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Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð er leitast við að koma stjórn safnkosts Bókasafns Vestmannaeyja í 

skriflega og hnitmiðaða stefnu. Farið er yfir hlutverk og stöðu Bókasafns Vestmannaeyja og 

stiklað er á stóru í 150 ára sögu þess. Sögu Vestmannaeyja og samfélagsins eru gerð skil og 

farið er yfir þau samfélagsverkefni sem Bókasafnið vinnur að, hvort sem er á eigin vegum eða 

í samstarfi við aðrar stofnanir bæjarins. Í aðfangastefnunni eru settar fram vinnureglur 

daglegra starfa á safninu auk reglna við val, innkaup og grisjun safnefnis. Þar er einnig farið 

yfir starfshætti við öflun aðfanga og móttöku gjafa. Gerð er grein fyrir sex söfnunarstigum 

WLN Conspectus módelsins og hvaða söfnunarstig eiga við um safnefni Bókasafns 

Vestmannaeyja.  Safnkosturinn er greindur og farið er yfir hversu miklu fjármagni hefur verið 

veitt til safnsins undanfarin 3 ár. Að endingu eru talin upp þau vekefni sem helst eru 

fyrirliggjandi á safninu og leiðir til að takast á við þau. 
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1 Inngangur 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í Bókasafns- og upplýsingafræði við 

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands og er unnin undir leiðsögn Stefaníu Júlíusdóttur. Henni vil 

ég þakka góðar leiðbeiningar og alla aðstoð við heimildaöflun. Skýrslan er unnin með vitund 

og samþykki forstöðumanns Bókasafns Vestmannaeyja, Kára Bjarnasyni, og þakka ég honum 

aðstoð við öflun heimilda, fyrir aðstöðuna sem hann veitti mér á Bókasafninu við vinnuna 

sem og alla aðra hjálp.  

Tilgangur áætlunar þessarar er að koma innkaupum, varðveislu og grisjun safnefnis á 

Bókasafni Vestmannaeyja í formlega og skráða stefnu og beita jafnframt fræðilegum 

aðferðum til að rannsaka ítarlega kosti og galla við þá stefnu sem unnið er eftir í dag „því 

heildstæð stefna fyrir safnkost er grundvöllur gæðasafns“ (Hibner og Kelly, 2010, bls. 2). 

Markmiðið er að ritgerðin verði leiðarvísir fyrir stjórnendur, starfsmenn og bæjaryfirvöld 

um hverskonar bókasafn við eigum í dag, hverjir eru kostir þess og gallar, sóknarfæri og 

ógnanir og að lokum hvernig fræðileg greining á stefnu safnsins getur gert bókasafnið enn 

öflugra. 

Áætlunin á einnig að varpa skýru ljósi á þau verkefni sem nauðsynlegt er að ráðast í og 

hvernig best skuli staðið að þeim. Gert er grein fyrir hvernig gögn raðast í söfnunarstig 

safnsins og hvaða reglur eiga að gilda um innkaup og varðveislu á hverju stigi.  

Ég vona að ritgerðin muni nýtast starfsfólki safnsins og gera þeim betur grein fyrir 

uppbyggingu safnkostsins. Einnig vonast ég til að hún muni nýtast forstöðumanni til að móta 

skýrari stefnu í innkaupum, bæjaryfirvöldum með gegnsærri stjórnun og síðast en ekki síst 

viðskiptavinum safnsins sem geta séð við hverju má búast af safninu sínu. 

Við gerð skýrslunnar er stefnt að því að kenning Ranganathans frá 1931 um fimm lögmál 

bókasafnsþjónustu verði lýsandi fyrir allt innra starf Bókasafns Vestmannaeyja þ.e. að bækur 

séu til að nota þær, að til sé bók fyrir sérhvern lesara, að lesari sé til fyrir hverja bók, að spara 

tíma viðskiptavinanna og að safnið sé lifandi og breytilegt. Til að svo megi verða þarf að fara 

í mörg löngu tímabær verkefni og er fyrsta skrefið tekið með samantekt þessarar stefnu. 

Stefnan skal að lokum vera öllum sýnileg, hún verður vistuð á heimasíðu safnsins auk þess 

sem hún verður sérstaklega kynnt starfsfólki safnsins og bæjaryfirvöldum. 
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Ranganathans lögmálin (Five laws of library science) 

1. Bækur eru til að nota þær 

2. Bók fyrir sérhvern lesanda  

3. Lesenda fyrir sérhverja bók  

4. Spara tíma lesandans 

5. Bókasafn er lifandi stofnun 

(Hulda Björk Þorkelsdóttir, 1996). 

2 Um safnið 

Bókasafn Vestmannaeyja er almenningsbókasafn og starfar í samræmi við Bókasafnalög 

nr. 150/2012 en þar segir í 1. grein “Tilgangur laga þessara er að efla starfsemi og samvinnu 

bókasafna þannig að þau geti sem best gegnt því hlutverki sínu að vera þekkingarveitur og 

fræðslustofnanir sem halda uppi virkri og fjölþættri upplýsingaþjónustu á sem flestum sviðum 

og tryggja jafnframt varðveislu þess menningararfs sem bókasöfn hafa að geyma“ 

(Bókasafnalög nr. 150/2012 fylgja stefnunni í heild sinni í viðauka). 

Bókasafn Vestmannaeyja stendur nokkuð vel að öllum þessum hlutverkum og að auki er 

stefna núverandi forstöðumanns að Bókasafn Vestmannaeyja hafi að nokkru leyti stöðu 

lykilbókasafns þ.e. bókasafns af þeirri stærðargráðu að það geti uppfyllt ólíkar væntingar sem 

flestra viðskiptavina sinna, með því að þaulsafna, svo sem kostur er, öllu útgefnu íslensku 

efni. Rökin fyrir því eru tvíþætt: Annars vegar landfræðileg rök og hins vegar söguleg. Með 

landfræðilegum rökum er átt við að notendur safnsins eiga þess ekki kost að leita í annað 

bókasafn eftir safnkostinum á sama hátt og notendur af „fasta landinu”. Með sögulegum 

rökum er átt við að Bókasafn Vestmannaeyja er á meðal stærstu bókasafna landsins, annað til  

þriðja stærsta á landsbyggðinni, og hið stærsta á suðurlandi. Metnaður til að halda áfram 

uppbyggingu Bókasafnsins, sem er jafnframt eitt hið elsta starfandi á landinu, er því eðlilega 

einn mikilvægasti hvati starfsmanna.  

Árið 2008 gaf Vestmannaeyjabær út metnaðarfulla stefnu í uppbyggingu safna og 

menningarstarfs undir nafninu „Menning og söfn í Vestmannaeyjum – heill heimur út af fyrir 

sig“. Því miður var þar varla minnst á Bókasafnið nema að það skuli aðlagað að breytingum í 

Safnahúsinu, (Vestmannaeyjabær, 2008) en þar er Bókasafnið til húsa ásamt Ljósmyndasafni 

Vestmannaeyja, Héraðsskjalasafni Vestmannaeyja, Sagnheimum – Byggðasafni og 
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Listaverkasafni Vestmannaeyja. Gefur það Bókasafninu tvímælalaust aukna möguleika til að 

rækja skyldu sína um að vera menningarstarfi og atvinnulífi til styrktar. 

Bókasafnið er ekki stefnulaust þrátt fyrir að skriflega stefnu hafi vantað til þessa heldur 

vinnur það markvisst að mörgum góðum verkefnum með fyrstu reglu í reglugjörð fyrir 

Lestrarfélag Vestmannaeyja frá 1862 að leiðarljósi. Þar segir m.a. „…að efla almenna 

þekkingu á öllu því, er stutt geti að andlegum og líkamlegum framförum, og þar með 

fylgjandi heill og hagsæld Eyjabúa sérílagi“ (Haraldur Guðnason, 1962, bls. 19). 

3 Saga Vestmannaeyja 

Vestmannaeyjar eru eyjaklasi út af suðurströnd Íslands. Samkvæmt Árbók Ferðafélags 

Íslands eru eyjarnar 18 og er Heimaey þeirra langstærst eða 13,6 km² og sú eina sem er byggð 

(Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009). 

3.1 Landnám Vestmannaeyja 

Samkvæmt Landnámu varð landnám í Vestmannaeyjum síðast á landnámsöld er Herjólfur 

Bárðarson byggði sér ból í Herjólfsdal. Eyjanna er getið löngu fyrr eða á þeim tíma er 

fóstbræðurnir Ingólfur Arnarson og Hjörleifur Hróðmarsson dvöldu á suðurlandi. Hjörleifur 

hafði haft með sér þræla frá Írlandi en þeir gerðu uppreisn, drápu Hjörleif og menn hans og 

tóku skip þeirra, lausafé og konur og sigldu til Eyja. Vestmannaeyjar bera nafn sitt af þessum 

þrælum sem kallaðir voru vestmenn. Ingólfur Arnarson leitaði þrælana uppi og drap þá alla til 

að hefna fyrir dauða fóstbróður síns (Sigfús M. Johnsen, I, 1989). Árið 1989 fóru fram 

umfangsmiklar rannsóknir á fornleifum þeim sem kallaðar eru „Herjólfsbær“ í Herjólfsdal á 

Heimaey og ýmis sýni, aðallega viðarkol af birki, voru send í aldursgreiningu. Samkvæmt 

þeirri aldursgreiningu telja sumir fornleifafræðingar að tímatal í Íslendingabók Ara fróða sé 

rangt, að Ísland hafi byggst um 200 árum fyrr (Páll Theodórsson, 2009). 

3.2 Einn elsti kirkjustaður landsins 

Kirkja var reist í Vestmannaeyjum á kristnitökuárinu 1000 og eru Vestmannaeyjar því einn 

allra elsti kirkjustaður landsins. Gissur hinn hvíti og Hjalti Skeggjason reistu hana að boði 

Ólafs konungs Tryggvasonar um að reisa kirkju þar sem þeir kæmu fyrst að landi.  

 Á kaþólskum tíma voru jafnan tvær kirkjur í Vestmannaeyjum og þrjár á meðan 
 Klemensarkirkju naut við. Hún mun hafa staðið fram á síðari hluta 13. aldar og árið 
 1269 geta hei[l]mildir, auk hennar, Andrésarkirkju í Kirkjubæ og Péturskirkju „fyrir 
 ofan leiti,“ þ.e. á Ofanleiti. Allar voru kirkjurnar, sem stóðu í Eyjum þetta ár, helgaðar 
 verndardýrlingum sæfarenda (Jón Þ. Þór, 2008, bls. 234).  
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Klemensarkirkja sem hér er talað um er líklega kristnitökukirkjan. Eftir siðaskiptin þótti nóg 

að hafa eina kirkju í Vestmannaeyjum en þó voru áfram tvær kirkjusóknir og jafnan sinn 

presturinn í hvorri, Kirkjubæjarsókn og Ofanleitissókn. Hélst þetta fyrirkomulag til ársins 

1837 en þá voru sóknirnar sameinaðar í Vestmannaeyjaprestakall. Landakirkja var fyrst 

byggð á Fornu-Löndum 1573 en á þeim slóðum stóðu fjórar timburkirkjur til ársins 1774 er 

þar var byggð steinkirkja sú sem enn stendur (Sigfús M. Johnsen, I, 1989). 

3.3 Tyrkjaránið 

Á 15. og 16. öld herjuðu sjóræningjar á Ísland og sumarið 1627 komu þeir til 

Vestmannaeyja.   

 Tyrkinn var sökum grimmdaræðis og villutrúar skoðaður sem djöfullinn sjálfur. 
 Þannig voru í hinum kristna heimi teknar upp af prédikunarstóli í kirkjum predikanir 
 móti Tyrkjum og bænagerðir í bænabækur eins og gegn verstu plágum og ógnum og 
 ortur aragrúi af skammar-, særinga- og galdrakvæðum gegn þeim (Sigfús M. Johnsen, 
1989, I, bls. 240).  

Sjóræningar þessir voru í raun frá Alsír en voru jafnan kallaðir Tyrkir. Þeir réðust fyrst til 

uppgöngu í Grindavík en þar á eftir í Suður-Múlasýslu. Það hafði frést til Vestmannaeyja og 

Eyjamenn fóru því að vígbúast við höfnina. Það stoðaði lítið því ræningjarnir fundu sér aðra 

leið til uppgöngu í Eyjuna, við tanga suður af Brimurð sem síðan er kallaður Ræningjatangi, 

og komu þannig Eyjamönnum að óvörum. Um 300 ræningjar komu í land og voru þrjá daga í 

Vestmannaeyjum. Þeir rændu m.a. skrúða Landakirkju og brenndu hana. Auk þess að ræna og 

eyðileggja eigur Eyjamanna rændu þeir 242 manneskjum og drápu að minnsta kosti 30 

(Sigfús M. Johnsen, I, 1989).  

