safnið og þjónustu sem það veitir, 

upplýsingar um bækur og bókalista en einnig fróðlega tengla og vefi fyrir börn, eins og 

leikjasíður. 

Föndur. Nokkur bókasöfn bjóða upp á föndur, til dæmis jólaföndur á aðventunni og gerð 

bolluvanda fyrir bolludag. 

Getraunir. Bókasöfnin bjóða upp á getraunir yfir vetrartímann. Margs konar getraunir eru í 

boði og þær geta verið myndir eða spurningar tengdar barnabókmenntum, til dæmis um 

söguhetjur í barnabókum. Getraunirnar eru yfirleitt hafðar nálægt afgreiðsluborðinu og í 

viðeigandi hæð fyrir börnin. Þau skila inn sínu svari, nöfn þeirra fara í pott og síðan er dregið 

úr réttum lausnum. Vinningar eru oft bókaverðlaun. 

Happdrætti. Einn viðmælandi sagði að á sínu safni væri sérstakt páskahappdrætti. Allir sem 

eiga skírteini á safninu geta farið í pottinn og eru páskaegg í verðlaun. Ávallt er mikil þátttaka 

í happdrættinu.  

Laugadagar og sunnudagar eru barnadagar. Fjölbreytt dagskrá er fyrir börn um helgar á 

safni eins viðmælanda. Meðal annars er boðið upp á búningadaga, leiksýningar, föndur og 

sögustundir. 

Leiksýningar. Nokkuð algengt er að bókasöfnin bjóði upp á leiksýningar, til dæmis leikrit 

eða brúðuleiksýningar yfir vetrartímann. Einn viðmælenda sagði að formlegt vetrarstarf 

safnsins hæfist ætíð á leiksýningu á haustin sem væri afar vel sótt. Annar viðmælandi sagði 

sitt safn bjóða upp á brúðuleiksýningu fyrsta dag vetrar. Aðrir viðmælendur minntust á 

leiksýningar tengdar jólum og aldurstengdar leiksýningar. Þannig er fjögurra ára börnum 

boðin leiksýning tengd bæjarhátíð að hausti og fimm ára börnum jólasýning í desember.  

Litmyndir. Myndir fyrir börn til þess að lita má oft finna í barnadeildum. 

Ljóðaslamm. Börn flytja frumsamin ljóð, eitt eða fleiri. Áherslan er á ljóðaflutning sem 

sviðslist og því telst hefðbundinn ljóðalestur ekki til ljóðaslamms. Miðað er við að flytjandi 

eða flytjendur fari með ljóðið samhliða leiklist, myndlist eða tónlist. 

Námskeið í meðferð bóka. Námskeiðið er ætlað fjögurra ára börnum og fjallað er um 

hvernig fara skal með bækur. Könnun er gerð í lok námskeiðisins og börnin fá prófskírteini til 

vitnisburðar um að hafa staðist hana. 



49 

Ritsmiðjur. Í júní eru ritsmiðjur í boði fyrir 8-12 ára börn. Börnin semja eigin texta undir 

handleiðslu kennara eða rithöfundar og lögð er sérstök áhersla á sköpunargáfu barnanna. 

Te og tónlist. Börn sem og aðrir eru fengin til þess að mæta á bókasafn eins viðmælandans 

og spila þar tónlist, til dæmis á flygil sem safnið býr yfir. Á viðburðinum er jafnframt boðið 

upp á te. 

Þemu. Nokkrir viðmælendur sögðu frá ýmis konar þemavinnu á sínu bókasafni. Þar má til 

dæmis nefna draugaþema þar sem draugabókum er sérstaklega stillt upp og þær kynntar 

ásamt því að barnadeildin er skreytt í stíl við þemað. Stundum eru einnig settir upp viðburður 

í tengslum við þemað. 

Þrautir. Hið minnsta einn viðmælandi sagðist útbúa þrautir fyrir börn, eins og orðaleiki, 

krossgátur, sudoku og stafarugl. Þrautirnar liggja frammi í barnadeild og standa börnunum til 

boða, bæði til þess að vinna í meðan á heimsókn stendur eða til þess að taka með sér heim. 

Öskudagsfjör. Einn viðmælenda sagði frá því að á öskudag eru börn boðin í heimsókn til að 

syngja. Þau fá svo sælgæti að launum. 

4.3.3 Auglýsingar og kynningarstarf 

Bókasöfnum virðist ekki vera úthlutað miklu fé til auglýsingamála. Þannig sagði Ragnheiður 

Hulda: „Maður hefur úti allar klær því peningarnir eru ekki of miklir.“ Arnbjörg tók undir 

þetta og sagði: „Við eigum ekki pening í svona auglýsingamál.“ Þórunn telur hins vegar ekki 

endilega þurfa að eyða miklu til kynningar á góðri þjónustu: „[...] svo er afspurn besta leiðin, 

maður segir manni.“ 

Það virðist sem svo að kynningarstarf bókasafnanna sé nokkuð keimlíkt. Auglýsingar 

felast aðallega í tilkynningum og greinum í bæjar- og hverfisblöðum. Algengt er að þar sé 

sagt frá átaksverkefnum eða öðrum föstum verkefnum eins og Sumarlestri en einnig 

vinningshöfum getrauna og annarra samkeppna. Umfjöllunum um vinningshafa fylgja 

gjarnan ljósmyndir af þeim. Auglýsingar um leiksýningar eða aðra stærri viðburði eru einnig 

birtar í blöðunum. Einn viðmælandi sagði frá því að bókasafnið reyndi að senda inn greinar 

til bæjarblaðsins, til dæmis um lestur barna. Annar viðmælandi nefndi að starfsmenn 

bókasafnsins notuðu stundum tvo fasta dálka í dagblöðum til að koma viðburðum á framfæri; 

dálkana Staður og stund og Hvar. Bæklingar og bókamerki virðast vera vinsæl kynningartæki 

hjá bókasöfnunum. Þau eru oftast hönnuð og prentuð innanhúss og látin liggja við 

afgreiðsluborð. Þannig getur fólk skoðað bæklingana að vild og tekið þá með sér og nýtt 
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bókamerkin fyrir útlánsbækur sínar. Eitt bókasafnið dreifir bæklingum sínum á fleiri staði, 

eins og heilsugæslustöðvar. Bæklingarnir fjalla gjarna um lestur bóka og gefa hugmyndir um 

áhugaverðar bækur fyrir börn eða ákveðið umfjöllunarefni, eins og sorg eða einelti. 

Bókamerkin eru skreytt spennandi myndum sem höfða til barna, oft myndum af 

sögupersónum vinsælla barnabóka eins og Skrímslabókum Áslaugar Jónsdóttur. Veggspjöld, 

gerð af starfsmönnum bókasafnanna, eru einnig nýtt til kynningar innan safnanna og utan. 

Viðmælendurnir virðast einnig nota tölvupóst töluvert til að kynna barnastarfið en 

algengt er að hann sé til dæmis sendur til leik- og grunnskóla. Þannig segir Rut að á haustin 

sendi hún tölvupóst til leikskólanna til að minna á að vetrarstarfið hefjist senn og ítreka að 

börnin séu velkomin í heimsókn. Hún sendir grunnskólum einnig tölvupóst að vori vegna 

Sumarlesturs og til ákveðinna kennara vegna safnkynningar. Þórunn sagðist ennfremur senda 

þeim tölvupóst sem eru á póstlistum safnsins.  

 Heimasíður bókasafnanna virðast talsvert notaðar til kynningar á starfseminni. Þar eru 

birtar fréttir og tilkynningar, til dæmis um verðlaunahafa, sérstaka viðburði og annað sem er á 

döfinni. Sólborg Anna sagði ennfremur frá því að ef um sérstaka viðburði væri að ræða á 

safninu sem utan þess þá væru þeir auglýstir á heimasíðu sveitarfélagsins. 

 Öll bókasöfnin halda úti Facebook-síðu en þó nokkrar takmarkanir virðast vera á 

Facebook sem kynningartæki fyrir bókasöfnin. Rut ræddi um Facebook-síðu safnsins: „Það 

eru allt of fáir aðdáendur á facebook [-síðu okkar] því hún er annars svo frábært tæki til að 

auglýsa í örfáum línum.“ Arnbjörg taldi enga krakka lesa Facebook-síðu bóksafnsins auk 

þess sem afar fáum líkaði við (e. like) hana. 

Örfá önnur kynningartæki voru nefnd. Ragnheiður Hulda sagðist nota stuttar 

skjáauglýsingar og Arnbjörg sagði að hún notaði símann helst til að auglýsa sögustundir fyrir 

leikskólabörn. Hún hringir þá til að láta vita af tímum sem hverjum leikskóla hefur verið 

úthlutað en einnig hringir hún þegar nær dregur til þess að minna á tímann. Þórunn segist 

auglýsa öðru hverju í útvarpinu en bætir við: „Það er náttúrulega fáránlega dýrt!“ 

4.3.4 Samantekt 

Dagleg verk starfsfólks barnadeildanna eru margvísleg. Viðmælendurnir sögðu mikinn tíma 

fara í að sinna bókakostinum og koma honum á framfæri á aðgengilegan hátt. Í því felist til 

dæmis að yfirfara illa farnar bækur og halda barnadeildinni snyrtilegri. Grisjun bóka er einnig 

viðamikill þáttur sem og undirbúningur, til dæmis fyrir sögustundir og safnkynningar, ásamt 
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ýmis konar skráningu, svo sem á því hvað lesið var í sögustund og hverjir mættu. Verkefni 

þátttökusafnanna eru mjög mörg og dagskráin svipuð á milli safnanna. Dæmi um verkefni eru 

föndur, getraunir, leiksýningar og ritsmiðjur. 