3.4 Heilbrigðismál    

Heilbrigðismál Eyjanna voru lengur í ólestri en á fastalandinu en læknir var fyrst settur í 

Eyjum í kringum 1920 en hafði fyrst verið skipaður á fastalandinu eftir miðja 18. öld. Í 

Vestmannaeyjum var ginklofi landlægur og af hans völdum létust um 74% nýbura í 

Vestmannaeyjum á árunum 1817-1842. Vegna þessa var Peter Anton Schleisner, danskur 

læknir, sendur til Íslands samkvæmt sérstakri konungsskipan til að rannsaka ginklofann og 

finna varnir gegn honum. Hann kom til Eyja 2. júlí 1847 og hóf þegar undirbúning 

fæðingarstofnunar í Landlyst. Hann réði Guðfinnu Jónsdóttur Austmann sem forstöðukonu og 

Sólveigu Pálsdóttur, nýútskrifaða ljósmóður frá fæðingarstofnuninni í Kaupmannahöfn. 

Erfiðlega gekk að fá mæður til að leggjast inn á fæðingarstofnunina þar sem það var dýrt en 

að auki réði þar forlagatrúin nokkru. Aðeins átta konur fengust til að leggjast þar inn en allir 

nýburar voru samt hafðir þar til meðferðar. Meðferðin fólst einkum í að bera sérstaka 
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naflaolíu á naflann strax eftir fæðingu þar til hann var gróinn auk þess að ráðleggja meðferð 

við útskrift, sem var þó sjaldan fylgt. Ótrúlegur árangur varð strax af þessari meðferð en af 

þeim 23 börnum sem Schleisner hafði til meðferðar dóu aðeins þrjú úr ginklofanum, tvö af 

öðrum orsökum og þrjú börn dóu á fyrsta ári. „Þannig er dánartalan innan fjórtán daga aldurs 

á stofnuninni fimm af 23 sé allt talið með eða 22% á móti 62% á sama tímabili í síðastliðin 20 

ár en á þeim tíma var dánartalan lægst 47% eða helmingi hærri“ (Baldur Johnsen, 1990,      

bls. 38).  

Dr. Schleisner lagði til við brottför sína árið 1848 að Sólveig Pálsdóttir ljósmóðir mætti áfram 

taka nýbura til meðferðar í Landlyst þar til fyrirhuguð viðbygging við hús hennar fyrir 

fæðingarstofnun risi. Töf varð á byggingunni en það kom ekki að sök þar sem með notkun 

naflaolíunnar hafði nánast tekist að útrýma ginklofanum aðeins ári eftir að Schleisner hóf 

störf. Árið 1854 gerir Davidsen héraðslæknir  tillögu um að gera Landlyst að fyrsta almenna 

sjúkrahúsinu á Íslandi en af því varð þó ekki (Baldur Johnsen, 1990). Samkvæmt 

upplýsingum um húsið Landlyst á vefsíðunni www.heimaslod.is var húsið gert upp í 

upphaflegri mynd og komið fyrir á Skansinum árið 2000 og er þar nú heilbrigðisminjasafn 

(Heimaslóð, s.a.). 

3.5 Fyrsti barnaskóli Íslands 

Barnafræðsla í Vestmannaeyjum hefur verið eftir atvikum góð í gegnum aldirnar. Hér voru 

tveir prestar sem sáu um uppfræðsluna og börnin voru fá sökum ginklofaveikinnar. „Börnin 

voru spurð út úr kristindómsfræðunum af héraðsprófasti, er hingað kom venjulega einu sinni á 

ári. Vitnisburðir um uppfræðslu barna hér eru yfirleitt góðir“ (Sigfús M. Johnsen, II, 1989, 

bls. 180).  

Sigurður prófastur Jónsson getur þess þó í vísitasíu sinni frá 18. öld að fákunnátta og fátækt 

valdi því að nokkur börn hafi ekki notið vanalegrar uppfræðslu. Var þá fenginn sérstakur 

kennari fyrir börnin til Eyja árið 1745 og greitt fyrir það af almannafé. Markaði sá atburður 

upphaf fyrsta barnaskólans á Íslandi (Þorsteinn Þ. Víglundsson, 1959). Árið 1880 voru sett 

lög um skyldu presta til að sjá um að börn lærðu skrift og reikning og var fljótlega hafist 

handa við að reisa hér barnaskólahús. Barnaskólinn var lagður niður árið 1903 vegna þess að 

húsið var orðið of lítið, en skólinn var eftir það rekinn uppi á lofti í þinghúsinu Borg. Árið 

1915 var nýtt barnaskólahús reist, stórt og vandað steinhús (Sigfús M. Johnsen, II, 1989). 

Barnaskólinn er enn rekinn í því húsi en byggt hefur verið við það mörgum sinnum. Nú er 

húsið aðeins nýtt fyrir efri bekki grunnskólans 6. – 10. bekk. Árið 1930 voru sett lög um 
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gagnfræðaskóla sem starfa skyldu víðsvegar um landið og voru Vestmannaeyjar þar á meðal. 

(Loftur Guttormsson, 2008). 

3.6 Landhelgislög og varðskip 

Útgerð hefur alla tíð verið helsti atvinnuvegur Vestmannaeyja. Vildu fleiri njóta þeirra 

gæða og þóttu erlendir sjómenn oft sækja hart að fiskimiðum hér. Sjóslys voru einnig tíð við 

Vestmannaeyjar og manntjón, eignatjón og atvinnutjón sem því fylgdi ægileg. 

Vestmannaeyingar stóðu því sjálfir að því að koma sér upp björgunarskipi sem jafnframt var 

varðskip snemma á 20. öld. Sýslunefnd Vestmannaeyja samþykkti vorið 1914 eftirfarandi 

áskorun til Alþingis:  

 Nefndin skorar á Alþingi að veita sýslufél. allt að 5000 kr. árlega til eftirlits úr landi 
 með fiskveiðum útlendinga. Í sambandi við þetta tekur nefndin fram, að hún álítur að 
 slíkt tillag muni beint borga sig fyrir landssjóð í auknum sektum fyrir brot útlendinga á 
 fiskveiðalöggjöfinni, fyrir utan allan þann beina og óbeina hag, sem Eyjarnar hafa af 
 þessu (Páll Bjarnason, 1931, bls. 12). 

 

Þingsályktun um heimild fyrir landstjórnina til þess að veita fé til kaupa á björgunarbát var 

svo samþykkt 11. júní 1918. Þann 3. ágúst sama ár boðaði sýslumaðurinn Karl Einarsson til 

opins fundar til að ræða stofnun björgunarfélags til að kaupa björgunarskip og var á þeim 

fundi samþykkt að stofna slíkt félag og hefja fjársöfnun. Á ýmsu gekk við undirbúning 

kaupanna en í ágúst 1919 komst skriður á málið þegar fréttist af dönsku hafrannsóknarskipi 

„Thor“ til sölu. Stjórnin lagði nú aukinn kraft í fjáröflunina og eftir að Alþingi samþykkti 

aukinn styrk til verkefnisins var skipið keypt, búið tækjum og mannað. Varðskipið Þór kom til 

hafnar í Vestmannaeyjum 26. mars 1920 í byrjun netavertíðar. Skipið kom strax að góðum 

notum við landhelgisgæslu og eftirlit með skipunum í vondum veðrum en að auki sigldi það 

með póst, vörur og farþega til fastalandsins og aðstoðaði við lagningu sæsímans. Rekstur 

skipsins var mjög dýr og tók ríkið við skipinu 1. júlí 1926 og þar með hófst fyrir alvöru 

strandgæsla við Ísland (Páll Bjarnason, 1931). 

3.7 Eldgos  

Í Vestmannaeyjum hafa orðið tveir merkilegir atburðir í eldgosasögu landsins, annarsvegar 

þegar Surtsey myndaðist við neðansjávargos 1963 og svo eldgosið á Heimaey 1973. Það gos 

„var fyrsta gos í samfelldri sögu jarðelda á Íslandi, sem verður í miðri byggð. Rétt við 

bæjardyr fleiri þúsund manna“ (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 1973, bls. 215). Er sagt mjög 

ítarlega frá báðum þessum atburðum í bókinni Ísland í aldanna rás 1951-1975. Saga lands og 

þjóðar ár frá ári og í henni er einnig sérstakur annáll um eldgosið á Heimaey.  
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Það voru skipverjar á vélbátnum Ísleifi sem urðu fyrstir varir við eldgos í hafi snemma að 

morgni þann 14. nóvember 1963. Aðeins hálfum mánuði eftir að eldgosið hófst var eyjan, 

sem þá hafði hlotið nafnið Surtsey, orðin hundrað metra há. Á tímabili urðu einnig gos í 

námunda við hina nýju eyju og þar mynduðust eyjarnar Syrtlingur og Jólnir en þær hurfu aftur 

í hafið. Í apríl 1964 hófst hraungos í Surtsey og varði það hina nýju eyju frá því að hljóta 

sömu örlög. Surtseyjargosið vakti heimsathygli og kom fólk víða að til að verða vitni að nýju 

landi verða til. “Eldar áttu eftir að brenna í og við Surtsey allt fram í júní 1967 en þá hafði 

myndast nýtt land, um þrefalt stærra en Viðey, þar sem áður hafði verið yfir 100 metra 

hafdýpi“ (Illugi Jökulsson, 2001, bls. 140).  

Eldgosið á Heimaey hófst aðfaranótt 23. janúar 1973 við byggð. Daginn áður hafði mikið 

óveður verið við Vestmannaeyjar og því var allur flotinn í landi en þegar eldgosið hófst var 

veðrið gengið niður. Í annáli eldgossins í áðurnefndri bók Ísland í aldanna rás  nær höfundur 

að gera atburðarásinni góð skil. 

Eldgos hefst á austanverðri Heimaey laust fyrir klukkan tvö að nóttu. Strax í upphafi 
opnast rúmlega 1.500 metra löng sprunga sem gjall og síðar hraun vellur upp úr. 
Sprungan er aðeins 300-400 metra frá austustu húsunum í Vestmannaeyjakaupstað. 
Vestanáttin veldur því að gjóska og gjall berst á haf út en ekki yfir bæinn eins og raunin 
hefði orðið ef vindur hefði verið austlægur, eins og algengast er í Eyjum. Fréttin um 
eldgosið berst út um bæinn með eldingarhraða og þótt flestallir haldi ró sinni tekur fólk 
að flykkjast í bátana í höfninni sem stefna síðan til Þorlákshafnar. Skip og bátar í 
nágrenni Eyja koma einnig til skjalanna og flytja fólk til lands og með morgninum 
koma flugvélar til hjálpar. Að morgni eru flestir hinna 5.300 íbúa farnir á braut en 
björgunarsveitum og margvíslegu björgunarfólki er stefnt til Eyja í staðinn. Fyrstu 
dagana helst vindur vestanstæður. Rennsli hraunsins, sem stefnir frá bænum til að byrja 
með, er um 100 rúmmetrar á sekúndu, svipað og vatnsrennslið í Hvítá við Gullfoss. 
Gosmökkurinn fer upp í níu kílómetra hæð þegar mest er. Brátt tekur hraunsprungan að 
styttast og um mánaðamótin gýs aðeins á nokkur hundruð metra svæði norðanlega á 
sprungunni (Illugi Jökulsson, 2001, bls. 268). 

 

Eldgosið vakti vissulega heimsathygli en ekki síður tilraunirnar sem hér voru gerðar með 

hraunkælingu þ.e. að reyna að hægja á eða stöðva hraunrennsli með því að sprauta köldu vatni 

eða sjó á glóandi hraunið. Eldgosinu lauk með opinberri tilkynningu frá Almannavarnanefnd 

Vestmannaeyja þann 3. júlí sama ár en þá þakti hraun 2.7 ferkílómetra lands, um 400 af 1.345 

íbúðarhúsum í Eyjum voru ónýt eða komin undir hraun, og hið nýja eldfjall, Eldfell, orðið 217 

metrar á hæð. Ekki er hægt að ljúka þessari umfjöllun um eldgosið á Heimaey án þess að 

minnast þeirrar hjálpar sem Vestmannaeyingar nutu á þessum umbrotatíma. Margir lögðu sitt 

að mörkum við björgunar- og hreinsunarstarf á Heimaey, mikið starf var unnið við skráningu 
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flóttafólksins, koma þurfti öllum í hús og börnum aftur í skóla og auk þess safnaðist mikið fé í 

almennum söfnunum bæði hér heima og erlendis (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 1973).  