 Viðmælendurnir voru sammála því að bókasöfnunum væri ekki úthlutað miklu fé til 

auglýsingamála. Einn þeirra sagðist hafa allar klær úti til að auglýsa safnið en annar sagði að 

ekki þyrfti að eyða miklu til kynningar á góðri þjónustu; afspurn væri besta leiðin. Til 

kynningar á starfi sínu nota almenningsbókasöfnin mest megnis prentaða miðla eða 

internetið. Auglýsingar felast í tilkynningum og greinaskrifum í bæjar- og hverfisblöðum og 

einstaka auglýsing er birt í dagblöðum, þá sérstaklega í sérdálkum þeirra. Bókamerki, 

bæklingar og veggspjöld eru mikið notuð til auglýsinga. Þau eru oft hönnuð innan safnanna 

og prentuð þar til sparnaðar og liggja frammi við afgreiðsluborð ásamt því að vera að 

einhverju leyti dreift utan safnanna. Tölvupóstur er töluvert notaður til kynningar á 

barnastarfi, sérstaklega til leik- og grunnskóla. Á heimasíðu safnanna eru settar fréttir og 

tilkynningar um viðburði sem eru á döfinni. Bókasöfnin halda jafnframt úti Facebook-síðu en 

þó nokkrar takmarkanir eru á hún komi að gagni, að sögn viðmælendanna, því síðurnar eiga 

ekki marga aðdáendur og fá börn fylgjast með henni. 

4.4 Samstarfsaðilar og –verkefni 

Helstu samstarfsaðilar bókasafnanna um barnastarf eru í flestum tilfellum leik- og 

grunnskólar í nágrenni safnsins og flest samstarfsverkefnin snúa þannig að skólastofnunum. Í 

kaflanum er fjallað um hvernig samstarfi við leik- og grunnskólana er háttað, einnig um aðra 

samstarfsaðila og sameiginleg verkefni og viðburði. 

4.4.1 Samstarf við leikskóla 

Börn á leikskólaaldri eru einir helstu notendur barnadeilda almenningsbókasafna en börnin 

koma afar oft í heimsókn með kennurum sínum. Viðmælendurnir sögðu að nálægð leik- eða 

grunnskóla við safnið léki stórt hlutverk í því hversu oft nemendur heimsóttu það. Þeir 

sögðust jafnframt allir bjóða upp á sögustundir fyrir leikskólabörn en skipulag þeirra er þó 

mismunandi eftir söfnum. Hólmfríður, Sólborg Anna, Rut og Þórunn hafa allar þann háttinn á 

sögustundum að leikskólakennurum er ætlað að hringja á undan sér til þess að panta tíma 

fyrir sögustund. Hjá Sólborgu Önnu eru tveir dagar sérstaklega eyrnamerktir fyrir sögustundir 

leikskólabarna en það kemur reglulega fyrir að hún bætir við aukadegi vegna mikillar 

aðsóknar. Rut sagði að sögustundir hefðu áður verið á föstum tímum og föstum dögum en 

það hafi lognast út af vegna dræmrar mætingar. Að meðaltali sé nú pöntuð ein sögustund í 
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viku hverri en að þess utan geti óskipulagðar en ánægjulegar heimsóknir frá leikskólum verið 

allt að fjórum sinnum í viku. Hún sagði á döfinni væri að hefja sögustundir á laugardögum. 

Hjá Hólmfríði panta kennarar sögustund á fyrirfram ákveðnum og föstum dögum. Hún  

sagðist reyna að halda fjölbreytni í sögustundunum fyrir leikskólabörnin. Stundum notar hún 

myndvarpa til að sýna myndirnar í bókinni og les svo söguna úr bókinni. Í önnur skipti býður 

hún upp á myndbönd í sjónvarpi. Það kemur fyrir að börnin komi í tengslum við þemavinnu á 

leikskólanum. Þá hringja kennararnir á undan og Hólmfríður les bók um efnið. Hún hefur 

einnig hvatt leikskólakennarana til þess að setja upp sýningar á þemaverkum 

leikskólabarnanna og hefur því verið tekið vel. Leikskólar í nágrenni safnanna koma töluvert 

í heimsókn utan skipulagðra stunda og fá bækur lánaðar til afnota í skólunum. Arnbjörg 

sagðist stundum bjóða upp á svokallað bókabíó en þá hefur hún skannað myndir bóka inn í 

tölvu og sýnir myndirnar í tölvunni en les svo söguna sjálfa úr bókinni. 

Í sögustundum er algengt að fjallað sé um meðferð bóka, farið sé með ljóð, vísur, 

kvæði og þulur ásamt því að bækur séu lesnar. Sólborg Anna og Ragnheiður Hulda töluðu 

einnig um að þær gangi með börnunum um safnið og sýni þeim athyglisverða staði og hluti 

sem þar er að finna.  

Þórunn sagði að leikskólakennarar kæmu sjaldan með börn í sögustund á safninu. Hún 

sagðist þó vera dugleg að minna kennarana á stundirnar og hvetja þá til að mæta en allt kæmi 

fyrir ekki. 

Tveir viðmælendanna hafa aðeins annan hátt á sínum sögustundum en hinir. Hjá 

öðrum eru sögustundir vikulega fyrir leikskólabörn, 3 ára og eldri. Kennarar þurfa ekki að 

panta tíma heldur er opið hús. Þeim er þó velkomið að sérpanta tíma í sögustund en það gerist 

sjaldan, að sögn viðmælandans. Leikskólunum er send dagskrá fyrir hvern mánuð, þannig að 

kennarar geta séð hvað er í boði á hverjum tíma. Hinn viðmælandinn hringir á hverju hausti í 

leikskólana og tilkynnir hvenær þeir eigi sögustundir yfir veturinn en hverjum leikskóla er 

úthlutaður ákveðinn dagur og stund. Vilji kennarar fleiri stundir þá panta þeir þær aukalega. 

Tvær til þrjár sögustundir eru á dagskrá í hverri viku. 

Einn viðmælendinn sagði jafnframt frá því að seinnipart fyrsta miðvikudags hvers 

mánaðar sé sögustund sem opin er öllum. Hún er yfirleitt vel sótt og því haldin í sal safnsins. 

Þar er myndum bókarinnar varpað af myndvarpa á vegg en sagan sjálf er lesin. Bókin tengist 

oft þema, þannig að jólabók er valin í desember, sumarlegar bækur á vorin og Einar Áskell 

hefur verið fastur liður í nóvember. 
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Tveir viðmælendanna sögðu frá sérverkefni fyrir elstu börn leikskóla, svokallaðan 

skólahóp. Þeim er þannig boðið á sérstaka safnkynningu og sögustund. Farið er yfir það með 

þeim hvernig fara skal með bækur, þau eru frædd um safnið og skoða það í krók og kima. Að 

því loknu er sögustundin og síðan fá börnin að leika sér á safninu. Þriðji viðmælandinn talaði 

um að á haustin hefði sögustund verið haldin í skólastofum sex ára bekkja grunnskóla 

hverfisins en að það hefði dottið upp fyrir vegna tímaskorts. 

Einn viðmælandinn sagði frá verkefni um sögubílinn Æringja. Bíllinn heimsækir börn 

á leikskólum og frístundaheimilum borgarinnar ásamt því að fara á hverfahátíðir. Miðað er 

við að börn þriggja ára og eldri fari í litlum hópum inn í bílinn, sem er ævintýralega skreyttur 

að innan. Inni í bílnum er sungið saman og hlustað á sögur sagðar af bílstjóranum sem 

bregður sér í hlutverk, til dæmis Sólu sögukonu.  

Tveir viðmælendur sögðust bjóða upp á bókakistla. Á öðru bókasafninu voru tvenns 

konar kistlar, annars vegar leikskólakistlar og hins vegar grunnskólakassar. 

Leikskólakistlarnir eru til afnota fyrir leikskóla en í þeim eru aldursflokkaðar bækur til láns 

innan leikskólans. Grunnskólakassar eru sérútbúnir bókakassar með bókum um almennan 

fróðleik. Þar má til dæmis finna bækur um bíla, snyrtivörur, ljósmyndun ásamt listaverka- og 

dýrabókum. Á hinu safninu var um að ræða Bókakoffort en koffortin eru farandbókasöfn sem 

safnið lánar leikskólum. Þau eru í um það bil tvo mánuði í senn á hverjum leikskóla, yfirleitt 

eitt á hverri deild. Bækurnar í koffortunum eru ætlaðar foreldrum og börnum þeirra til að taka 

með heim í stuttan tíma og lesa saman. 

4.4.2 Samstarf við grunnskóla 

Afar mörg verkefni þátttökusafnanna eru miðuð að grunnskólabörnum og virðist samstarf 

milli þessara aðila vera með gott. Mýmörg samstarfsverkefni eru við lýði milli grunnskóla og 

almenningsbókasafna og í flestum tilvikum er samstarfið mest milli bókasafns og 

hverfisskóla þess. 

Safnkynningar eru viðamesti þáttur skipulagðra heimsókna grunnskólabarna á 

bókasöfnin og sögðust allir viðmælendurnir bjóða upp á og sjá um þær. Hólmfríður sagði að á 

hverju ári kæmu nemendur í 4. bekk hverfisskólanna í safnkynningu. Hún sagðist sýna þeim 

glærur, segja frá ýmsum reglum tengdum bókasafninu og umgengni. Hún gengi með 

nemendum um safnið, sýndi þeim það og hefði verklega kynningu. Þeir sem ekki hafi þegar 

fengið bókasafnsskírteini geta sótt um slíkt. Rut sagðist einnig bjóða upp á safnkynningu fyrir 
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4. bekk þar sem uppröðun safnsins væri kynnt ásamt almennri handleiðslu um safnið og 

kynningu á því og deildum þess ásamt því að sagt er frá safnkostinum. Áður en krakkarnir 

mæta hafa þeir undirbúið spurningar í skólanum til að spyrja Rut. Hún hefur jafnframt útbúið 

leik til að vera með eftir kynninguna en þar draga krakkarnir miða með titli bókar sem þeir 

eiga að finna sjálfir. Ragnheiður Hulda sagði að skólarnir geti hringt og fengið safnkynningu 

en að það sé þó orðið minna um slíkt nú en var áður. Yfir árið eru þó nokkrar kynningar á 

safninu fyrir skóla sem næstir eru safninu. Hún gengur þá með nemendum um safnið en sýnir 

þeim mest í barna- og listadeildinni.  

Sum bókasöfnin hafa einnig boðið nemendum grunnskóla upp á sögustundir. 

Hólmfríður sagði svo frá:  

Kennararnir voru svolítið lengi að kveikja fyrst. En núna, síðastliðin ár, 

þá hafa kennararnir í 1. og 2. bekk verið að hringja og panta 

sögustundir, stundum tengt við þemastarf. Það er mjög gaman að því. 