3.8 Samgöngur 

Sú staðreynd að ekki er vegtenging við Vestmannaeyjar veitir bæjarfélaginu nokkra 

sérstöðu í samfélagslegu tilliti. Farþegaferjan Herjólfur siglir á milli lands og Eyja og eftir að 

Landeyjahöfn var tekin í notkun 20. júlí 2010 hafa samgöngur mikið lagast. Ferðatíminn frá 

Reykjavík til Vestmannaeyja hefur breyst frá því að vera fjórar klukkustundir í tvær og hálfa 

klukkustund. Samgöngur geta þó enn verið stopular ef veður eða aðrir ófyrirséðir atburðir 

hamla siglingum. Því er það mjög mikilvægt fyrir Bókasafn Vestmannaeyja að eiga gott safn 

gagna fyrir viðskiptavini sína enda ekkert öruggt að hægt sé að útvega þau frá öðrum söfnum 

með litlum fyrirvara. Samkvæmt svari við fyrirspurn minni á www.posturinn.is er mjög 

svipuð þjónusta hjá fyrirtækinu í Eyjum og á öðrum minni stöðum. Pósturinn kemur einu 

sinni á dag, með Herjólfi, til Vestmannaeyja en þó munar því að hann kemur seinni part dags 

til Eyja. Ef veður eða annað hamlar siglingum þá er bréfapósturinn sendur til Vestmannaeyja 

með flugi ef fært er. 

4 Saga safnsins 

Bókasafn Vestmannaeyja fagnaði 150 ára afmæli sínu á síðasta ári (2012) og er saga 

safnsins um margt merkileg. Bjarni E. Magnússon sýslumaður, séra Brynjólfur Jónsson á 

Ofanleiti og Johan P. Th. Bryde kaupmaður sömdu ávarp til Eyjamanna og reglugerð fyrir 

Lestrarfélag Vestmannaeyja, forvera Bókasafns Vestmannaeyja í júní 1862. Var ávarpið látið 

ganga milli bæja og tómthúsa það sumar ásamt lista yfir þá sem gerast vildu meðlimir 

Lestrarfélags Vestmannaeyja. Stofnfélagar Lestrarfélagsins voru 27 en það jafngildir því að 

u.þ.b. einn fjórði heimila í Vestmannaeyjum hafi átt hlut að þessum félagsskap og söfnuðust 

u.þ.b. 80 ríkisdalir til bókakaupa strax í upphafi. Bjarni sýslumaður var jafnframt fyrsti 

bókavörðurinn og gegndi því embætti til 1871 en þá hafði bókasafnið eignast um 600 bindi.  

4.1 Skin og skúrir í starfinu 

Á næstu árum skiptust á skin og skúrir í starfi Lestrarfélagsins og oft fylgdi það sveiflum 

fiskiaflans. Í tíð séra Brynjólfs, sem gegndi starfi bókavarðar frá 1874 til æviloka 1884, var 

bókasafninu komið fyrir í sérsmíðuðum skápum á kirkjuloftinu og raðað samkvæmt bókaskrá 

sem Brynjólfur gerði yfir safnkostinn. Eftir daga séra Brynjólfs var safnið flutt í afar slæmt 

húsnæði, Nöjsomhed, og þaðan í Þinghúsið Borg sem var nokkuð betra en ekki nógu gott 

samt. Þá var samþykkt á fundi í Lestrarfélaginu að kjósa þriggja manna nefnd til þess að 
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stjórna félaginu og voru Jósef Valdason, Helgi Jónsson og Lárus Árnason kosnir í fyrstu 

nefndina. Lárus var jafnframt kosinn bókavörður en hann gegndi því embætti aðeins í mánuð 

og tók þá Jósef við bókavörslunni. Jósef fórst af slysförum á sjó 1887 en hafði þegar sett mark 

sitt á félagið með því að fjölga félögum verulega og einnig útlánum. Jón Einarsson tók við 

starfi bókavarðar haustið 1888, en þá höfðu Kristmundur Árnason og Eiríkur Hjálmarsson 

gegnt starfinu í stuttan tíma hvor.  

4.2 Sýslubókasafn og bæjarbókasafn 

Magnús Jónsson sem var sýslumaður í Vestmannaeyjum 1896-1908 hafði frumkvæði að 

því að Lestrarfélaginu var breytt í Sýslubókasafn 1905. Þorsteinn Jónsson læknir var kosinn 

fyrsti formaður þess en hann gegndi embættinu aðeins í eitt ár. Þá tók við formennskunni 

Magnús sýslumaður í þrjú ár, Björn Þórðason sýslumaður var formaður í eitt ár og að lokum 

Karl Einarsson sýslumaður sem var formaður sýslubókasafnsins þar til því var breytt í 

Bæjarbókasafn árið 1918. Jón Sighvatsson bóksali var kosinn fyrsti og eini bókavörður eða 

„aðalútlánsmaður“ sýslubókasafnsins og því fyrsti bókavörður nýstofnaðs Bæjarbókasafns. 

Árið 1914 var þinghúsið Borg selt og var því bókasafnið aftur orðið húsnæðislaust. Til að 

byrja með tók Jón bókavörður það heim til sín í Jómsborg, en árið 1917 var því komið fyrir 

uppi á lofti í hinum nýbyggða barnaskóla og seinna var það svo flutt í saggafullan kjallara 

skólans þar sem margar bækur mygluðu og eyðilögðust auk þess sem margar bækur virðast 

hafa horfið þaðan. Eftir að Vestmannaeyjabær endurheimti kaupstaðarréttindin 1918 varð 

sýslusafnið bæjarbókasafn og var séra Jes A. Gíslason kosinn fyrsti formaður þess. Ástand 

safnsins var nú orðið verulega lélegt, bækurnar myglaðar og útlánastarfsemi löngu hætt.  

4.3 Nýjir tímar 

Hallgrímur Jónasson var ráðinn kennari við Barnaskólann 1921 og fyrir hans tilstuðlan var 

hafist handa við að gera safnið útlánahæft að nýju. Hallgrímur hafði kynnt sér meðferð safna, 

flokkun og spjaldskrárgerð og vann að því sumarið 1924 að fá bækurnar hreinsaðar, þurrkaðar 

og settar í skápa á nýjum og betri stað í Barnaskólanum. Hallgrímur var svo ráðinn 

bókavörður um haustið. Aðeins ári seinna tók safnanefndin til leigu tvö herbergi á efri hæð í 

húsinu Gefjun og var þá í fyrsta sinn hægt að hafa opna lesstofu fyrir viðskiptavini safnsins. 

Hallgrímur fluttist svo úr bænum árið 1931 og var þá staða bókavarðar auglýst laus til 

umsóknar og bárust 10 umsóknir sem sýnir hversu eftirsóknarvert starfið þótti þrátt fyrir lág 

laun. Steingrímur Benediktsson fékk starfið og kom það í hans hlut að stýra safninu á 

krepputímum í þjóðfélaginu eða allt til ársins 1937. Þorsteinn Einarsson kennari tók við 
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bókavörslunni í nokkra mánuði eða þar til Sigurður S. Scheving var ráðinn úr hópi 11 

umsækjanda. Í stjórnartíð Sigurðar stækkaði bókakosturinn umtalsvert og útlán jukust. Séra 

Jes A. Gíslason tók svo við bókavarðastarfinu árið 1942, þá rétt tæplega sjötugur, og gegndi 

því til ársins 1949 (Haraldur Guðnason, 1962). Nú var Haraldur Guðnason ráðinn bókavörður. 

Haraldur starfaði lengst allra við safnið eða í samfellt 29 ár. Þann 23. janúar 1973 braust út 

eldgos á Heimaey og fór húsnæði safnsins, Kuði (húsið hét í raun Óskasteinn en var venjulega 

kallað Kuði) undir hraun. Haraldur hafði þá komið dýrmætasta hluta safnsins í gám og sent til 

Reykjavíkur en öflug sveit björgunarmanna í Eyjum sá um að flytja það sem eftir var í 

húsnæði Gagnfræðaskólans (Haraldur Guðnason, 1982). Haraldur innleiddi Dewey 

flokkunarkerfið á Bókasafn Vestmannaeyja og barðist ötullega fyrir því að koma safninu í 

viðunandi húsnæði. 

4.4 Nýtt húsnæði 

 Árið 1977 flutti Bókasafnið svo í nýbyggt Safnahús og er þar enn til húsa. Haraldur hætti 

störfum 1978 þegar Helgi Bernódusson tók við en var settur aftur 1982 – 1983. Þá tók við 

María Gunnarsdóttir en hún var fyrsti bókasafnsfræðingurinn sem ráðin var til starfa við 

Bókasafn Vestmannaeyja og var hún yfirmaður til ársins 1986. Ágústa Ágústsdóttir var settur 

yfirbókavörður í tvö ár 1986 og 1987 en þá tók við starfinu Nanna Þóra Áskelsdóttir 

bókasafnsfræðingur (Nanna Þóra Áskelsdóttir, 1993). Henni var sagt upp störfum vegna 

skipulagsbreytinga árið 2007 og það sama ár var Kári Bjarnason núverandi forstöðumaður 

ráðinn til starfa.     

5 Vestmannaeyjabær 

Samkvæmt vef Hagstofu Íslands voru íbúar Vestmannaeyja 4.219 þann 1.janúar 2013 þ.m.t 

183 nýbúar frá 26 löndum, langflestir frá Póllandi eða 103 einstaklingar. Samkvæmt tölum frá 

Landskerfum bókasafna voru gildir meðlimir í Bókasafni Vestmannaeyja 1.412 í árslok 2012, 

þar af 40 stofnanir eða skip. Í töflu 1 má sjá aldursdreifingu íbúa og lánþega eftir kyni. 
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Fæðingar-
áratugur Konur íbúar

Konur 
lánþegar Karlar íbúar 

Karlar 
lánþegar 

2000-2009 248 179 278 216 

1990-1999 335 208 376 223 

1980-1989 220 44 282 14 

1970-1979 245 86 236 22 

1960-1969 294 96 307 32 

1950-1959 273 88 287 22 

1940-1949 192 57 205 25 

1930-1939 110 29 104 19 

1920-1929 43 9 34 3 

Tafla 1 Fjöldi íbúa og lánþega eftir aldri 

 

Eins og sjá má á mynd 1 mjög mikilvægt að kynna safnið betur fyrir fólki sem lokið hefur 

skólaskyldu en þá fækkar notendum safnsins umtalsvert. 

 

Mynd 1 Fjöldi íbúa og lánþega eftir aldri 
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Þar sem Bókasafn Vestmannaeyja er almenningsbókasafn er allur almenningur fyrst og 

fremst markhópurinn, að auki eru stofnanir og fyrirtæki í bænum ákveðinn markhópur. Öll 

börn frá 6 til 18 ára, öryrkjar og eldri borgarar fá ókeypis skírteini í safnið en um þessar 

mundir er unnið að því að taka upp þá nýbreytni í haust að fella niður árgjald hjá öllum sem 

stunda einhverskonar nám og hafa heimilisfesti í Vestmannaeyjum.  

Í Vestmannaeyjum eru tveir leikskólar, ein leikskóladeild, grunnskóli í tveimur 

skólahúsum ásamt frístundaveri. Þar er líka félagsmiðstöð unglinga, tónlistarskóli, 

framhaldsskóli og fræðslu- og símenntunarmiðstöðin Viska. Háskóli Íslands, 

Hafrannsóknastofnun og Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins hafa hér útibú. Hér er ágætt 

sjúkrahús og heilbrigðisstofnun, hæfingar- og þjónustumiðstöð, þjónustuíbúðir og verndaður 

vinnustaður fyrir fatlaða. Séríbúðir og dvalarheimili fyrir aldraða. Náttúrugripasafn, bókasafn, 

byggðasafn, ljósmyndasafn, listasafn, héraðsskjalasafn, Heilbrigðisminjasafnið í Landlyst og 

Þekkingasetur  eru hér einnig. Hér er starfræktur Sparisjóður Vestmannaeyja og útibú frá 

Íslandsbanka. Öll stærstu tryggingafélögin, Vís, Sjóvá, TM og Vörður, hafa hér umboðsmenn 

og/eða skrifstofur og hér er bæði gamalgróin vínbúð og lyfjaverslun. Af þessu má sjá að 

samfélagsleg sérstaða eyjanna hefur haft góð áhrif á verslun og þjónustu á Heimaey. 

 

6 Samfélagsverkefni 

Bókasafn Vestmannaeyja starfar að ýmsum samfélagslegum verkefnum í samræmi við 6. 

grein Bókasafnalaga “Sameiginlegt markmið bókasafna, sem undir lög þessi falla, er að veita 

aðgang að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum á mismunandi formi. Þau skulu efla 

menningar- og vísindastarfsemi, menntun, símenntun, atvinnulíf, íslenska tungu, ánægjulestur 

og upplýsingalæsi” (Bókasafnalög nr. 150/2012). 

 

6.1 Bókasafnið sem menningarmiðstöð 

Í anddyri Safnahússins, Einarsstofu (til heiðurs Einari Sigurðssyni 1906-1977), er góð aðstaða 

fyrir samkomur og sýningar. Þar eru reglulega skipulagðar ýmsar uppákomur svo sem 

listsýningar, upplestrar, fyrirlestrar, málþing og þ.u.l. bæði á vegum Bókasafnsins og sem 

samstarfsverkefni með hinum söfnunum í húsinu. Safnahúsið skipar stórt hlutverk þegar 

tímamóta í sögu Eyjanna er fagnað eða minnst. Sem dæmi má taka dagskrár sem farið hafa 

fram í Safnahúsi 23. janúar ár hvert til að minnast þess að eldgos braust út á Heimaey 1973,  
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goslokahátíðar að sumri til að fagna lokum eldgossins og sögugöngur um slóðir Tyrkjaránsins 

svo eitthvað sé nefnt. Í húsinu eru einnig haldnir hátíðlegir hinir íslensku hátíðisdagar, 

sumardagurinn fyrsti, þjóðhátíðardagur Íslendinga, sjómannadagurinn og svo framvegis. Á 

mynd 2 má sjá nokkra af gestum Kjarvalssýningar í Einarsstofu á páskum 2013. 

Mynd 2 Gestir í Einarsstofu 

 

Þegar gengið er inn úr anddyrinu er komið inn á stigaganginn. Á efri hæð eru Sagnheimar 

– Byggðasafn Vestmannaeyja og á neðri hæð er Héraðsskjalasafnið, Ljósmyndasafnið, 

Listasafnið og ýmsar geymslur. Það er vissulega mikið hagræði í því að hafa öll þessi söfn 

undir einu þaki. Flest söfnin hafa aðeins einn starfsmann og því munar mikið um að geta 

leitað til starfsfólks hinna safnana.  

Í stigaganginum sjálfum, sem er afar rúmgóður og bjartur, er Boston - bóksala safnsins 

Mynd 3). Þar eru seldar eða gefnar bækur sem ekki nýtast safninu auk minjagripa. Þar eru 

einnig helstu dagblöðin til aflestrar og boðið er upp á kaffi fyrir gesti og gangandi. Nýlega var 

sett lyfta í húsið og því er nú gott aðgengi að húsinu öllu. 

Mynd 3 Bóksalan Boston 
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Á lesstofunni - Ingólfsstofu er bókasafn Ingólfs Guðjónssonar (1917-1998) sem safnið 

fékk að gjöf frá Ingólfi þegar hann fluttist á Hraunbúðir, dvalarheimili aldraðra í 

Vestmannaeyjum Þar er þráðlaust net til afnota fyrir gesti safnsins, þeim að kostnaðarlausu. Á 

Ingólfsstofu er stórt borð sem nýtist hvort sem er hópum eða einstaklingum og notalegur sófi 

fyrir gesti sem vilja láta fara vel um sig við vinnu sína (Mynd 4) auk þriggja 

einstaklingsvinnuborða. Þar er einnig hægt að komast í tölvu, skanna og prentara. Hægt er að 

panta Ingólfsstofu fyrir hópverkefni. Viðskiptavinir hafa aðgang að örfilmulesvél og 

leitartölvu, geta fengið efni ljósritað, skannað, plastað og símsent og að auki geta gestir keypt 

aðgang að nettengdri tölvu gegn vægu gjaldi eða 100 kr. fyrir 30 mínútur. Húsbúnaður 

safnsins er næstum allur orðinn verulega gamall og þrátt fyrir að hafa yfir sér nokkurn ljóma 

er tímabært að fara að huga að endurnýjun í þeim efnum. 

Mynd 4 Ingólfsstofa 

 

Bókasafnið sjálft er mjög snyrtilegt, bjart, hlýlegt og vel skipulagt. Því er raðað upp í 5 

deildir, skáldsögudeild, almennadeild (mynd 5), barna- og unglingadeild, handbókadeild og 

síðast en ekki síst átthagadeild.  

Mynd 5 Almenna deildin 
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Skáldsögudeildin er stafrófsröðuð eftir eiginnafni íslenskra höfunda en ættarnafni erlendra 

höfunda. Á kjalmiða eru prentaðir þrír fyrstu stafir í nafni höfundar og þrír fyrstu stafir í titli 

bókar þar fyrir neðan. Skáldsögudeildin hefur um 165 hillumetra sem næstum allir eru nú í 

notkun og mætti færa fyrir því rök að það sé óþarflega mikill fjöldi af skáldsögum í 

útlánahillum. Í því sjónarmiði að spara tíma lesandans legg ég til að ekki séu fleiri en tvær 

bækur af sama titli í útlánahillum skáldsagna og það aðeins af vinsælustu bókum síðustu 

þriggja útgáfuára. Í öðrum tilfellum skal aðeins vera eitt eintak í útlánahillum í 

skáldsögudeildinni. Í skáldsögudeildinni eru að auki 2 „hringekjur“ fyrir Rauðu seríuna, 

Ísfólkið, Galdrameistarann, Morgan Kane og fleiri vinsælar bókaseríur í litlu broti. 

Almennar bækur eru flokkaðar eftir Dewey kerfinu og samkvæmt þjónustuvef  Landskerfa 

á Bókasafn Vestmannaeyja 78.006 eintök í fræðibókadeildinni á 344 hillumetrum sem skiptist 

þannig á milli aðalflokkanna tíu. 

 

 

Aðalflokkur 
Fjöldi 

eintaka 

0** Almennt efni 10.272 

1** 
Heimspeki, yfirskilvitleg 

fyrirbæri, sálfræði 
1.708 

2** Trúarbrögð 2.957 

3** Félagsvísindi 13.668 

4** Tungumál 1.064 

5** Raunvísindi 2.956 

6** Tækni (hagnýt vísindi) 13.013 

7** Listir. Skemmtanir. Íþróttir 7.450 

8** 
Bókmenntir 

(fagurbókmenntir) og 
stílfræði 

9.820 

9** 
Landafræði og sagnfræði 
ásamt hjálpargreinum 

15.098 

      Tafla 2 Fjöldi eintaka eftir flokkum 
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Þar sem ekki hefur verið starfsmaður með virk skráningarréttindi í bókasafnskerfið Gegni 

undanfarin ár er töluverður misbrestur á því hvort eintök í almennu deildinni eru fínflokkuð 

eða grófflokkuð. Þar sem Bókasafn Vestmannaeyja er almenningsbókasafn mæli ég með því 

að tekin verði upp grófflokkun með þriggja stafa flokksmörkun að lágmarki. (Dewey, 2002). 

Barna- og unglingadeildin er tvískipt fyrir skáldsögurnar en almennu bókunum er raðað 

saman ásamt teiknimyndasögum og teiknimyndablöðum. Skáldsögur fyrir eldri börn taka um 

67 hillumetra en skáldsögur fyrir yngri börn um 24 hillumetra, eina hringekju og þrjá kassa. Í 

barnadeildinni er að auki lítil hilla og einn kassi fyrir harðspjaldabækur. Almennu bækurnar í 

barnadeildinni hafa um 15 hillumetra og einn kassa. Hljóðbækur, tónlistardiskar og VHS 

myndbandsspólur taka um 24 hillumetra auk þess sem 6 hillumetrar fara undir annað efni svo 

sem teiknimyndasögur og teiknimyndablöð. Samkvæmt tölfræðinni á þjónustuvef bókasafna 

hjá Landskerfum eru 13.866 eintök skráð í Barna- og unglingadeildina sem, þrátt fyrir 

skiptinguna, er aðeins ein deild í Gegni.    

Handbókasafnið hefur því miður ekki fengið nægilega afmarkaðan sess á bókasafninu 

undanfarin ár vegna plássleysis, en þær bækur eru nú á um 60 hillumetrum innst í safninu, í 

beinu framhaldi af bókum almenns efnis. Stefnt er að því að gera breytingar á uppröðuninni á 

safninu og þá er ætlunin að gefa handbókunum afmarkaðra pláss sem hæfir betur þeim 2.199 

bókum sem þar eru.  

Átthagadeildin er vel afmörkuð og er 13 hillumetrum ráðstafað fyrir þær 1.532 bækur sem 

í hana eru skráðar. Eins og staðan er í dag er allt efni sem tilheyrir Vestmannaeyjum skráð í 

átthagadeildina og því er marktalan fyrir Vestmannaeyjar, 949.184, að mjög litlu leyti raðað í 

hillu með öðrum bókum almenns eðlis en þó eitthvað. Ég hef lagt það til við forstöðumann að 

gera talsverðar breytingar á þessari skráningu þannig að aðeins sé eitt eintak skráð í 

átthagadeild og að það sé þá ekki til útláns. Þannig geta viðskiptavinir Bókasafns 

Vestmannaeyja ávallt treyst því að næstum allt efni sem tengist eyjunum sé aðgengilegt á 

safninu. Ekki þarf þá heldur að skrá sérstaka átthagadeild í handbókadeildinni heldur verða 

þær bækur aðeins í átthagadeildinni. Aukaeintök sem verða til útláns raðast þá á réttan stað í 

safnið og þannig má gera mun einfaldari leit að efni sem tengist Vestmannaeyjum og spara 

þannig tíma lánþegans. Til frekari glöggvunar á húsakynnum safnsins eru teikningar af 

Safnahúsi í viðauka. 

Upplýsingaþjónusta er í boði á safninu en því miður er staðan nú sú að enginn starfsmaður 

á safninu hefur formlega menntun á sviði upplýsingaþjónustu en starfsmaðurinn sem sinnir 

því hefur margra ára starfsferil við Bókasafn Vestmannaeyja og býr að þeirri þekkingu sem 
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því fylgir. Mjög sjaldgæft er að leitir séu erfiðar og tímafrekar enda algengara að 

viðskiptavinir safnsins vinni verkefni á framhaldsskólastigi heldur en háskólastigi. Á 

Bókasafninu er boðið upp á að starfsmenn geri heimildaleitir fyrir viðskiptavini gegn 500 kr. 

greiðslu en það er mjög sjaldan sem pöntuð er slík heimildaleit nema þá fyrir grunnskólann 

enda hefur öll heimildaleit einfaldast mikið með tilkomu Internetsins og þeirra leitarvéla sem 

þar bjóðast.   

6.2 Þjónusta við Hraunbúðir 

Bókasafn Vestmannaeyja leggur metnað sinn í að þjónusta heimilisfólk á Hraunbúðum, 

dvalarheimili aldraðra í Vestmannaeyjum, á sem allra bestan hátt. Ákveðinn starfsmaður hefur 

með það að gera og fer einu sinni í viku á staðinn. Ágætt bókasafn er á Hraunbúðum en til að 

hafa fjölbreytileika eru ákveðnar hillur með efni frá Bókasafninu og er þeim skipt út aðra 

hverja viku en nýjar settar inn vikulega. Einnig er tekið á móti óskum heimilisfólks og þær 

bækur sem óskað er eftir útvegaðar ef hægt er. Nú nýlega var lögð niður sögustund sem 

starfsmaðurinn sá um á Hraunbúðum tvisvar í viku og stendur til að endurskoða það með 

tímanum hvort ástæða sé til að taka það upp aftur. Því miður sóttu afar fáir heimilismenn 

þessar sögustundir. Hluti af skýringunni á því er líklega að mjög er að færast í aukana að 

fólkið sé sjálft lánþegar hjá Blindrabókasafni Íslands og getur því hver hlustað á hljóðbók í 

sínu herbergi. Starfsmaður Bókasafnsins hefur verið í mjög góðu samstarfi við starfsfólk 

Blindrabókasafns Íslands og hjálpað fólkinu með skráningar og pantanir. Það hefur einnig 

komið til álita og er í skoðun hvort Bókasafn Vestmannaeyja bjóði upp á þjónustuna Bókin 

heim en vegna breytinga á þjónustu við aldraða eru aldraðir nú lengur heima og koma seinna 

inn á stofnanir eins og Hraunbúðir og því er aukin þörf á þessháttar þjónustu. 