Þeim finnst svo gaman að koma. Þannig að það er mjög flott sko. Það 

eru ekki fastar sögustundir fyrir þau heldur mega þau panta tíma. Koma 

einu sinni yfir árið. 

Rut og Arnbjörg sögðu einnig að grunnskólanemendur kæmu á þeirra bókasöfn í heimsókn 

og sögustund.  

Hólmfríður sagðist reyna að fara í skólann og minna á sig og það sem safnið hefur upp 

á að bjóða, ekki endilega á formlegum fundum heldur frekar í minni hópum kennara. Hún 

sagði samstarfið vera gott og skólann leita til sín: „Stundum vantar þau fleiri bækur í sérstök 

verkefni, við höfum komið inn í það.“ Rut sagði kennara leita mikið eftir samstarfi, einkum 

við að hjálpa nemendum við heimildaleit. Sólborg Anna tók undir það og sagði töluvert um 

að skólarnir hafi samband í tengslum við ritgerða- og verkefnavinnu. Bækur sem nemendur 

þurfa að nota eru þá ekki til útláns heldur fastar inni á safninu. Þar geta nemendur unnið með 

þær eða tekið upp úr þeim ljósrit.   

Einn viðmælandanna sagðist sérstaklega ánægður með hversu gott samstarfið væri á 

milli bókasafnsins og skóla hverfisins. Hann sagði jafnframt að frumkvæði að samskiptum og 

samvinnu hjá sér og kennurum vera á báða bóga. Flestir bekkir grunnskólans komi árlega í 

skipulagða heimsókn á safnið. Í heimsókn nemenda 1. bekkjar er þeim nemendum boðið 

bókasafnsskírteini sem ekki eiga slíkt. Bæði 3. og 4. bekkur komi í safnkynningu og þegar 5. 
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bekk er boðið í heimsókn væri vinsæll rithöfundur fenginn til þess að vera með upplestur, 

segja frá sér og svara spurningum nemenda. 7. bekkur kemur í kynningu á enskum léttlestrar- 

og hljóðbókum og nemendum 10. bekkjar er kynnt saga teiknimynda.  

Annar viðmælandi lét í ljós óánægju sína með samstarf við grunnskóla hverfisins. 

Hann sagðist gjarnan vilja meira samband við skólana, til dæmis við nýtingu bókakosts sem 

annars er lítt notaður, og segist hafa reynt að brydda upp á málefninu við kennara en ekkert 

gerist. 

 Rut sagði frá því að Sumarlestur væri allra stærsta barnadeildarverkefni sitt sem og 

stærsta verkefnið sem tengdist grunnskólunum. Undir það tóku fleiri viðmælendur en 

Sumarlestur er í gangi í öllum þátttökusöfnunum. Hvernig staðið er að verkefninu er þó 

mismunandi á milli safna. Markmiðið er að börnin haldi sig í þjálfun í lestri yfir sumarið og 

viðhaldi þannig lestrarfærninni. Hólmfríður taldi afar brýnt að halda lestri að börnum yfir 

sumartímann því sum börn líti ekki í bók yfir sumarið og missi þannig niður þá færni sem þau 

höfðu öðlast yfir veturinn. Hún nefndi einnig að með verkefninu vildi hún ýta undir 

yndislestur barnanna; að þau hefðu bæði gagn og gaman af lestrinum. Viðmælendurnir 

nefndu skráða þátttakendur Sumarlesturs á bilinu 50 til 300 en þó telja þeir ekki allir 

þátttakendur. Flestir viðmælendurnir fara í grunnskólana og kynna þar verkefnið fyrir 

börnunum en sumir nýta skipulagðar heimsóknir á bókasöfnin til kynningar.  

Algengast er að þátttakendur fái lestrardagbók. Í hana rita þeir titla lesinna bóka, eða 

hljóðbóka eins og einn viðmælandinn nefndi, ásamt blaðsíðufjölda þeirra og jafnvel stutta 

lýsingu á umfjöllunarefni þeirra. Við skil lesinna bóka fá þátttakendur til dæmis stimpil, 

sólargeisla, límmiða, happamiða í happdrætti eða laufblöð til að hengja upp. Við sumarlok 

halda starfsmenn bókasafnanna gjarnan uppskeruhátíð Sumarlesturs. Umsjónarmaður 

verkefnisins kynnir stuttlega hvernig það hafi gengið, boðið er upp á léttar veitingar og allir 

þátttakendur eru verðlaunaðir, til dæmis með ritföngum eða viðurkenningarskjali. Dregið er 

úr hópi þátttakenda og vinningshafar verðlaunaðir með stærri verðlaunum, eins og ritföngum, 

bókum eða jafnvel reiðhjóli. 

Fleiri verkefni voru nefnd sem samstarfsverkefni milli bókasafnanna og grunnskóla. 

Þar má helst nefna stærri verkefni eins og Ljóð unga fólksins, Heilahristing og bóka- eða 

rithöfundakynningar. Ljóð unga fólksins er ljóðasamkeppni grunnskólabarna. Þátttakendum 

er skipt í tvo aldurshópa, 9-12 ára og 13-16 ára, og getur hver þeirra skilað inn mest þremur 

ljóðum. Samkeppnin er haldin á tveggja til þriggja ára fresti en hefur legið í dvala allra 
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síðustu ár. Ljóðunum má skila á bókasöfnin eða til grunnskólanna og eru þau bestu valin og 

verðlaunuð, auk þess sem þau eru gefin út í litlu hefti.  

Heilahristingur er samstarfsverkefni Borgarbókasafns og Reykjavíkurdeildar Rauða 

kross Íslands og beinist að nemendum grunnskóla. Verkefnið er heimanámsaðstoð fyrir 

nemendur og fer fram á þremur bókasöfnum Reykjavíkurborgar. Það er einkum ætlað þeim 

sem fá ekki aðstoð heima en það hefur sýnt sig að fjölmargir krakkar mæta, líka þeir sem ekki 

þurfa aðstoð við heimanámið. 

Nokkrir viðmælendur nefndu bóka- eða rithöfundakynningar fyrir grunnskólabörn. 

Kynningarnar fara iðulega fram í desember, þegar svokallaðar jólabækur eru gefnar út. 

Rithöfundar koma þá í heimsókn á bókasöfnin á skólatíma, lesa upp úr bókum sínum og 

kynna þær og grunnskólanemendur koma með kennurum sínum og hlýða á. Viðburðirnir eru 

afar vinsælir og fjöldinn sem sækir þá skiptir tugum. 

Þó listinn yfir verkefni verði ekki tæmandi hér má nefna fleiri minni verkefni eins og 

Flugdrekadag sem kynntur er í leik- og grunnskólum í nálægð við safnið. Þar er börnum 

boðið að koma og fljúga flugdreka. Einnig má nefna Jóladagatal, en það er skreytt myndum 

grunnskólabarna, sem og verkefni um skemmtibækur á frístundaheimili. Það verkefni líkist 

verkefnum um bókakistla eða -koffort þó að bækurnar séu ekki til útláns annars staðar en inni 

á frístundaheimilunum. Þær eru gjarnan þematengdar og hvíla í fallega skreyttum kössum 

sem höfða til barnanna. Verkefnið varð til fyrir tilstyrk Þróunarsjóðs grunnskóla.  

4.4.3 Aðrir samstarfsaðilar og –verkefni 

Mörg fleiri og spennandi samstarfsverkefni voru nefnd og af þeim má sjá að viðmælendur 

leita samstarfsaðila víða og eru iðnir við að kynna þjónustu sína. Einn viðmælendanna sagði 

frá samstarfi sínu við tónlistarskóla hverfisins:  

Svo er ég með samstarf við Tónlistarskólann þannig að það er hilla úti í 

Tónlistarskóla frá okkur. Þannig að tvsivar, þrisvar á vetri fer ég 

þangað og skipti út bókum. Þannig að þeir krakkar sem eru að bíða eftir 

að komast í tíma, þeir sitja frammi á setustofu og eru að lesa bækur frá 

okkur. 

Hann sagði einnig frá samstarfi sem reynt var við heilsugæslustöðina: 
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Bækurnar lentu einhvers staðar. Það voru mikil afföll af þeim. Þær 

skemmdust og þær týndust. Það var ekki nógu áhugi á þessu, nema einn 

vetur. Þannig að það varð ekkert úr þessu. Það verður að vera 

sameiginlegur áhugi á þessu, báðum megin frá, svo samstarfið gangi. 

Annar viðmælandi sagði frá því að kynningarbæklinga um bókasafnið mætti finna á 

nærliggjandi heilsugæslustöð. Hann sagði einnig frá því að við lýði hefði verið svokallað 

Tveggja ára verkefni sem gekk út á það að foreldrum öllum tveggja ára barna í bænum hefði 

verið sent bréf þar sem fjölskyldan var boðin velkomin á bókasafnið að þiggja bók og 

bókasafnskort fyrir barnið. Bókin kom í myndskreyttum poka og kynningarbæklingar fylgdu. 

Markmið verkefnisins var að fá foreldrana inn á safnið og kynna þeim þjónustu þess. 

Verkefnið var samstarfsverkefni við heilsugæsluna. Þriðji viðmælandinn sagðist einnig hafa 

reynt samstarf við heilsugæslustöð en hafi fljótlega gefist upp, því merktar 

bókasafnsbækurnar fóru illa og týndust. Af hálfu heilsugæslunnar var áhugi um samstarf lítill 

sem enginn. Hann hefði aftur á móti náð góðu samstarfi við kirkju hverfisins og færi 

reglulega á foreldramorgna í kirkjunni og hefði bókakynningu fyrir mæður, feður og börn 

þeirra. Viðmælandinn kynnti þá fræðibækur tengdar börnum, til dæmis um barnauppeldi og 

nudd, og segði frá mikilvægi þess að lesa fyrir börn og auglýsti bókasafnið sérstaklega að því 

tilefni. 

 Náttúrufræðistofa Kópavogs er í samstarfi við eitt af þátttökubókasöfnum. Börn eru 

þannig boðin í Náttúrufræðistofuna að kynnast vísindalegri úttekt á ákveðnu dýri. Sýningunni 

er síðan fylgt eftir með sögu um dýrið á barnadeild bókasafnsins. Verkefnið hefur gefið góða 

raun, sérstaklega þegar fjallað er um jólaköttinn í aðdraganda jóla. 