6.3 Bátar og skip 

Í Vestmannaeyjum er útgerð stór þáttur atvinnulífsins „sem frá fyrstu byggingu Eyjanna 

hefir verið aðalatvinnuvegur eyjabúa“ (Sigfús M. Johnsen, I, 1989, bls. 26). Því er sjálfsagt að 

hafa sem sérstakan markhóp sjómenn og útgerðir. Bókasafnið hefur í mörg ár boðið upp á 

svokallaða skipakassa sem starfsfólkið velur bækur í en áhafnarmeðlimir sjá um að skila og 

sækja. Mjög misjafnt er hvernig þessi þjónusta er nýtt og samkvæmt Landskerfum bókasafna 

voru aðeins 67 eintök lánuð til skipa á árinu 2012. Það hefur líka verið mikill misbrestur á 

skilum frá skipum og bátum. Stefnt er að því, haustið 2013, að fara í víðtæka tiltekt á safninu 

með tilheyrandi grisjun á safnkostinum og mun það bjóða upp á nýja möguleika í þjónustu við 

skip og báta. Tólf til fjórtán afskráðar bækur af ýmsum toga verða settar í skipakassana, 
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útgerðirnar geta fengið þessa kassa lánaða og ekki þarf neitt að ganga á eftir því að allar 

bækur skili sér aftur á safnið. Áhafnirnar geta svo skilað því sem eftir er í kassanum og fengið 

nýjan kassa með öðrum afskráðum bókum. Fleiri vinnustaðir og stofnanir geta svo fengið 

svona kassa hjá Bókasafninu, t.d. farþegaferjan Herjólfur, gistiheimili og hótel, biðstofur 

lækna, tannlækna og snyrtistofa og í rauninni hver sem er. Þessi þjónusta verður kynnt á 

heimasíðu bókasafnsins og í bréfi sem sent verður útgerðarfélögum og öðrum líklegum 

viðskiptavinum.   

6.4 Bækur og móðurmál 

Bókasafn Vestmannaeyja tók á sínum tíma þátt í verkefninu Bækur og móðurmál og var 

móðursafn fyrir spænsku. Safnið býr að því enn í dag með ágætu spænsku bókasafni með 199 

titlum af bókum, myndefni, barnaefni, tónlist og tungumálanámskeiðum. Þrátt fyrir að 

verkefninu hafi verið lokið og þar með lagt niður leggur starfsfólk Bókasafns Vestmannaeyja 

sig fram við að halda áfram að safna spænsku efni.  

6.5 Framhaldsskólinn 

Á bókasafni Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum starfar bókasafns- og 

upplýsingafræðingur og er því minni þörf á samvinnu milli þessara stofnanna auk þess sem 

Framhaldsskólinn er ekki aðildarsafn í Gegni. Framhaldsskólinn fær þó gjaldfrjálst 

lánþegakort á Bókasafninu og geta kennarar því fengið gögn í millisafnalán auk þess sem 

starfsfólk Bókasafnsins hafa fundið til bækur vegna verkefna eða ritgerða nemenda 

Framhaldsskólans. Haustið 2012 var komið á fót nýju námskeiði, yndislestur, við 

Framhaldsskólann. Er kennari þess námskeiðs í miklum samskiptum og samvinnu með 

starfsfólki Bókasafnsins við val á bókum til lesturs með það í huga að nóg sé til af bókunum á 

safninu fyrir nemendurna og að þær bækur séu ekki til almenns útláns meðan á námskeiðinu 

stendur. Nemendur sem eru skráðir í þetta námskeið fá frítt skírteini á meðan á námskeiðinu 

stendur. Bókasafnið virðist „týna“ lánþegum sínum eftir að grunnskóla lýkur en með ókeypis 

skírteini fyrir framhaldsskólanema vonumst við til að fjölga í þeim lánþegahópi aftur. 

6.6 Orð af orði 

Bókasafn Vestmannaeyja er samstarfsaðili Grunnskóla Vestmannaeyja í þróunarverkefninu 

Orð af orði „en það felur í sér orðakennslu sem hefur að markmiði að efla orðaforða og 

skilning nemenda í námi“ (Guðmundur Engilbertsson, 2010, bls. 54). 

Hver kennslustund hefst á nokkra mínútna yndislestri sem nemendur mega halda áfram 

með ef tekist hefur að ljúka verkefnum tímans. Til að þetta sé hægt þurfa alltaf að vera 
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tiltækar bækur sem auðvelt er að grípa til og auðvelt er að leggja frá sér. Í hverri stofu eru 

kassar með bókum frá Bókasafninu en misjafnt er milli bekkja hvernig staðið er að vali í 

kassana. Sumir kennarar koma með allann bekkinn sinn og leyfa hverjum nemenda að finna 

eina bók í kassann, stundum koma 3-5 krakkar úr bekknum með nokkurskonar óskalista frá 

bekkjarfélögum sínum og velja í kassann og stundum er það starfsfólk Bókasafnsins sem 

velur í kassana. Stefnt er að því að skipta um bækur í kössunum mánaðarlega en það er þó 

allur gangur á því. Í tengslum við verkefnið hefur forstöðumaður boðið upp á kynningu á 

safninu fyrir bekki eða hópa og hefur það gefist mjög vel.   

6.7 Lestrarátak í 5. bekk 

Bókasafnið og Grunnskólinn hafa einnig staðið að árlegri lestrarátaksviku í 5. bekk. Börnin 

eru lestrarprófuð í upphafi og þau setja sér markmið fyrir hverja viku. Starfsfólk Bókasafnsins 

finnur til gott úrval bóka sem þau mega velja sér á meðan á átakinu stendur. Eftir lestur 

hverrar bókar gera þau skýrslu þar sem fram kemur titill bókar, nafn höfundar, fjöldi 

blaðsíðna og stuttur útdráttur auk þess sem þau gefa bókinni einkunn. Eftir vikuna er svo 

lestrarprófað aftur og veitt bókarverðlaun í 3 flokkum  

1. Samanlagður fjöldi blaðsíðna í bekk (allir skipta máli) 

2. Þrenn verðlaun eru veitt fyrir mestu framfarir hjá einstaklingi 

3. Flestar síður lesnar, einstaklingur 

Allir þátttakendur fá svo sérstakt bókaorma-lánþegaskírteini á Bókasafninu. 
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6.8 Sumarlestur 

Sumarið 2012 stóð Bókasafnið í annað sinn fyrir átaksverkefninu Sumarlestur. Stefnt er að 

því að gera þetta að árlegum viðburði en starfsfólkið er þó enn að læra og sníða af vankanta. 

Sumarið 2011 skráðu þátttakendur sig á ormabúk sem var svo tengdur saman hringinn í kring 

um barnadeildina (sjá mynd 6). En sumarið 2012 söfnuðu börnin bókakilum og skreyttu 

safnið með (sjá mynd 7). Allur lestur var að auki skráður í sérstakan lestrarhest sem starfsfólk 

safnsins útbjó og kennarar í Grunnskólanum sáu um að dreifa undir lok skólaársins. 

                                                                

    Mynd 6 Bókaormurinn  

     

 

 

 

 

 

 

    Mynd 7 Bókakilirnir 

 

 

Forstöðumaðurinn heimsækir svo vinningshafana í skólann, veitir viðurkenningu og allir 

bekkjarfélagar sigurvegaranna fá DVD mynd lánaða á safninu án endurgjalds. Að auki fær sá 

sem les flestar bækur mynd af sér birta í bæjarblaðinu Eyjafréttum. Sumarlesturinn hefur 

fengið sérstakt pláss á heimasíðu Safnahúss þar sem honum voru gerð góð skil. Þar var hægt 

að fylgjast með því hvað ormurinn stækkaði ört og hvað bókahillurnar fylltust fljótt, hvaða 

bækur var verið að lesa og hvað margar bækur voru lesnar á meðan á átakinu stóð. Því miður 
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hefur átakið þróast meira í átt að keppni um fjölda bóka en að lesa sér til fróðleiks og 

skemmtunar og hefur starfsmaður Bókasafnsins unnið að því í vetur, í samstarfi við fagstjóra í 

Orð af orði verkefninu, að skipuleggja sumarlestur næsta sumars með áherslu á færri bækur, 

betri lestur. 

Samstarf Bókasafnsins og Grunnskólans takmarkast ekki af þessum verkefnum því 

stofnanirnar eru tengdar sterkum böndum. Starfsfólk Bókasafnsins hjálpar til við 

heimildaleitir, finnur til bækur sem henta ákveðnum aldri eða getu og fleira tilfallandi eftir 

óskum kennaranna auk þess sem öll umsýsla s.s. skráning, plöstun og viðgerðir fara fram á 

Bókasafninu en skólinn greiðir fyrir það samkvæmt reikningi. Kennarar grunnskólans hafa 

gjaldfrjáls lánþegaskírteini til notkunar við kennslu. 

6.9 Yngri borgarar 

Sögustundir voru á Bókasafninu hér áður fyrr og hefur í vetur verið gerð tilraun til að 

endurvekja það. Stefnt er að því að hafa sögustund fyrsta laugardag í mánuði yfir 

vetrarmánuðina. Þá er litlum púðum raðað í barnahornið svo að allir geti látið fara vel um sig 

undir lestrinum og reynt er að gera andrúmsloftið afslappað og huggulegt með því að dempa 

ljósin á meðan á lestrinum stendur. Starfsmaður velur sjálfur hvað hann vill lesa hverju sinni 

en ber það undir forstöðumann.  

7 Aðfangastefna 

„Helsta verkefni bókasafna er að velja, viðhalda og veita aðgang að viðeigandi og vel fram 

settum upplýsingaauðlindum“ (Biblarz, 2001, bls. 1). Í bæklingnum Guidelines for a 

collection development policy using the conspectus model sem International Federation of 

Library Associations and Institutions (IFLA) gaf út árið 2001 kemur fram að það er hverju 

safni nauðsynleg að hafa skriflega aðfangastefnu. Aðfangastefna þjóni margvíslegum tilgangi 

fyrir utan að vera hjálpartæki við val á efni. Þar er að finna upplýsingar um eðli og umfang 

safnkosts. Í stefnunni er forgangsröðun við uppbyggingu safnkosts og grisjun hans skilgreind. 

Stefnan skuldbindur starfsfólk til að ná settum markmiðum, minnkar persónulega hlutdrægni 

við val á efni, hvort sem um er að ræða við aðföng eða grisjun, og stuðlar að samkvæmni. 

Stefnan er auk þess nytsamleg við gerð fjárhagsáætlana og fyrir tengsl safnsins við lánþega og 

birgja. Að hafa aðfangastefnuna skriflega auðveldar einnig endurskoðun hennar og býður upp 

á að hafa hana aðgengilega fyrir alla, starfsfólk, stjórnendur og notendur safnsins (Biblarz,  

2001). 
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Öll aðföng safnsins eiga að fylgja fyrirfram ákveðinni aðfangastefnu þar sem gera þarf 

grein fyrir öllum stigum þeirrar hringrásar sem aðföngin fylgja. Hér verður gert grein fyrir 

þessum stigum og virkni þeirra á Bókasafni Vestmannaeyja. 

 

 

     Mynd 8 Hringrás aðfanga (Hibner og Kelly, 2010, bls. 1) 

 

7.1 Val 

Við Bókasafn Vestmannaeyja hjálpast allt starfsfólk að við að velja efni. Þegar valið er á 

höndum margra „endurspeglast víðara sjónarhorn í safneigninni“ (Hibner og Kelly, 2010,   

bls. 4).  

Þó hafa verið settar viðmiðunarreglur til aðstoðar við valið og eiga þær við um efni á 

almennum markaði (Sjá töflu 3). 

 

Efni Lágmarks kaup Hámarkskaup 

Íslensk skáldverk, ævisögur og ævisöguþættir 2 eintök 5 eintök 

Erlend skáldverk, ævisögur og ævisöguþættir 1 eintak 4 eintök 

Almennadeildin 1 eintak 3 eintök 

Smábarnabækur – harðspjalda 1 eintak 1 eintak 

               Tafla 3 Innkaupaviðmið   

Val

Innkaup

Vinnsla

UppröðunNotkun

Röðun

Viðgerð

Grisjun
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7.2 Innkaup  

Í flestum tilfellum er það forstöðumaður sem sér um innkaupin, þó hafa aðrir starfsmenn 

stundum farið á bókamarkaði, sem reglulega eru haldnir á  höfuðborgarsvæðinu og verslað 

fyrir safnið. 