 Einn viðmælandinn greindi frá samnorrænu verkefni, Norrænu bókasafnsvikunni, sem 

haldin er í nóvember. Þá er höfundur valinn ásamt ákveðnum texta hans til lesturs, bæði 

fullorðins- og barnatexta, sem öll þátttökusöfn á Norðurlöndum eiga að lesa á sama tíma. 

Alltaf er visst þema í gangi og reynt er að skreyta safnið og hafa verkefni tengt þemanu. 

Verkefnið hefur þó gengið upp og ofan. Annar viðmælandi sagði frá góðu samstarfi við 

Borgarbókasafnið en þar kemur umsjónarmaður teiknimyndasögudeildar árlega í heimsókn á 

safnið og segir nemendum 10. bekkjar frá teiknimyndasögum og starfi sínu. 

 Myndlistaskóli Reykjavíkur er í samstarfi við eitt af þátttökusöfnunum um 

myndasögusamkeppni barna. Hún er þematengd samkeppni fyrir börn frá tíu ára aldri, 

unglinga og fullorðna. Vinnuaðferðin við myndasögugerðina er alveg frjáls og verkin geta 
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hvort sem er verið myndasaga eða stök mynd sem tengist myndasögum á einhvern hátt. 

Dómnefnd velur verðlaunamyndirnar. 

Á vegum eins bókasafnanna er verkefnið Fjölskyldumorgnar en verkefnið er ætlað 

fyrir ung börn, systkini þeirra og foreldra. Fjölskyldumorgnar eru haldnir einu sinni í viku, á 

virkum dögum og eingöngu yfir vetrartímann. Dagskráin er óformleg og fjallað er um ýmis 

málefni en stundum eru gestafyrirlesarar með fræðsluefni tengt börnum. Leikföng, hljóðfæri 

og bækur eru í boði fyrir börnin ásamt því að foreldrunum er boðið kaffi. Fjölskyldumorgnar 

eru samstarfsverkefni Borgarbókasafns, Menningarmiðstöðvarinnar í Gerðubergi og 

leikskólasviðs Reykjavíkurborgar. 

Eitt stærsta samstarfsverkefni bókasafnanna er Bókaverðlaun barnanna en á milli 

fimm til sex þúsund börn taka þátt í því. Verkefnið er árlegt samstarfsverkefni bókasafna um 

allt land. Börnin kjósa annars vegar bestu frumsömdu íslensku barnabók ársins og hins vegar 

bestu þýðinguna á erlendri bók. Verðlaun eru veitt í báðum flokkum en auk þess að veita 

höfundunum verðlaun þá fá nokkur börn viðurkenningu fyrir þátttökuna. Oftast er hún í formi 

bóka en einnig öðru formi, til dæmis leikhúsmiða. Bókaverðlaun barnanna eru ætluð til þess 

að vekja athygli á góðum bókum fyrir börn og unglinga, auka áhuga barna á bókum og sýna 

bókavali þeirra virðingu. Gert er sérstakt veggspjald með öllum barnabókum ársins sem dreift 

er til skóla og bókasafna um allt land.  

 Þetta vilja börnin sjá er heiti á samstarfsverkefni milli Menningarmiðstöðvarinnar í 

Gerðubergi og útbús eins þátttökusafnsins. Verkefnið hófst árið 2005 en um er að ræða 

sýningu á myndskreytingum úr nýjum barnabókum annars vegar og hins vegar ratleik þar 

sem börnin svara spurningum tengdum barnabókum. Öllum átta ára börnum í grunnskólum 

Reykjavíkur er boðið á sýninguna sem haldin er yfir vetrartímann í Gerðubergi, Breiðholti. 

Barna- og unglingabókaráðstefnan, Gerðubergsráðstefna, er haldin árlega og er 

samstarfsverkefni þátttökusafns, Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergi, félagasamtaka 

áhugamanna um barnabókmenntir og barnamenningu á Íslandi (IBBY) og fleiri aðila. Þema 

ráðstefnunnar er mismunandi frá ári til árs. 

Mýrin er alþjóðleg barnabókamenntahátíð í Reykjavík. Hún er haldin annað hvort ár, 

aðallega í Norræna húsinu en eitt þátttökusafn rannsóknarinnar tekur þátt í skipulagningunni 

og stendur jafnframt að hátíðinni ásamt fleirum. Í boði er fræðandi og áhugaverð dagskrá 

fyrir börn. 
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Einn viðmælandanna sagði frá því að nærliggjandi bæjarfélög væru í samstarfi um 

notkun bókasafnskorta. Þannig er nægilegt að kaupa kort á einu safnanna og fá bækur lánaðar 

og skila á einhverju safnanna sem þátttakandi er í samstarfinu. 

4.4.4 Samantekt 

Helstu samstarfsaðilar bókasafnanna um barnastarf eru í flestum tilfellum leik- og 

grunnskólar í nágrenni við hvert safn en viðmælendurnir sögðu að nálægð leik- eða 

grunnskóla við söfnin léki stórt hlutverk í því hversu oft nemendur heimsóttu það. Fyrir 

leikskólabörn eru helstu verkefnin safnkynningar og sögustundir. Sögustundir eru haldnar 

nokkrum sinnum í hverri viku og afar vinsælar. Safnkynningar eru einn viðamesti þáttur 

skipulagðra heimsókna grunnskólabarna á bókasöfnin en algengast er að nemendur 4. bekkjar 

sæki þær. Einn viðmælandinn nefndi að nánast öllum bekkjum væri árlega boðið í skipulagða 

heimsókn. Annað stórt samstarfsverkefni milli bókasafna og grunnskóla er verkefnið 

Sumarlestur en öll söfn sögðust bjóða slíkt verkefni. Þátttakendur eru á bilinu 50-300 á sumri 

hverju. Önnur verkefni eru til dæmis Heilahristingur og bóka- eða rithöfundakynningar. 

 Bókasöfnin eru í samstarfi við fleiri aðila. Sem dæmi um þá má nefna tónlistarskóla, 

Náttúrufræðistofu Kópavogs og Myndlistaskóla Reykjavíkur. Bókaverðlaun barnanna og 

Fjölskyldumorgnar eru dæmi um samstarfsverkefni á milli nokkurra almenningsbókasafna. 

4.5 Hvernig telur starfsfólk að til hafi tekist? 

Hér er fjallað um upplifun starfsfólks af barnastarfi bókasafnanna og hvort eitthvað hefði 

komið þeim á óvart. Einnig er stuttlega komið inn á það hvort viðmælendur hafi sett sér 

markmið í starfinu og hvernig þeir hafi þá náð þeim. Jafnframt er fjallað um það sem 

viðmælendurnir telja hafa gengið vel í starfinu og það sem þeir eru ánægðastir með, ásamt 

því að fjalla um það sem ekki hefur gengið eins vel. Gerð er grein fyrir því hverjar 

viðmælendurnir telja helstu hindranirnar í barnastarfinu og í lokin er fjallað um hvernig 

augum viðmælendur líta framtíð bókasafna og barnastarfs. 

 4.5.1 Upplifun viðmælenda af starfinu 

Ég spurði viðmælendur úti í upplifun þeirra af starfi sínu og hvað það væri sem hefði helst 

komið á óvart. Almennt er starfsaldur viðmælendanna frekar hár svo sumir áttu erfitt með að 

muna hvort eitthvað hefði komið sérstaklega á óvart. Einn þeirra nefndi til að mynda að 

honum hefði ef til vill dottið fleira í hug ef ég hefði spurt þegar hann var nýbyrjaður í starfi. 
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Eins og svo oft áður voru starfsmenn frekar sammála um upplifun sína af starfinu; þeim þótti 

það skemmtilegt.  

Sólborg Anna talaði um að upplifun sín af starfinu væri mjög góð: „Þetta er 

skemmtilegur staður og fjölbreytt [starf]. Líflegur vinnustaður. Margir sem koma á hverjum 

degi. Líf og fjör, rosalega gaman. Algjört draumadjobb.“ Hún sagðist jafnframt ekki hafa sett 

sér nein sérstök markmið heldur einungis reynt að sinna því sem áður hafði verið sinnt. Helst 

vildi hún halda áfram góðu samstarfi og samskiptum við leik- og grunnskóla og jafnvel auka 

þau. Sólborg sagðist standa sig vel í starfinu; aðsóknin hefði í það minnsta ekki minnkað 

síðan hún tók við barnadeildinni. 

Ragnheiður Hulda hafði þetta að segja: 

Mér finnst bara voðalega gaman. Eins og ég segi, þegar maður má gera 

eins og maður vill, allt sem mann langar, það er dýrmætt. Allan þennan 

tíma sem ég er búin að vera hér, þá hefur mér alltaf fundist gaman, 

aldrei fundist leiðinlegt. 

Arnbjörgu finnst líka gaman í vinnunni: 

Það er rosa gaman að sjá, maður sér hvað krakkarnir eru ánægðir, hvað 

foreldrarnir eru ánægðir. Þeir eru oft hér í alveg tvo tíma. Svo segja 

þeir: „Oh, það er alltaf svo huggulegt hjá ykkur.“ 

 Hún hefur góða upplifun af starfi sínu: „[...] en ég vil oft gera betur, maður vill alltaf gera 

betur.“ Þórunni finnst starfið gefandi þó það komi tímabil þar sem hún er þreyttari en 

vanalega. Á bókasafninu sé þó alltaf eitthvað nýtt á döfinni og aldrei dauður tími. 

Hómfríður var ánægð með að vera ekki eingöngu í barnastarfinu. Hún hafði þetta að 

segja um starf sitt: 

Bara skemmtilegt, fjölbreytilegt. Sérstaklega að ég er ekki alltaf í 

barnastarfinu, ég myndi ekki vilja vera alltaf í sögustund sko. Ef þú ert 

að fara í þriðja skiptið á sama deginum í sögustund, þú þarft að gefa 

svolítið af þér, þá er það erfitt. 

Hún sagði að til þess að ná markmiðum sínum í starfi fyndist henni best að undirbúa sig vel. 