7.3 Vinnsla 

 Aðeins einn starfsmaður á Bókasafni Vestmannaeyja hefur skráningarréttindi í Gegni en 

auk hans hafa bæði forstöðumaður og upplýsingafulltrúi aðgang til að tengja eintök við skráð 

gögn. Einhver þessara þriggja aðila tekur á móti aðföngum þegar þau koma í hús og skrá þau 

eða tengja í bókasafnskerfið Gegni. Hverju eintaki er þannig úthlutað skráningarnúmeri. 

Límmiði með skráningarnúmerinu og upplýsingum um eintakið er límdur á kápuna 

innanverða. Á kjölinn er límdur kjalmiði. Á kjalmiðanum eru upplýsingar fyrir hilluröðun. Á 

bakhlið bókarinnar er svo límmiði með strikamerki skráningarnúmersins. Á Bókasafni 

Vestmannaeyja er venjan að skera forsíðu og baksíðu af lausum kápum, líma þær á kápurnar 

aftur og plasta svo yfir. Ef einhverjar upplýsingar eru á innbrotum kápunnar er það 

meðhöndlað eins. Í dag eru það aðallega tveir starfsmenn sem vinna við plöstunina en flestir 

geta þó unnið verkið ef þörf er á. DVD diskar, hljómdiskar og hljóðbækur eru merkt á sama 

hátt en að auki fá DVD diskar úthlutað númer fyrir vasa í geymslumöppu. Á alla diskana er 

skrifað VESAS, sem er einkenni Bókasafns Vestmannaeyja í bókasafnskerfinu Gegni, og 

skráningarnúmerið.   

7.4 Uppröðun 

 „Nákvæmni í hilluröðun er mjög mikilvæg. Þegar skráningin vísar notanda á ákveðinn 

stað til að finna eintak ætlast notandinn til að finna eintakið þar“ (Hibner og Kelly, 2010,    

bls. 10).  

Flestir starfsmenn Bókasafns Vestmannaeyja fara reglulega í það sem er kallað fínröðun, 

en þá er endurraðað í hverja hillu fyrir sig og þannig farið yfir að öll gögn séu á sínum stað í 

hillunni. Við þjálfun nýs starfsfólks er hafður sá háttur á að eldri starfsmaður fer yfir hillu sem 

nýliði hefur fínraðað og merkir við villur ef einhverjar eru. Nýliðinn og sá sem reyndari er 

fara svo í sameiningu yfir það sem betur má fara. 

7.5 Notkun 

 Þegar eintökin eru komin á sinn stað í safninu eru þau tilbúin til útláns. Útlán á Bókasafni 

Vestmannaeyja fara þannig fram að starfsmaður í afgreiðslu afgreiðir viðskiptavininn við 

afgreiðsluborðið. Engar sjálfsafgreiðsluvélar hafa enn verið teknar í notkun hér. Öll útlán fara 
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fram í bókasafnskerfinu Gegni og eru tvær afgreiðslutölvur með þráðlausum 

strikamerkisskanna. Bæði tölvurnar og skannarnir er orðið gamalt og stefnt er að endurnýjun á 

þessu ári eða því næsta. Mun þá einnig verða til skoðunar að fá sjálfsafgreiðslutölvur. Við 

útlán gefst starfsfólki gott færi til að skoða hvort eintakið er nýtilegt. „Gæðasafnkostur er 

safnkostur sem virkar; sem er ekki bilaður eða rifinn eða vantar í hann hluta eða blaðsíður“ 

(Hibner og Kelly, 2010, bls. 14). 

7.6 Röðun 

 „Ef eintak er tekið út en skilar sér ekki aftur, er það augljóslega ekki nýtilegt lengur“ 

(Hibner og Kelly, 2010, bls. 14). Starfsmaður í afgreiðslu tekur við skilagögnum og 

innheimtir sektir ef einhverjar eru. Starfsfólkið raðar síðan gögnunum á sinn stað í safninu. 

Nýjustu bækurnar eru hafðar sér á meðan mikil hreyfing er á þeim. Í áhersluhillur eru oftast 

settar eldri, vinsælli bækur. Áhersluhillurnar eru þó stundum notaðar fyrir árstíðabundið efni 

t.d. jólabækur fyrir jólin eða viðburðabundið efni t.d. bækur um karlmenn og krabbamein í 

mars. Við Bókasafn Vestmannaeyja er skilalúga þar sem viðskiptavinum gefst kostur á að 

skila bókum utan opnunartíma. Við skil gefst starfsfólki aftur gott færi til að yfirfara gögnin 

með tilliti til nýtingar og setja gögn sem eru ekki í útlánahæfu ástandi í viðgerð eða eyðingu. 

7.7 Viðgerðir 

 Undanfarin ár hefur Bókasafn Vestmannaeyja verið svo lánsamt að hafa laghentan 

starfsmann í húsinu og hefur sá tekið að sér viðgerðir á bókum. Nú nýlega hætti einn slíkur 

sökum aldurs en þá vildi svo heppilega til að Borgarbókasafn Reykjavíkur auglýsti 

viðgerðarnámskeið og var einn starfsmaður sendur á það. Allir starfsmenn eru ábyrgir fyrir 

því að taka frá bækur sem þarfnast viðgerðar og breyta ferilstöðu þeirra í Gegni. Þessum 

gögnum er svo safnað saman í körfu í afgreiðslunni og hefur viðkomandi starfsmaður að 

lágmarki þrjár vinnustundir í viku hverri til viðgerða og umhirðu bóka.   

7.8 Grisjun 

 Eins og staðan er í dag er ekki virk grisjunaráætlun á Bókasafni Vestmannaeyja en það 

stendur til bóta með gerð þessarar stefnu. „Gæðasafnkostur veltur að miklu leyti á grisjun til 

að fjarlægja eintök sem draga úr gæðum safnkostsins“ (Hibner og Kelly, 2010, bls. 15).  

8 Söfnunarstig 

Í áðurnefndum bæklingi IFLA eru skilgreind 6 söfnunarstig fyrir sérfræðisöfn sem hannað 

var af Research Library Group og hefur verið kallað RLG Conspectus módelið.  
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0. Utan söfnunar (Out of scope) 

1. Lámarkssöfnun (Minimal information level) 

2. Grunnsöfnun (Basic information level) 

3. Til grunnnáms (Study or instructional support level) 

4. Rannsóknarstig (Research level) 

5. Heildarsöfnun (Comprehensive level) 

       (Biblarz, 2001, bls. 4).  

Þar sem þessi söfnunarstig eru hönnuð fyrir sérfræðisöfn hefur Western Library Network 

aðlagað módelið fyrir önnur söfn þ.m.t. almenningsbókasöfn. Meðlimir WLN eru að stærstum 

hluta „non-research“ bókasöfn í norðvesturhluta Bandaríkjanna. Ég mun hér styðjast við 

WLN Conspectus módelið og hér á eftir er stuttur útdráttur úr því.  

0. Utan söfnunar: Bókasafnið safnar ekki efni á þessu stigi. 

1. Lágmarkssöfnun: Afar takmörkuð söfnun utan undirstöðurita. Gögn á þessi stigi þarf 

reglulega að skoða með tilliti til áreiðanleika upplýsinga þeirra. Eldri útgáfum og 

gögnum með úreldum upplýsingum skal eyða. 

2. Grunnsöfnun: Sértæk söfnun á efni sem þjónar þeim tilgangi að vekja athygli á og 

skilgreina fræðigrein. Auk þess að gefa til kynna þann fjölbreytileika af upplýsingum 

um efnið sem finna má annarsstaðar. Á þessu stigi er m.a. söfnun á efni eins og 

orðabækur, alfræðiorðabækur, úrvalsútgáfur, sögurit, bókaskrár, handbækur og helstu 

tímarit. Gögn á þessu stigi þarf einnig að skoða reglulega með tilliti til áreiðanleika 

upplýsinga þeirra og grisjunar. 

3. Námssöfnun: Söfnunarstig sem er fullnægjandi til að miðla og viðhalda þekkingu um 

efnið á kerfisbundin hátt en þó ekki fullnægjandi fyrir gerð rannsókna. Á þessu 

söfnunarstigi eru helstu rit á ýmsu formi, umtalsverður fjöldi yfirlitsrita, heil söfn 

þekktari höfunda, valið efni frá minna þekktum höfundum, úrval af tímaritum, 

tilvísunarskrár og aðgangur að gagnabönkum sem varða efnið. Á þessu stigi eru gögn 

sem eru fullnægjandi fyrir námsþörf almenningsbókasafna.          

4. Rannsóknarsöfnun: Söfnun efnis sem inniheldur allar helstu heimildir fræðasviðsins 

sem þörf er á fyrir ritsmíðar og sjálfstæðar rannsóknir, rannsóknarskýrslur, nýjar 

uppgötvanir, niðurstöður vísindarannsókna og aðrar upplýsingar sem nýtast 

rannsóknaraðilum. Á þessu stigi á að vera nóg efni til að styðja við doktorsrannsóknir. 
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5. Heildarsöfnun: Bókasafnið sýnir viðleitni til, að svo miklu leyti sem því verður við 

komið, að safna öllu útgefnu efni á þessu stigi. Eldra efni er varðveitt fyrir sögulegar 

rannsóknir. 

(Longwood university, 2010).  

Fyrir Bókasafn Vestmannaeyja eiga aðeins við söfnunarstig 1, 2, 3 og 5, enda þjónar safnið 

þörfum almennings.  

8.1 Utan söfnunar 

Bókasafni Vestmannaeyja berast margar gjafir og fylgir það ákveðnu verklagi. Af öllum 

þeim gjafaeintökum sem safninu berast eru aðeins gamlar, úr sér gengnar námsbækur sem 

ekki eru teknar til nánari skoðunar enda eru þær flokkaðar utan söfnunar (sjá nánar í kaflanum 

Aðföng - gjafir). 

8.2 Fyrsta stigs söfnun 

Fyrsta stigs söfnun á nánast við um allt efni á hvaða miðli sem er sem gefið er út á 

almennum markaði á Íslandi. Bókasafn Vestmannaeyja kappkostar að eiga a.m.k. eitt eintak 

af öllum þeim gögnum sem gefin eru út á almennum markaði. Skáldsögur flokkast þannig á 

fyrsta stig þó munur sé á innkaupafjölda milli höfunda. Flest eintök eru keypt af skáldsögum 

eftir íslenska, vinsæla höfunda, næst koma vinsælir erlendir höfundar. Á fyrsta stigi eru flestir 

flokkar Deweys flokkunarkerfisins en nokkrir eru einnig á söfnunarstigi tvö og er gert grein 

fyrir því í þeim kafla. Á fyrsta stigi er söfnun á stærri gæðaverkum s.s. stéttatölum, 

alfræðiorðabókum, orðabókum, Atlas bókum, viðhafnarverkum og því um líku og ef þannig 

gæðaverk eru á viðráðanlegu verði kaupir safnið tvö eintök, annað sem handbók og hitt til 

útláns. Ef aðeins er keypt eitt eintak fer það í handbókadeild en þá geta skuldlausir lánþegar 

fengið bókina lánaða í skamman tíma í samráði við forstöðumann. Endurútgáfur eru einnig á 

þessu stigi en kaup á þeim fara þó eftir efni og aðstæðum hverju sinni. Látið er nægja að 

kaupa eitt eintak af endurútgáfu og aðeins ef veruleg breyting hefur orðið á útgáfunum, 

textinn uppfærður, nýr formáli eða aðrar markverðar breytingar hafi verið gerðar. Óbreyttar 

endurútgáfur eru sjaldan keyptar. Allt fræðsluefni í barnadeildinni er á fyrsta stigi nema 

spænskar lestrar- og fræðibækur en eins og áður hefur komið fram leggur Bókasafn 

Vestmannaeyja metnað sinn í að afla gagna á því tungumáli. Fyrir efni á fyrsta stigi er 

aðallega leitað fanga í Bókatíðindum og í almennum bókaverslunum. Mikilvægt er að grisja 

reglulega á þessu stigi og eyða gögnum sem eru úr sér gengin eða innihalda villandi 
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upplýsingar. Afar takmörkuð grisjun er þó á áðurnefndum gæðaverkum en þó skal haft í huga 

að eyða fyrri útgáfum eða prentunum við kaup á nýjum. Frumútgáfum er þó ekki eytt heldur 

aðeins milliútgáfum. 

8.3 Annars stigs söfnun 

Á öðru stigi er efni sem ætla má að verði vinsælt og mikið leigt út. Á öðru stigi eru því nær 

eingöngu bækur og tímarit úr vinsælli Dewey flokkum eins og gert er grein fyrir í töflu 3. 