61 

Rut myndi hins vegar vilja hafa meiri tíma fyrir barnastarfið: „Auðvitað myndi ég 

vilja geta haft meiri tíma til að sinna eingöngu barnastarfinu, þá gæti ég bryddað upp á 

nýjum og flottum verkefnum en heilt yfir er ég mjög sátt.“ Hún talaði um að samstarfsfólk 

væri jákvætt og að á safninu ríkti mikil gleði. Rut myndi þó vilja gera betur: „Auðvitað vill 

maður alltaf hafa meiri tíma, meira samstarf, meira pláss en yfir allt erum við bara mjög 

sátt.“ 

Tveir viðmælendanna nefndu að það sem hefði komið mest á óvart snerti unglinga. 

Arnbjörg sagðist alltaf gleðjast þegar unglingar kæmu í heimsókn og Rut sagði: 

Maður verður alltaf pínu hissa að fá þá hingað inn, hvað þau eru 

yndisleg og eru svona blátt áfram. Hvað þau eru yfir höfuð alltaf kurteis 

og hvað það er skemmtilegt að fá þau, þegar þau koma hingað. 

Svör Hómfríðar, Sólborgar Önnu og Þórunnar sneru hins vegar að starfinu sjálfu. 

Hólmfríður sagði að undirbúningur skipti hana miklu máli: „Ef maður er vel undirbúinn og 

veit hvað maður á að gera þá kemur fátt á óvart, þannig séð. Maður þarf bara að vera vel 

undirbúinn.“ Sólborgu Önnu kom helst á óvart hversu mikið væri að gera á safninu og hversu 

margt þyrfti að gera til að halda því gangandi. Hún bjóst við rólegra starfi og minna áreiti. 

Þórunni kom helst á óvart að henni finnst ávallt jafn gaman að leiðbeina um skemmtilegar 

bækur, að finna réttu bækurnar fyrir hvern gest, hvort sem um væri að ræða ungt barn að stíga 

sín fyrstu skref í lestri eða foreldra sem vilja hvetja börn sín til lesturs. 

 Við Arnbjörg ræddum í kjölfarið um bókasöfnin almennt og viðhorf til þeirra: 

Ég vil að bókasöfnin komist í tísku. Ég vil að það sé hipp og kúl að lesa 

bókasafnsbók. Að þú sért ekki eitthvað nörd ef þú ert alltaf á bókasafninu. 

Þetta á að vera notalegur staður til að vera á. Mig langar það alveg 

ofboðslega. 

Þessi athugasemd Arnbjargar er afar athyglisverð og gildishlaðin, jafnvel verð frekari 

athugunar og rannsókna. Gæti þarna verið komin ástæða þess að erfiðlega gengur að laða 

unglinga að bókasafninu og lestri bóka? 

4.5.2 Hvað gengur vel og hvað síður? 

Þegar spurt var hvað gengi best í barnastarfinu voru svör viðmælendanna mismunandi. 

Nokkrir nefndu ákveðin sérverkefni eins og námskeið í meðferð bóka, sem reynst hefðu afar 
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vinsæl. Rut nefndi Sumarlestur: „Hann hefur gengið mjög vel og er okkar stærsta verkefni.“ 

Hann væri eitthvað sem allir í nálægð við safnið könnuðust við. Jafnframt talaði hún um hinar 

föstu safnkynningar fyrir grunnskólanemendur í 2. og 4. bekk grunnskóla. „Sögustundirnar 

eru alltaf klassískar“, sagði Arnbjörg, sem var einnig ánægð með safnkynningarnar fyrir 

grunnskólabörn. Hólmfríði fannst samstarf við leikskólana ganga best um þessar mundir, 

enda væru börnin dugleg að koma jafnt með kennurum sínum og foreldrum að leikskóladegi 

loknum. 

 Heilt yfir voru viðmælendurnir ánægðir með gengi barnastarfsins. Sólborg Anna 

talaði um hve ánægð hún væri með hvernig til hefði tekist með barnastarfið og fannst hún 

vera búin að standa sig mjög vel. Um það sem stóð upp úr sagði hún: „Ég hef getað aðstoðað 

foreldra við að velja bækur fyrir börnin þeirra.“ Ragnheiður Hulda tók undir og fannst 

starfið yfir höfuð hafa gengið vel. Þó sagði hún: „Það hefur verið eitt og annað sem virkar 

ekki og þá hættir maður við það eða breytir.“ Á safni Þórunnar hefur gengið best að ná til 

leikskólabarnanna, að fá þau í heimsókn með foreldrum sínum. Foreldrar eru iðnir að koma 

með börn sín um helgar: „Foreldrar koma hérna og eru svona að spjalla saman. Ég heyri 

stundum: „Þetta er bara aðalsamkomustaðurinn!““ 

 Viðmælendur heyra þannig og skynja ánægju gesta, barna og foreldra. Arnbjörg talaði 

um að þeir væru meira og minna sérstaklega ánægðir og létu ósjaldan í sér heyra um hversu 

góð þjónusta safnsins væri. Rut sagði svo frá: „Líka svona það sem maður skynjar, þessi 

almenna ánægja barnanna. Að þau séu ánægð.“ 

 Einróma álit viðmælendanna á því hvað síst hefði gengið vel væri hversu erfitt væri 

að ná til unglinga. Þó það snúi ekki að eiginlegu barnastarfi fannst mér athugavert að skoða 

það vegna þess hve ákveðnir viðmælendur voru í svörum sínum og hversu leitt þeim þótti að 

unglingar sæktu söfnin ekki betur. Þórunn sagði til að mynda að það væri barátta að ná í 

unglinga. Þeir skiluðu sér illa í safnið á sínum eigin forsendum. Þeir kæmu frekar í 

skipulögðum heimsóknum, til dæmis á vegum grunnskólanna. Nokkrir viðmælendur sögðust 

hafa reynt átaksverkefni sem litlu skiluðu. Arnbjörg sagði svo frá: „Við höfum ekki farið í 

ofboðslega skipulegt starf til að ná í  unglinga en þegar við höfum reynt þá hefur það ekki 

gengið nógu vel.“  

Rut nefndi einnig að hún hefði viljað vera með fastar sögustundir en þær hefðu 

lognast út af vegna dræmrar mætingar. Hún hefði viljað ná að festa þær enn betur í sessi. 



63 

4.5.3 Hvar er úrbóta þörf? 

Fjár- og tímaskortur sem og mannekla virðist einna helst há starfsmönnum barnadeilda 

almenningsbókasafna í starfi sínu. Hólmfríður útskýrði máls sitt svo: „Maður vill alltaf fá 

meira af aurum til að kaupa eitthvað skemmtilegt“ og Ragnheiður Hulda talaði um að oft 

dytti henni eitthvað áhugavert í hug sem hún vildi framkvæma en oftar en ekki kostaði það of 

mikið. Þórunn sagði svo frá helstu hindrunum í sínu starfi: „Stundum er það tímaskortur, ef 

það er mikið að gera. Líka peningaskortur ef þú vilt gera stóra hluti, en þá bara gerirðu 

eitthvað annað í staðinn.“ Rut vildi geta sinnt barnastarfinu enn betur og sagði svo frá: 

„Auðvitað er það fjárskortur en líka þetta sko, maður vildi gjarnan geta helgað miklu meiri 

tíma í að sinna bara barnastarfinu. Og það snýr að manneklu.“ Virðing fyrir barnastarfi telur 

Hólmfríður að mætti vera meiri auk þess sem auka mætti vægi þess hjá stjórnendum og 

samstarfsfólki. Hún sagðist reyna að koma því betur að en það geti verið barátta. Hún myndi 

einnig vilja deila ábyrgð barnastarfsins með öðrum starfsmanni og telur það gæti orðið 

barnadeildinni til góðs. Tölva í barnadeildinni, sem notuð væri af skynsemi, þætti Hólmfríði 

einnig góður kostur og barnastarfinu til framdráttar.  

 Arnbjörg vildi líta til framtíðar þegar við töluðum um hindranir í starfi. Hennar helsta 

áhyggjuefni væri, meðal annars, skortur á endurnýjun starfsmanna: 

Við erum ekki að fá nýtt starfsfólk. Það er orðið svo mikið af fólki sem 

komið er yfir fimmtugt. Og maður bara hugsar með skelfingu til þess 

þegar allir hætta á sama tíma. […] Svo vantar þetta blandaða lið, unga 

krakka, stráka og stelpur. Það getur verið galli hvað við erum margar 

konur, eins og það getur verið plús. 

 Sólborg Anna var á öndverðum meiði við hina viðmælendurna og taldi engar 

hindranir vera í starfi sínu í barnadeild Þorps. Hún telur stofnunina mjög vel rekna og að afar 

vel sé farið með það fé sem hún hefur úr að moða: „[Ég] fæ allt sem mig vantar.“  

4.5.4 Góðu starfi haldið áfram 

Viðmælendurnir líta björtum augum til framtíðarinnar og telja að barnastarfið geta vaxið og 

dafnað enn frekar, jafnvel orðið mikilvægara en nokkru sinni fyrr. Þeir leggja áfram mikla 

áherslu á eflingu lesturs barna og telja að í framtíðinni muni bókasöfnin jafnvel eiga eftir að 

gegna enn stærra hlutverki í lestri barna. Rut telur framtíð bókasafna í dag almennt frekar 

óráðna og finnst erfitt að átta sig á því hver þróunin verði, til dæmis í sambandi við rafbækur. 
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Að öllu óbreyttu telur hún að aðaláhersla starfsmanna barnadeilda verði á að fá börn til að 

koma á safnið og upplifa þar ævintýraheim bókanna sem og hið notalega andrúmsloft sem 

fylgir umhverfi barnadeildarinnar. Þannig verði börnin hvött til reglulegra heimsókna og 

lesturs bóka. Barnastarfið muni halda áfram að hafa það markmið að skapa jákvæða ímynd af 

bókum og bókasöfnum í huga barnanna, með því að hvetja til þess að þau komi í skipulagðar 

heimsóknir, til dæmis í kringum sögustundir, safnkynningar, Sumarlestur og aðrar 

skemmtilegar og áhugaverðar uppákomur. Starfsmenn þurfi að leggja sig fram um að skapa 

skemmtilegt og vinalegt umhverfi fyrir börnin. Hólmfríður tekur undir þetta. Hún sagði 

framtíðarmarkmið hjá sér vera að halda áfram, eins og kostur væri, að auka áhuga barnanna á 

lestri og bjóða upp á fjölbreytta dagskrá sem nýttist börnum bæði í námi og leik. Hún vonast 

til þess að geta kynnt börnum bókasafnið og þjónustu þess enn frekar. Ragnheiður Hulda vill 

halda í sögustundirnar. Hún segir þær oftast fyrstu kynni barna af bókasafninu og telur því 

mikilvægt að þessi kynni séu jákvæð, skemmtileg og áhugaverð.  