Dewey flokkur Heiti 

020 Bókasafns og upplýsingafræði 

130 Yfirskilvitleg fyrirbæri 

370 Menntun 

550 Jarðvísindi 

630 Sjávarútvegur 

746 Textílar Vefjalist 

920 Ævisögur 

     Tafla 4 Dewey flokkar á annars stigs söfnun  

 

Í flokknum 020 Bókasafns- og upplýsingafræði er þörf á meira en lágmarkssöfnun enda 

mikilvægt að starfsfólk Bókasafnsins hafi aðgang að helstu bókum og tímaritum sem varða 

þessa fræðigrein. Flokkurinn 130 Yfirskilvitleg fyrirbæri hefur, einhverja hluta vegna, verið 

mjög vinsæll á Bókasafni Vestmannaeyja og því sjálfsagt að gera vel í þeirri grein. Eftir að 

Viska – Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja var stofnuð árið 2003 (Námsvísir, 

vorönn 2013) var mikil aukning í aðsókn Vestmannaeyinga í kennaramenntun og því þörf 

fyrir ítarlegri söfnun í flokk 370 Menntun. Sérstaða flokkanna 550 Jarðvísindi og 630 

Sjávarútvegur hefur augljósa tilvísun í staðsetningu safnsins – þ.e. í sjávarbæ á aðalgosbelti  

Íslands (Þorsteinn Vilhjálmsson og Jón Gunnar Þorsteinsson, 2011) og því er aukin söfnun á 

þessum sviðum sjálfsögð og nauðsynleg. Mikil útlán eru svo á flokkunum 746 Textílar 

Vefjalist og 920 Ævisögur og því nauðsynlegt að standa vel að söfnun í þeim flokkum. 

Barnaefni á spænsku, í flokknum 863, er á söfnunarstigi tvö. Að auki er á söfnunarstigi tvö 

sígildir titlar, eldri titlar sem enn er eftirspurn eftir, titlar sem vantar inn í ritraðir og 

fornbækur sem vantar á safnið. Á þessu stigi, eins og á fyrsta stigi, þarf að grisja reglulega og 
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eyða efni sem er úrelt eða úr sér gengið. Fylgst er sérstaklega með útgáfu á efni sem fellur 

undir annars stigs söfnun víðar en að efni sem fellur undir fyrsta stigs söfnun og er þess leitað 

m.a. á bókamörkuðum, fornbókasölum og hjá Bóksölu stúdenta. 

8.4 Þriðja stigs söfnun 

Á þriðja stigi safnar Bókasafn Vestmannaeyja eingöngu bókum og tímaritum sem henta 

fyrir framhaldsskólamenntun en flokkast ekki undir söfnunarstig tvö. Í því skini eru keypt inn 

ýmis fagtímarit, Alþingistíðindi og einstaka bækur eða rit sem viðskiptavinir óska eftir.  

8.5 Fjórða stigs söfnun 

Þar sem Bókasafn Vestmannaeyja er almenningsbókasafn er ekki talin þörf fyrir söfnun á 

fjórða stigi, en það er ítarlegri söfnun sem hentar fyrir námsmenn á háskólastigi og efni fyrir 

rannsóknarritgerðir.  

8.6 Fimmta stigs söfnun 

Starfsfólk Bókasafns Vestmannaeyja kappkostar að heildarsafna öllu efni, á hvaða miðli 

sem er, sem tengist Vestmannaeyjum. Einnig er leitast við að útvega efni tengt 

Vestmannaeyjum sem gefið er út erlendis. Ekki er á Bókasafninu safnað smáprenti eins og 

bæklingum, veggspjöldum, dreifimiðum eða því um líku enda sér Héraðsskjalasafnið um 

þesskonar söfnun. Starfsfólk Bókasafnsins og viðskiptavinir þess hafa þó aðgang að þessu 

efni enda er Héraðsskjalasafnið í sama húsi. Á fimmta stigi eru því öll gögn sem:  

a) Fjalla að meginstofni um Vestmannaeyjar eða einstakling/einstaklinga úr Eyjum. 

b) Eru eftir einstakling/einstaklinga sem teljast frá Vestmannaeyjum eða hafa verið 

búsettir í Vestmannaeyjum til lengri tíma. 

c) Er eftir einstakling/ einstaklinga sem tengdir eru Vestmannaeyjum í huga almennings í 

Eyjum.  
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9 Safnkostur 

Samkvæmt tölfræði Landskerfa bókasafna átti Bókasafn Vestmannaeyja í lok árs 2012 

105.450 eintök af 40.159 titlum sem skiptist þannig eftir tegundum: 

 

 Eintök 

Bækur 63.609 

Gagnasett 67 

Geisladiskar – tónlist 1.324 

Geisladiskar – 
hljóðbækur

355 

Hljómplötur 19 

Innbundin tímarit 1.297 

Kort 40 

Myndbönd 1.300 

Mynddiskar 573 

Nótur 256 

Skyggnur 11 

Snældur – tónlist 145 

Snældur – hljóðbækur 310 

Spil 1 

Tímaritshefti 36.123 

Tölvugögn 20 

      Tafla 5 Fjöldi eintaka eftir tegundum 

 

Eins og sjá má á þessum tölum er Bókasafnið vel búið og stórt en taka verður þessum 

tölum þó með þeim fyrirvara að grisjun er löngu tímabær á safninu og verður farið nánar yfir 

það í kaflanum um grisjun safnkostsins. 
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9.1 Bókfræðilegt aðgengi 

Það er stefna Bókasafns Vestmannaeyja að hafa alla eign safnsins skráða í Gegni svo að 

allur almenningur hafi möguleika á að finna það sem til er á safninu. Eitthvað af gjafabókum 

hefur þó ekki enn verið skráð en það er í ferli og verður vonandi allt safnið skráð áður en langt 

um líður. Einnig á eftir að skrá það mikla safn sem Ingólfur Guðjónsson gaf safninu en ég tel 

að það sé eitt af mest aðkallandi verkefnum safnsins á næstu misserum. 

9.2 Tölfræði síðustu þriggja ára  

Til að glöggva sig á þróun í starfi safnsins hef ég sett í myndir tölfræði, yfir fjölda lánþega, 

fjölda útlána og það fjármagn sem veitt hefur verið til safnsin, síðustu þriggja ára eða 2010, 

2011 og 2012. Tölurnar hef ég svo borið saman og gert áætlun til að laga það sem miður er. 

Eins og sjá má á mynd 9 var mikill samdráttur í fjölda lánþega við Bókasafn 

Vestmannaeyja milli áranna 2010 og 2011 en fjöldinn eykst aftur nokkuð á árinu 2012. Árið 

2010 voru lánþegar 1.438, árið 2011 voru þeir 1.389 og árið 2012 voru 1.412 lánþegar við 

safnið.   

  

Mynd 9 Fjöldi lánþega við Bókasafn Vestmannaeyja 

 

 

Mánaðarleg talnagögn á þjónustusíðu Landskerfa fyrir árið 2013 sýna að því miður hefur 

lánþegum við Bókasafn Vestmannaeyja enn farið fækkandi og voru þeir 1.404 þann 28. 

febrúar s.l. Starfsfólk Bókasafns Vestmannaeyja stefnir markvisst á að fjölga lánþegum. 
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Ýmsar leiðir hafa nú þegar verið skoðaðar og verið lagðar fyrir starfsmannafund en þær eru 

þessar helstar: 

1. Launþegar hjá Vestmannaeyjabæ fá lánþegaskírteini sér að kostnaðarlausu í eitt ár. 

2. Allir þeir sem stunda formlegt nám og eru í skilum við safnið fá lánþegaskírteini sér 

að kostnaðarlausu á meðan á námi stendur. 

3. Senda út lánþegaskírteini til þeirra sem eiga 67 ára afmæli og eru þar með 

árgjaldslausir. 

4. Bæta enn frekar í hvað varðar auglýsingar og viðburði á safninu. 

5. Lífga enn frekar upp á heimasíðu safnsins. 

6. Koma safninu á samskiptasíður, t.d. Facebook. 

Eins og sjá má á mynd 10 eru lánþegatölur ekki í neinu samræmi við fjölda útlána. Fjöldi 

útlána dróst aðeins lítið eitt saman á milli árana 2010 og 2011 þrátt fyrir að lánþegafjöldi hafi 

dregist saman um 49 lánþega. Á milli áranna 2011 og 2012 fjölgar lánþegum um 13 en útlán 

dragast verulega mikið saman. Árið 2010 voru 39.993 skráð útlán á safninu, árið 2011 hafði 

þeim fækkað í 39.106 og á árinu 2012 hafði þeim enn fækkað og voru aðeins 35.411. 

Innheimtuaðgerðir með smáskilaboðum eða rafpósti auk sektarlausra daga gæti hjálpað til við 

að laga þetta því telja má víst að þeir lánþegar sem eru í vanskilum við safnið veigri sér við að 

ná í fleiri bækur. 

Mynd 10 Fjöldi útlána við Bókasafn Vestmannaeyja 

 

Að lokum er á mynd 11 yfirlit yfir fjármagn (í þúsundum króna) sem Vestmannaeyjabær 

hefur lagt til innkaupa safnkosts fyrir Bókasafn Vestmannaeyja á fjárhagsáætlunum síðustu 
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þriggja ára. Eftir samdrátt í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi var aðeins 3.257.000 ráðstafað 

til innkaupa á árinu 2010. Árið 2011 var strax hafist handa við að leiðrétta þennan niðurskurð 

og var þá um 4.636.000 ætlaðar til innkaupa. Enn jókst framlagið og á árinu 2012 var 

4.788.000 ráðstafað til innkaupa. Eins og sjá má er Bæjarsjóður Vestmannaeyja að hækka 

framlög til innkaupa hjá Bókasafni Vestmannaeyja enda mikil þörf á því eftir niðurskurð 

áranna eftir hrun. Miðað við fjárhagsáætlun þessa árs heldur hækkunin áfram og verður rúmar 

fimm milljónir á þessu ári. 

 

Mynd 11 Fjármagn til ritakaupa 

 

Þetta þýðir að Bæjarsjóður hækkaði framlög sín til Bókasafnsins um rúmlega 42% milli 

áranna 2010 og 2011 en hækkunin var ekki nema 3% milli áranna 2011 og 2012. Til gamans 

má geta þess að samkvæmt heimasíðunni www.eymundsson.is sem finna má á 

www.vefsafn.is kostaði jólabók Arnaldar Indriðasonar, Furðustrandir, 5.690 kr. í desember 

2010, Einvígið, sem kom út fyrir jólin 2011, kostaði þá 5.990 kr. og Reykjavíkurnætur kostaði 

6.499 þegar hún kom út um síðustu jól. Bækur Arnaldar hækkuðu um 5,3% milli áranna 2010 

og 2011 en um 8,3% milli áranna 2011 og 2012.  

10 Aðföng 

Eins og fram hefur komið leggur Bókasafn Vestmannaeyja metnað sinn í að eiga stærstan 

hluta af þeim bókum sem gefin eru út fyrir almennan markað á Íslandi. Aðfangastefna fyrir  

myndbönd, hljómdiska, hljóðbækur, tungumálanámskeið, tímarit, fréttablöð og rafrænt efni er 

ekki eins metnaðarfull.   
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10.1 Aðföng – Bækur 

Starfsfólk Eymundsson í Vestmannaeyjum hefur hjálpað mikið til með því að taka strax frá 

eitt til tvö eintök allra rita sem koma í sölu hjá þeim. Bókasafnið hefur einnig fengið gott verð 

á bókum hjá Eymundsson og er því í mestum viðskiptum þar. Strax og Bókatíðindin koma út 

fer starfsfólkið skipulega í gegnum þau og merkir við hvort eintakið vanti á safnið. Stefnt er 

að því að eiga allt sem birtist í Bókatíðindunum. Fyrir bækur á söfnunarstigi tvö og þrjú er svo 

leitað víðar, oftast í Bóksölu Stúdenta en einnig til annarra útgefanda. Starfsfólk safnsins 

hefur einnig sótt bókamarkaði og leitað til fornbókasala í því sjónarmiði að verða safninu úti 

um bækur sem vantar á safnið.  

10.2 Aðföng – Myndbönd 

Bókasafn Vestmannaeyja á töluvert gott myndbandasafn en meginstefnan við uppbyggingu 

myndbandakostsins er að vera ekki í beinni samkeppni við myndbandaleigur heldur vera 

viðbót við þann markað. Aldrei er keypt meira en eitt eintak af hverjum titli og skulu 

myndbönd vera bundin sem hámarkshlutfallstala af innkaupum safnsins og raðast í forgang 

eins og hér segir. 

1. Íslenskar kvikmyndir eða sjónvarpsþættir. 