 Margir telja að á komandi árum muni rafbókin ryðja pappírsbókinni úr vegi og enn 

eigi eftir að draga úr lestri barna. Með aukinni innreið rafbóka telur Arnbjörg að 

pappírsbókum eigi eftir að fækka umtalsvert heima hjá fólki. Þá verði starfsmenn bókasafna 

að vera iðnir við að minna á bækurnar hjá sér og lesa þær fyrir börnin. Hún sér einnig fyrir 

sér að starfsmenn bókasafna eigi eftir að hafa enn meiri samskipti við grunnskóla í baráttunni 

við ólæsi eða treglæsi en hún telur það geta aukist með minnkandi lestri bóka. Arnbjörg vildi 

sjá yndislestur gegnum gangandi í skólakerfinu, bæði í grunn-, framhalds- og menntaskólum. 

Þar er mikill stuðningur í bókasafninu þar sem bókakostur skólasafnanna nægi ekki fyrir allan 

nemendafjöldann.  

 Sólborg Anna heldur að starfsemi barnadeilda eigi eftir að aukast í framtíðinni. 

Henni finnst hún nú þegar finna fyrir fjölgun á milli ára í fjölda heimsókna, bæði hjá leik- og 

grunnskólabörnum, og finnst kennarar hafa meira frumkvæði að heimsóknum nú en áður. 

Einnig telur hún eldri börn sækja safnið að loknum skóladegi í meira mæli en áður. Þau læri 

saman á safninu, líti í blöð og bækur, spjalli saman og teikni, eins og gerist í 

félagsmiðstöðvum. 

4.5.5 Bókasöfnin sem félagsmiðstöðvar – Framtíð barnastarfs bókasafna 

Margir viðmælendanna töldu bókasöfnin hafa breyst undanfarin ár og að þau þokist nú nær 

því að vera miðja hvers hverfis; eins og opin og vinaleg félags- eða menningarmiðstöð, staður 

þar sem fólk er boðið velkomið að koma og spjalla við aðra í notalegu umhverfi. Á 

bókasöfnum bjóðist meiri afþreying, bæði á vegum safnsins en líka önnur sem skipulögð væri 
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af utanaðkomandi aðilum. Tölvuaðstöðu, nettengingu og námsaðstoð, ásamt aðstöðu til 

dagblaðalesturs, verði að finna á sérhverju safni. Hvíldar- eða afslöppunarhorn, kaffihorn og 

leikfangahorn fyrir börnin verði einnig til staðar, jafnvel aðstaða til tónlistarsmíði og -

upptöku. Þó að áhersla á bækur minnki þá verði bókasöfnin áfram lifandi staður fyrir allt 

mögulegt annað og jafnframt miðstöð upplýsinga. Upplýsingamiðlun og úrvinnsla upplýsinga 

verði þannig viðamikill þáttur í starfinu og boðið verði upp á kennslu á gagnaveitur og 

leitarvélar. Börnum verði einnig áfram boðið upp á ýmis konar námskeið, erindaraðir og 

félagsstarf eins og leshópa, ritsmiðjur, Sumarlestur, sögustundir, heimalærdómshópa og 

leiksýningar. Ennfremur verði komið til móts við þarfir barna hvað nýjustu tækni snertir, með 

viðeigandi kennslu og leiðbeiningum. 

4.5.6 Samantekt 

Upplifun viðmælenda af starfi sínu var mjög góð; þeim finnst gaman í vinnunnni. Starfið er 

fjölbreytt og líflegt enda er nóg að gera og daglega koma margir gestir á söfnin. 

Viðmælendurnir heyra og finna ánægju með þjónustuna og eflast þannig í starfi. Þegar þeir 

voru spurðir að því hvað hefði komið á óvart voru svörin mismunandi. Einum viðmælanda 

kom helst á óvart hversu mikið væri að gera en annar nefndi hversu ánægjulegt það væri að 

finna réttu bókina fyrir hvern gest. Tveir viðmælendur sögðust gleðjast þegar unglingar 

kæmu á söfnin. Nokkrir viðmælendanna töldu ákveðin sérverkefni ganga best og nefndu þar 

Sumarlestur og safnkynningar. Einn viðmælandanna sagði frá ánægju sinni með heimsóknir 

foreldra og ungra barna þeirra um helgar og annar nefndi hversu vel samstarf við leikskóla 

nágrennisins gengi. Allir viðmælendurnir nefndu unglinga þegar talað var um hvað gengi síst 

vel. Þeir sögðu frá eilífri baráttu við að ná til unglinga og misheppnuðum átaksverkefnum við 

að laða þá á söfnin. Þær hindranir sem viðmælendur finna fyrir í starfi sínu snúa flestar að 

fjár- og tímaskorti en einnig manneklu. Viðmælendurnir telja allir að mikilvægi barnastarfs 

haldi áfram að vera töluvert og að ekki eigi eftir að draga úr því þegar fram líði stundir. 

Helstu verkefni starfsfólks barnadeilda verði áfram að fá börn til þess að koma á safnið og 

upplifa þar ævintýraheim bóka. Markmið barnastarfs verði ætíð að skapa jákvæða ímynd af 

bókum og vinalegt andrúmsloft ásamt því að skapa góðar minningar í hugum barna. Það 

verði gert með skipulögðum heimsóknum, verkefnum og viðburðum eins og sögustundum, 

leiksýningum og Sumarlestri. Þannig verður áhugi barna á lestri aukinn með fjölbreyttri 

dagskrá sem nýtist þeim bæði í leik og starfi. Margir viðmælendanna sjá fyrir sér að í 

framtíðinni breytist bókasöfnin í félagsmiðstöðvar með fjölbreyttri afþreyingu og 

lærdómsríkum námskeiðum fyrir gesti.  
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5 Umræður 

Hér á eftir er rannsóknarspurningum svarað og helstu niðurstöður viðtala dregnar saman og 

bornar saman við niðurstöður annarra rannsókna, sem og annarra heimilda eins og 

fræðigreina. Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla sem hver fyrir sig svarar einni 

rannsóknarspurningu. Í þeim fyrsta er svarað spurningunni um hvernig barnastarfi sé háttað 

og í þeim næsta er sagt frá því sem felst í helstu starfsþáttum og verkefnum barnastarfs. Að 

lokum er rætt um hvernig starfsfólki hefur fundist til takast. 

5.1 Hvernig er barnastarfi á íslenskum almenningsbókasöfnum á 

höfuðborgarsvæðinu háttað?  

Samkvæmt viðmælendunum eru helstu notendur barnadeilda börn á aldrinum tíu ára og 

yngri. Þorbjörg Karlsdóttir segir frá því í grein sinni (1996) að börn á leikskólaaldri 

heimsækja bókasöfn iðulega með leikskólakennurum eða foreldrum sínum og viðmælendur 

mínir greindu frá því að eldri börn komi sjálf þegar skóladegi lýkur. 

 Viðmælendurnir töldu mikilvægi barnastarfs gríðarlegt en það birtist einna helst í 

tengslum við börnin sem framtíðarnotendur bókasafnanna. Þannig vilja viðmælendur venja 

börnin frá unga aldri á að heimsækja söfnin og skapa þeim góðar minningar með 

áhugaverðum og skemmtilegum heimsóknum en viðmælendurnir telja að börnin séu líklegri 

til að endurtaka heimsóknir sínar ef þau eiga þaðan góðar minningar. Þorbjörg Karlsdóttir 

fjallaði einnig um þennan þátt í grein sinni (1996) og sagði frá því að ef vel er að barnastarfi 

staðið, og ljúfar minningar sitji eftir í hugum barnanna, geti vaxið upp kynslóð sem telur 

bókasafnið heillandi, sjálfsagðan og ómissandi þátt í sínu daglega lífi. Viðmælendurnir töldu 

jafnframt að bókasöfn leiki stórt hlutverk í lestrarþjálfun og stuðningi við eflingu lestrarfærni. 

Hið sama hafa rannsóknir sýnt (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1993; Þorbjörg Karlsdóttir, 1996). 

Bókasöfn eru í einstakri lykilstöðu til þess að sjá börnum fyrir margs konar lestrarefni við 

allra hæfi en einnig til að jafna aðgengi barna að bókum (Celano og Neuman, 2001). 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að þau börn sem reglulega er lesið fyrir, og lesa sjálf mikið, 

öðlast betri lestrarfærni en önnur börn (De Groot og Branch, 2009). 
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Viðmælendurnir töldu sig fá afbragðsgóðan stuðning í starfi sínu, bæði frá 

stjórnendum bókasafnanna sem og samstarfsfólki. Stjórnendur átti sig á mikilvægi 

barnastarfsins og leggi mikið í sölurnar til þess að vel sé að því staðið, enda sé um notendur 

framtíðarinnar að ræða; börnin séu grunnurinn sem byggja skal á. Innan skiðulagsheilda sem 

sérhæfa sig í því að veita þjónustu skiptir viðmót starfsfólks sköpum (IFLA, 2010) og því er 

brýnt að samstarfsfólk starfsfólks barnadeildanna sýni stuðning sinn í verki með því að veita 

börnum gæðaþjónustu. 

 Aðstaðan á bókasöfnunum sem þátt tóku í rannsókninni er misjöfn. Sum hafa yfir 

rúmgóðu húsnæði að ráða en önnur hafa lítið pláss. Viðmælendurnir voru þó yfirleitt sáttir 

við sitt en töldu sig helst vanta meira rými, bæði gólf- og veggpláss. Þeir vildu einnig geta 

boðið upp á meiri þægindi, eins og aflokað rými fyrir sögustundir, mjúkan sófa fyrir eldri 

börn og fleiri sérgerðar bókahillur fyrir börn. Nokkrir sögðu frá kosti þess að barnadeildin 

væri nálægt listadeildinni á sínu safni og sögðust nota hana bæði í safnkynningum og öðrum 

heimsóknum; börnin væru afar áhugasöm um listabækur og listaverk. Söfnin kaupa allar 

íslenskar barnabækur sem gefnar eru út en eintakafjöldi fer eftir vinsældum hverrar bókar. 

Flest bjóða þau upp á leikföng fyrir börnin en algengust eru tuskudýr, spil og púsl. 

Mismunandi var milli safnanna hvort uppröðun húsbúnaðs væri breytt reglulega. Sumir 

starfsmennirnir sögðust sífellt vera að hugsa um hvernig best væri að raða húsgögnum upp en 

aðrir höfðu engu breytt í mörg ár því þeir töldu bestu uppröðuninni náð. Feinberg og Keller 

fjölluðu um hönnun barnadeilda í grein sinni (2010) og komust að þeirri niðurstöðu að með 

vel hannaðri barnadeild sem býr yfir góðum bókum og áhugaverðum leikföngum megi 

tryggja að börnin vilja koma aftur. Líðan barna á bókasöfnum móti viðhorf þeirra til 

safnanna. 

5.2 Í hverju felast helstu starfsþættir og verkefni barnastarfsins?  

Dagleg verk starfsfólks barnadeilda eru margvísleg. Viðmælendurnir sögðust verja miklum 

tíma í að sinna bókakostinum og koma honum á framfæri á aðgengilegan hátt en í því felst til 

dæmis að yfirfara illa farnar bækur og halda barnadeildinni snyrtilegri. Grisjun bóka er einnig 

viðamikill starfsþáttur, sem og undirbúningur, til dæmis fyrir sögustundir og safnkynningar, 

ásamt ýmis konar skráningu, svo sem á því sem var lesið í sögustund og hverjir mættu. 

Verkefni þátttökusafnanna eru mjög mörg þótt dagskráin sé svipuð á söfnunum. Rannsókn 

Karítasar Kvaran (1997) sýndi einmitt að þegar bryddað er upp á nýjungum í 

bókasafnsþjónustu þá hætta menn sér ekki út á ókunn mið heldur sækja í hugmyndabanka 
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annarra safna. Helstu samstarfsaðilar bókasafnanna um barnastarf eru í flestum tilfellum leik- 

og grunnskólar í nágrenni við safnið. Viðmælendurnir sögðu að nálægð leik- eða grunnskóla 

hefði mikil áhrif á það hversu oft nemendur heimsæktu safnið. Með góðu samstarfi getur þar 

mikið áunnist og báðir samstarfsaðilar hagnast (Fitzgibbons, 2000). Langflestir 

viðmælendurnir sögðu að samstarf við skólastofnanirnar gengi mjög vel en nokkrir tóku fram 

að samstarfið þyrfti að rækta á báða bóga. Undir þetta tekur Fitzgibbons (2000) en hann 

fjallar um tímann sem samstarf tekur, til dæmis við að skipuleggja það og sinna fundarsetum 

vegna þess. Í Ástralíu var gerð könnun á samstarfi grunnskóla við almenningsbókasöfn. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós afar takmarkað samstarf og lítinn samstarfsvilja. Viðmælendur í 

könnuninni nefndu tíma- og fjárskort, ásamt skilningsleysi á þörfum aðilanna sem að 

samstarfinu gætu komið, sem helstu ástæður fyrir samstarfsleysi (Bundy, 2001). Bókasöfn 

viðmælenda minna eiga einnig í samstarfi við fleiri aðila en grunnskóla, til dæmis 

tónlistarskóla, Náttúrufræðistofu Kópavogs og Myndlistaskóla Reykjavíkur. Samstarf hefur 

einnig verið reynt við heilsugæslustöðvar en það hefur ekki gengið snurðulaust fyrir sig, 

meðal annars vegna þess hve illa var farið með bækur bókasafnsins. Svipuð verkefni hafa þó 

gengið vel erlendis (IFLA, 2010). 

 Fyrir leikskólabörn eru helstu verkefnin leiksýningar, safnkynningar og sögustundir. 

Sögustundir eru haldnar á öllum þátttökusöfnunum, nokkrum sinnum í hverri viku og því afar 

vinsælar og vel sóttar. Safnkynningar eru einn viðamesti þáttur skipulagðra heimsókna 

grunnskólabarna á bókasöfnin en algengast er að nemendur 4. bekkjar sæki þær. Annað 

viðamikið samstarfsverkefni milli bókasafna og grunnskóla er verkefnið Sumarlestur en öll 

söfnin sögðust bjóða upp á það verkefni. Þátttakendur í því eru á bilinu 50-300 á sumri 

hverju. Sem dæmi um fleiri verkefni bókasafnanna má nefna bókakoffort, föndur, getraunir 

og happdrætti, heimanámsaðstoð, leiksýningar, ritsmiðjur, safnkynningar og sögustundir 

ásamt Bókaverðlaunum barnanna og Fjölskyldumorgnum. Erlendis eru verkefni 

almenningsbókasafna nokkuð keimlík þeim sem hér er unnið að. Þar er til að mynda boðið 

upp á verkefni sem miða að því að efla frumlæsi barna, styrkja þau börn sem eiga erfitt með 

lestur og hvetja börn til lesturs með myndun lestrarhópa (Martinez, 2007; The City of 

Edinburgh Council, 2012a; Toronto Public Library, 2012). Heimanámsaðstoð er einnig 

algeng erlendis, til dæmis í Danmörku, Kanada og Skotlandi (Nørrebro Bibliotek, 2012a; The 

City of Edinburgh Council, 2012b; Toronto Public Library, 2012). Rannsókn Creaser og 

Maynard (2006) á þjónustu almenningsbókasafna í Bretlandi veitir innsýn í þau verkefni sem 

þar eru í gangi. Niðurstöðurnar sýna að fjölbreytt starf er unnið með börnum á söfnunum og 
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margt er líkt með þeim verkefnum sem þar er boðið upp á og þeim sem í gangi eru hérlendis. 

Til dæmis má nefna fjöldaútlán bóka, föndurstundir, heimanámsaðstoð, rithöfundakynningar, 

samkeppni um bestu barnabók ársins, Sumarlestur og sögustundir. Samkvæmt rannsókn 

Celano og Neuman (2001) eru verkefni almenningsbókasafna í Pennsylvaníu í 

Bandaríkjunum einnig áþekk þeim sem unnið er að hérlendis. Þar bera hæst föndurstundir, 

heimsóknir söngvara, leiksýningar, sögustundir og verkefni í tölvum. 

 Viðmælendurnir nefndu að eitt stærsta verkefni barnastarfsins væri verkefnið 

Sumarlestur. Celano og Neuman (2001) gerðu rannsókn á Sumarlestri á 

almenningsbókasöfnum í Pennsylvaníu, sem stendur yfir í fjórar til átta vikur yfir 

sumartímann og er afar vinsælt verkefni. Starfsfólkið lítur á það sem leið til eflingar 

lestrarfærni, leið til þess að fá börn til þess að lesa meira og kenna þeim að hafa unun af 

lestrinum. Ólíkt því sem gerist hér eru fengnir utanaðkomandi samstarfs- og styrktaraðilar um 

verkefnið, til dæmis félagasamtök eins og Rótarý eða Kiwanis. Viðmælendurnir líta 

Sumarlestur svipuðum augum og starfsfólk bókasafnanna í Pennsylvaniu, sem leið til eflingar 

lestrarfærni. 

Viðmælendurnir voru sammála því að bókasöfnunum væri ekki úthlutað miklu fé til 

auglýsingamála. Einn þeirra sagðist þannig hafa allar klær úti til að auglýsa safnið en annar 

taldi að ekki þyrfti að eyða miklu fé í kynningu á góðri þjónustu því góð afspurn væri besta 

leiðin. Til kynningar á starfi sínu nota almenningsbókasöfnin mestmegnis prentmiðla eða 

internetið. Auglýsingar felast í tilkynningum og greinaskrifum í bæjar- og hverfisblöðum og 

einstaka auglýsing er birt í dagblöðum, þá sérstaklega í sérdálkum þeirra um viðburði. 

Bókamerki, bæklingar og veggspjöld eru ennfremur mikið notuð til auglýsinga. Til sparnaðar 

er efnið oft hannað og prentað á söfnunum sjálfum. Kynningarefnið liggur frammi við 

afgreiðsluborð safnanna ásamt því að vera að einhverju leyti dreift fyrir utan söfnin. 

Tölvupóstur er töluvert notaður til kynningar á barnastarfinu, sérstaklega til leik- og 

grunnskóla. Á heimasíðu safnanna eru settar fréttir og tilkynningar um viðburði sem eru á 

döfinni. Bókasöfnin halda jafnframt úti Facebook-síðu en þó nokkrar takmarkanir eru á henni 

sem tæki til kynningar, að sögn viðmælendanna, því aðdáendur síðunnar eru fáir og fá börn 

fylgjast með henni. Erlendar rannsóknir sýna að staða kynningarmála er svipuð þegar litið er 

út fyrir landsteinana. Celano og Neuman (2001) sögðu frá því að söfn í Pennsylvaníu noti 

veggspjöld og bæklinga til kynningar á bókasafnsþjónustu fyrir ung börn eða internetið til 

kynningar á stærri verkefnum, eins og Sumarlestri. Bresk almenningsbókasöfn nota 

bókamerki, bæklinga, fréttabréf og bókalista til kynningar á þjónustu safnanna. 
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Kynningarefnið er jafnframt útbúið og prentað á söfnunum sjálfum. Sum bókasöfn sögðust 

nýta heimasíður sínar til þess að auglýsa þjónustu og mæla með bókum (Creaser og Maynard, 

2006). Á tíunda áratug síðustu aldar gerði Karítas Kvaran (1997) könnun á markaðssetningu 

fimm íslenskra almenningsbókasafna. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að svipað ástand var á 

auglýsingum og kynningarmálum þá og nú. Helstu aðferðir við kynningarstarfið voru þá til 

dæmis fréttatilkynningar, greinaskrif, kynningarbæklingar, veggspjöld, plastpokar merktir 

bókasafninu, bókamerki og safnkynningar. Enginn viðmælenda minna taldi safnkynningar til 

kynningamála. Í könnun Karítasar kom jafnframt fram að forstöðumenn töldu fé til 

kynningarmála vera af mjög skornum skammti. Hið sama átti við um viðmælendur mína. 

5.3 Hvernig telur starfsfólk að til hafi tekist?  

Viðmælendurnir töldu upplifun sína af starfinu mjög góða. Þeir telja starfið fjölbreytt og 

líflegt enda nóg að gera og daglega heimsækja margir gestir bókasöfnin.  Viðmælendurnir 

bæði heyra og finna ánægju með þjónustuna og eflast þannig í starfi, verða öruggari og 

ánægðari. Mismunandi var hvað kom þeim helst á óvart í starfinu. Einum viðmælanda kom 

helst á óvart hversu mikið væri að gera á safninu en öðrum hversu ánægjulegt það væri að 

finna réttu bókina fyrir hvern gest. Tveir viðmælendur sögðust gleðjast yfir því þegar 

unglingar kæmu á söfnin. Annar þessara viðmælenda nefndi að það kæmi sér á óvart hve 

unglingarnir, sem þó sæktu safnið, væru kurteisir og jákvæðir; það væri ánægjulegt að hafa 

við þá samskipti. Það sem viðmælendurnir töldu oftast ganga best voru ákveðin sérverkefni 

eins og safnkynningar, Sumarlestur og sögustundir. Einn viðmælendanna sagði frá ánægju 

sinni með heimsóknir foreldra og ungra barna þeirra um helgar og annar nefndi hversu vel 

samstarf við leikskóla nágrennisins gengi. Þegar rætt var um hvað síst gengi nefndu flestir að 

unglingar væru ekki að nýta sér bókasafnsþjónustu. Viðmælendurnir sögðu frá eilífri baráttu 

sinni við að höfða til unglinga sem og misheppnuðum átaksverkefnum til að laða þá að 

söfnunum.  

Þær hindranir sem viðmælendurnir finna helst fyrir í starfi sínu snúa flestar að fjár- og 

tímaskorti en einnig manneklu. Þeir vildu geta boðið upp á fleiri og stærri verkefni, til dæmis 

fleiri leiksýningar og slíka stærri viðburði. Einn viðmælandinn sagðist vilja geta helgað meiri 

tíma í barnastarfið en hann hefði einnig öðrum hnöppum að hneppa innan safnsins og þyrfti, 

til að mynda, að standa vaktir í afgreiðslu.  

Viðmælendurnir telja allir að mikilvægi barnastarfsins haldi áfram að vera töluvert og 

að ekki eigi eftir að draga úr því þegar fram líða stundir. Einn þátttakandinn nefndi til að 
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mynda að hann finni nú þegar mun á milli ára í fjölda heimsókna í barnadeildina og sagði þær 

hafa aukist til muna. Viðmælendurnir telja að helstu verkefni starfsfólks barnadeilda verði 

áfram að fá börn til þess að koma á safnið og upplifa þar ævintýraheim bóka. Markmið 

barnastarfs verður ætíð að skapa jákvæða ímynd bóka og vinalegt andrúmsloft, ásamt því að 

skapa góðar minningar um bókasafnið í hugum barna. Það verður gert með því að virkja börn 

í að koma í skipulagðar heimsóknir, til dæmis í kringum sögustundir, safnkynningar, 

Sumarlestur og fleiri áhugaverðar uppákomur. Þannig verður áhugi barna á lestri aukinn, sem 

nýtast mun þeim bæði í leik og starfi. Viðmælendurnir vilja þannig halda áfram að leggja 

mikla áherslu á eflingu lesturs barna og telja að í framtíðinni muni bókasöfnin jafnvel eiga 

eftir að gegna enn stærra hlutverki hvað lestur snertir. 

 Á síðustu árum, jafnvel áratugum, hafa nútímabókasöfn þróast í nýja átt þar sem ekki 

er lengur aðeins einblínt á bækur (Áslaug Agnarsdóttir, 1998). Enda nefndu margir 

viðmælendanna að bókasöfnin hafi breyst undanfarin ár og þau þokist nú nær því að vera eins 

og félags- eða menningarmiðsvöðvar, miðja hvers hverfis, opnar og vinalegar. Í grein 

Galston, Huber og Long (2012) kveður við sama tón en höfundarnir segja þessar breytingar 

og þróun verða vegna breyttra þarfa og óska viðskiptavinanna. Bókasöfnin sem 

félagsmiðstöðvar verði staður þar sem velkomið er að hitta og spjalla við aðra í notalegu 

umhverfi. Þau gegni þannig hlutverki tengils einstaklinga innan samfélagsins og bjóði upp á 

tækifæri til samskipta (Norman, 2012). Boðið verði upp á meiri og fjölbreyttari afþreyingu, 

kaffihorn, hvíldar- eða afslöppunarsvæði, aðstöðu til dagblaðalesturs ásamt bættri tölvu- og 

námsaðstöðu. Norman (2012) fjallar um framtíðarsýn bókasafna í grein sinni og hann telur 

mikilvægi almenningsbókasafna gríðarlegt, þar sem lykilhlutverk þeirra sé og verði að jafna 

aðgengi einstaklinga að tölvum og interneti. 

Viðmælendur mínir sögðu að þó að bækur verði ekki jafn mikið aðalatriði í 

framtíðarstarfsemi bókasafnanna og þær hafa verið þá verði bókasöfnin lifandi staður fyrir 

allt mögulegt annað og jafnframt staður fyrir upplýsingar. Upplýsingamiðlun og úrvinnsla 

upplýsinga verði þannig viðamikill þáttur í starfinu og boðið verði upp á kennslu í 

upplýsingalæsi enda hefur myndast sífellt aukin þörf fyrir kennslu og þjálfun nemenda í 

upplýsingalæsi (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009).  

Viðmælendurnir sjá einnig fyrir sér að börnum verði áfram boðið upp á ýmis konar 

námskeið, erindaraðir og félagsstarf eins og leshópa, ritsmiðjur, Sumarlestur, sögustundir, 

heimalærdómshópa og leiksýningar.  
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6 Lokaorð 

Í ritgerð þessari var fjallað um barnastarf nokkurra almenningsbókasafna á 

höfuðborgarsvæðinu. Margir þættir voru skoðaðir, til dæmis hvert starfsfólk barnadeilda teldi 

mikilvægi barnastarfsins vera, hvernig aðbúnaður barnadeildanna væri sem og hvernig 

daglegt starf færi þar fram. Einnig var athugað hverjir væru helstu samstarfsaðilar og –

verkefni, hvernig staðið væri að auglýsingum og kynningarmálum, hvað hefði tekist vel og 

hvar þyrfti að gera betur. Þrátt fyrir smæð rannsóknarinnar er það von mín að hún gefi ágætis 

innsýn í barnastarf þessara safna. 

 Viðmælendurnir lögðu áherslu á mikilvægi barnastarfs en það birtist einna helst í 

tengslum við börnin sem framtíðarnotendur bókasafnanna og áherslu á eflingu lestrarfærni 

barna og upplifun þeirra af lestri. Aðstaðan á þátttökusöfnunum er misjöfn en 

viðmælendurnir voru þó heilt yfir ánægðir með hana. Það sem þeim þótti helst vanta var 

meira rými. Söfnin kaupa allar útgefnar barnabækur á íslensku og á barnadeildunum er einnig 

boðið upp á leikföng, eins og púsl og tuskudýr. Helstu daglegu störf á barnadeildunum eru 

margvísleg. Þar má til dæmis nefna grisjun safnkosts, ýmis konar undirbúning og skráningu. 

Viðmælendurnir sögðust jafnframt verja miklum tíma í að sinna bókakostinum og koma 

honum á framfæri á aðgengilegan hátt en í því felst til að mynda að yfirfara illa farnar bækur 

og halda barnadeildinni snyrtilegri.  

Algengustu verkefni og viðburðir á barnadeildum eru föndur, leiksýningar, 

safnkynningar, Sumarlestur og sögustundir. Nokkur þessara verkefna eru unnin í samstarfi 

við helstu samstarfsaðila barnadeildanna, leik- og grunnskóla nágrennisins. Viðmælendur 

voru sammála því að bókasöfnum sé ekki úthlutað miklu fé til auglýsingamála. Til kynningar 

á starfi sínu nota almenningsbókasöfnin mestmegnis prentmiðla og internetið. Útbúnir eru 

bæklingar, bókamerki og veggspjöld til auglýsingar og tölvupóstur og heimasíður safnanna 

eru nýttar fyrir fréttatilkynningar og til að auglýsa viðburði. 

Upplifun viðmælenda af starfi sínu er afar góð enda finnst þeim starfið fjölbreytt, 

líflegt og skemmtilegt. Það sem þeim fannst ganga best voru yfirleitt sérverkefni eins og 

Sumarlestur eða sögustundir. Þær hindranir sem viðmælendur finna helst fyrir í starfi sínu 
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snúa flestar að fjár- og tímaskorti en einnig manneklu. Þeir líta þó björtum augum til 

framtíðarinnar og telja að mikilvægi barnastarfs haldi áfram að vera mikið og að ekki eigi 

eftir að draga úr því þegar fram líði stundir. Margir viðmælendur sögðu að bókasöfnin hefðu 

breyst undanfarin ár og að þau þokuðust nú nær því að vera miðja hvers hverfis, eins og 

opnar og vinalegar félags- eða menningarmiðsvöðvar. Þar yrði jafnframt boðið upp á 

fjölbreytta afþreyingu í bland við þann safnkost sem fyrir er.  

Sjá má að barnastarf þátttökusafnanna er afar blómlegt og mikilvægi þess mikið, jafnt 

í eflingu og styrkingu lestrarfærni og lesturs barna en einnig þegar litið er til þess að börnin 

eru notendur bókasafnanna í framtíðinni. Jafnframt starfa almenningsbókasöfn fyrir tilstuðlan 

opinbers fjár og samkvæmt lögum um almenningsbókasöfn. Í lögunum kemur ákveðið fram 

að bókasöfnum sé ætlað að veita öllum landsmönnum þjónustu og öllum hópum fólks, þar 

með talin börn, og veita þeim aðgang að fjölbreyttum bókakosti ásamt því að efla íslenska 

tungu og örva lestraráhuga (Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997 með áorðnum 

breytingum). Brýnt er að skoða reglulega hvernig að barnastarfinu er staðið og hvort því sé 

nægilega vel sinnt. Því er það von mín að rannsóknin, þó smá sé í sniðum, varpi ljósi á 

núverandi stöðu og hafi þar með ákveðið gildi. 
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