2. Erlendar kvikmyndir þar sem Ísland eða Íslendingar koma að verulegu leyti við sögu. 

3. Barnamyndir með íslensku tali. 

4. Kvikmyndir sem gerðar eru eftir þekktum eða vinsælum bókum. 

5. Kvikmyndir sem eru framhald af því sem áður hefur verið keypt á safnið. 

6. „Gæðamyndir“ eftir þröngu vali, helst utan hins enskumælandi svæðis. 

7. Fræðslumyndir. 

8. Myndir sem óskað hefur verið eftir. 

Talsvert er til af kvikmyndum á VHS og er það aðallega íslenskt efni, sígildar kvikmyndir 

og fræðsluefni. Ekki er ástæða til að grisja það, að öðru leyti en að eyða ónýtu efni, á meðan 

einhver aðsókn er enn í VHS spólur.  

10.3 Aðföng – Tónlist 

Eftirspurn eftir hljómdiskum hefur verulega dregist saman á undanförnum árum og er nú 

svo komið að varla nokkur leiga er í þessari deild nema í kringum jólin en þá er alltaf nokkur 

útleiga á jóladiskunum. Í beinu samhengi við það hefur einnig lítið verið keypt inn í þessa 

deild undanfarið og nánast eingöngu valið íslenskt efni og jóladiskar. Nokkuð er til af sígildri 

tónlist og þjóðlagatónlist sem safnið getur verið stolt af þó það leigist sjaldan. Grisjun er ekki 
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aðkallandi í þessari deild, diskarnir taka lítið pláss en bæta miklu við úrvalið sem 

viðskiptavinum er boðið upp á. Þó skal jafnóðum eytt ónýtum og rispuðum diskum án þess að 

leita sérstaklega eftir því að útvega annað eintak af titli heldur frekar bæta við nýjum titli og 

þar sem eftirspurnin er orðin svona lítil er kominn tími til að eyða aukaeintökum en þau má 

jafnvel selja ef þau eru heil.  

10.4 Aðföng – Hljóðbækur 

Mikil vakning hefur verið í framleiðslu og notkun hljóðbóka undanfarið og hefur 

Bókasafnið fylgt eftir þeirri þróun með því að kaupa stóran hluta af útgefnu íslensku efni. 

Oftast er aðeins keypt eitt eintak af hverjum titli og á MP3 formi. Ef hljóðbók er sérstaklega 

vinsæl eða tengist að einhverju leyti Vestmannaeyjum og ástæða er til að kaupa annað eintak 

þá er bætt við eintaki á CD formi. Ekki eru keyptar inn hljóðbækur á öðrum tungumálum en 

íslensku nema viðskiptavinur óski sérstaklega eftir því og tekur þá forstöðumaður ákvörðun 

þar um að vel athuguðu máli. Þar sem útgáfa hljóðbóka er talsvert minni en bóka er ekki eins 

mikilvægt að grisja þar reglulega auk þess sem hljóðbækur taka mjög lítið hillupláss. Skal því 

aðeins grisjað í hljóðbókadeildinni ónýtt efni og reynt að fá það endurnýjað. Þetta þarf svo að 

endurskoða þegar ný tækni kemur fram á sjónarsviðið og CD og MP3 diskar verða úreldir. 

Talsvert er til af hljóðbókum á snældum og skal það grisjað en jafnframt reynt að endurnýja 

titlana á nýjum miðlum eins og MP3 eða CD. Bókasafn Vestmannaeyja er áskrifandi að 

hljóðbókasíðunni www.hlusta.is og stefnir að því, í náinni framtíð, að koma öllu því efni sem 

þar er að finna, á MP3 diska og þannig í útleigu.    

10.5 Aðföng – Tungumálanámskeið 

Nokkuð er til af tungumálanámskeiðum á safninu, myndbönd, snældur, geisladiskar og 

tölvudiskar og er stefnan að grisja og eyða því sem er á snældum og myndböndum enda eru 

þeir miðlar óðum að deyja út. Reynslan sýnir að nú eru vinsælust gagnvirku 

tungumálanámskeiðin frá Talk now og stefnt er á að kaupa allt sem þeir gefa út fyrir íslenskan 

markað. Þróun tölvuforrita er þó svo ör að varla er búið að setja sér stefnu varðandi þau mál 

áður en afdrifaríkar breytingar verða og því nauðsynlegt að forstöðumaður og starfsfólk hans 

skoði hvert tilfelli fyrir sig og taki ákvörðun í framhaldi af því.  

10.6 Aðföng – Tímarit 

Samkvæmt leit á www.gegnir.is á Bókasafn Vestmannaeyja 1679 titla af tímaritum. Í 

áskrift í janúar 2013 voru 27 titlar auk þess sem greidd eru árgjöld eða styrkir vegna 15 

tímarita. Nýjustu tölublöðin eru aðeins til notkunar á safni en eldri tölublöð eru lánuð út. 
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Nauðsynlegt er að fylgjast vel með tímaritaútgáfu því hún getur breyst mikið á einni nóttu, 

hætt er útgáfu titla, nýir titlar koma inn eða jafnvel breytt titli tímarits eða efnið breytist en 

titillinn ekki (Disher, 2007). Ekki er í gildi nein grisjunaráætlun fyrir tímarit á safninu og er 

því mikill fjöldi titla og árganga varðveittur á safninu. Stefnt skal að því að grisja nú þegar allt 

sem komið er á rafrænt form og fá heldur rafræn tímarit í áskrift en tímarit á pappír ef þess er 

kostur. Tímarit sem ekki hafa sérstöðu skal einnig grisja. Þaulsafna skal áfram betri tímaritum 

og reyna að afla þeirra tölublaða sem vantar í safnið þar sem það á við. Í tímaritum á það 

sama við og með aðra miðla að ekki skal grisja efni sem tengist Vestmannaeyjum.      

10.7 Aðföng – Fréttablöð 

Bókasafnið er áskrifandi af Morgunblaðinu, bæði vefútgáfu og pappírsútgáfu, DV, 

Viðskiptablaðinu og Fiskifréttum. Önnur fréttablöð sem eru keypt í áskrift er vikublaðið 

Eyjafréttir, sem er bæjarmálablað Vestmannaeyja, Sunnlenska og Dagskráin sem eru 

bæjarmálablöð af suðurlandi. Einnig hafa verið til aflestrar erlendu tímaritin Newsweek og 

Time, en Newsweek hætti pappírsútgáfu fyrr á þessu ári. Þessi fréttablöð auk ýmiskonar 

dreifiblaða eru höfð í miðrými þar sem gestir og gangandi geta kíkt í blöðin og fengið sér 

kaffi. Í miðrýminu hafa gestir aðgang að síðustu tveimur til fimm tölublöðum og eldri 

tölublöð getur starfsfólk fundið til fyrir viðskiptavini í 2 mánuði en eftir það er þeim eytt 

nema Eyjablaðinu Eyjafréttir sem er vitaskuld varðveitt. Um þessar mundir vinnur starfsfólk 

Bókasafnsins að því að koma öllum árgöngum Eyjafrétta á rafrænt form í samræmi við 

samning milli útgefanda og bæjarstjórnar.  

10.8 Aðföng – Rafrænt 

Bókasafn Vestmannaeyja tekur þátt í að greiða af landsaðgangi hvar.is og er með rafáskrift 

af mbl.is og hlusta.is. Lengra er það ekki komið í rafvæðingu en spennandi tímar eru 

framundan í þeim efnum. Nokkur ár eru síðan byrjað var að halda úti heimasíðu fyrir 

Bókasafnið en árið 2010 glataðist allt efni, frá 2007 til 2010, þegar verið var að yfirfæra skrár 

hýsingaraðila. Í október 2010 tók ég við umsjón heimasíðu Safnahúss og þar með 

Bókasafnsins. Þetta verkefni fær aðeins 1 – 2 vinnustundir í viku hverri en það rétt nægir til 

að setja þar inn viðburði, fréttir og myndir af viðburðum og nýjum bókum. Allt eldra sem 

þarfnast lagfæringa situr á hakanum. Rafbókasafnið á heimasíðu Landsbókasafns – 

Háskólabókasafns er mjög ítarlegt og skemmtilegt og stefnt er að því að setja sambærilegt 

safn á heimasíðuna. Að öðru leyti stefnir Bókasafn Vestmannaeyja á að fylgjast vel með 

nýjungum á þessu sviði og taka þátt í námskeiðum eða ráðstefnum sem í boði eru. Niðurhal 
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hljóðbóka og gerð geisladiska með efni frá hlusta.is til útlána er einnig verkefni sem stefnt er 

á að fara í sem fyrst. 

10.9 Aðföng – Gjafir 

Aðeins er tekið við gjöfum án kvaða, nema í undantekningartilvikum, og gefanda eða 

gefendum gert ljóst að bókunum verði ráðstafað eins og best þyki henta fyrir safnið. Ef um 

drjúga gjöf er að ræða eru teknar niður helstu upplýsingar um gefanda eða gefendur og 

eigendasaga. Forstöðumaður gerir samantekt um gjöfina þar sem fram kemur áætlaður fjöldi 

bóka, hinar verðmætustu nefndar o.s.frv. Slík samantekt er ásamt mynd sett á heimasíðu 

safnsins. Ef gefandi eða gefendur vilja gefa nafnlaust er það ævinlega virt. Ekki er ástæða til 

að rita niður smærri gjafir. Forstöðumaður fer yfir ritin og flokkar þau í tvo flokka. Í annan 

flokkinn fara bækur og rit sem vitað er að fengur er að, t.d. allt sem tengist Vestmannaeyjum, 

nýlegar vinsælar bækur, fágætisbækur og titlar sem vitað er að vantar á safnið. Í hinn flokkinn 

fara bækur sem kanna þarf hvort fengur er í að fá á safnið. Ritin eru því næst sett á þann stað 

sem ætlaður er hvorum flokki fyrir sig, það sem eiga á er tengt eða skráð, merkt og plastað. 

Því næst er því raðað á réttan stað í hillu. Það sem skoða þarf betur fer í hillu við 

afgreiðsluborð. Bókaverðir athuga feril hvers gagns í Gegni og skoða hvort titillinn er til á 

safninu. Ef svo er ekki er bókin tengd eða skráð í Gegni, merkt og plöstuð, einnig ef 

eintak/eintök eru skráð týnd í Gegni eða ef bókavörður telur að einhvert hinna bókasafnanna í 

Eyjum gæti nýtt eintakið. Ef titill er til á safni og ekki ástæða til að bæta þar við eru eintökin 

skoðuð og borin saman við gjafaeintakið. Ef gjafaeintakið er betra en það sem til var fyrir eru 

bæði eintök sett í hillu fyrir umskiptinga (en það er nýyrði forstöðumanns yfir bækur sem 

skipt er út fyrir verri eintök sem fyrir eru á safninu). Bókavörður skráir titil og nafn höfundar, 

prentar út nýja miða, merkir og plastar nýja eintakið en eyðir því gamla. Þau rit sem ekki 

þykir ástæða til að setja á safnið eða gefa á hin söfnin eru sett á bókamarkaðinn Boston sem 

starfræktur er í húsinu. Áður en bækur eru settar á bókamarkaðinn þarf að gæta að því að 

eintakið sé heilt og ómerkt.  

10.10 Aðföng - Geymsla 

Samkvæmt tölfræði þjónustusíðu Gegnis á Bókasafn Vestmannaeyja 4.781 eintak í 

safndeildinni Geymsla en því miður eru ekki til skýrar reglur um hvað fer í þá safndeild eða 

hversvegna. Lagt er til að farið verði í algjöra umbyltingu á þessari safndeild. Skoðuð verði 

öll eintök sem þar eru geymd m.t.t. þess hvort þau eru aðgengileg í öðrum söfnum. Ef eintak 

er ekki aðgengilegt annarsstaðar eða aðeins til á fimm eða færri söfnum skal það áfram geymt 
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í safndeildinni Geymsla. Ég tel að þetta sé starf fyrir reyndan starfsmann því endurskoðun á 

þessari deild kallar á mikla þekkingu á safninu og þekkingu á bókum. Geymsludeildina þarf 

að skoða og meta með áðurgefnum skilyrðum í huga, taka frá þær bækur sem ekki falla undir 

þessi skilyrði og skoða þau sérstaklega vel áður en tekin er ákvörðun um næsta skref. Það er 

hvort bókin á heima í Geymsludeildinni, hvort hún fer aftur í almenna útlánadeild eða hvort 

henni verður eytt. Að auki legg ég til að framvegis séu aðeins þau eintök sem hafa einhver 

sérstæð einkenni sett í Geymslu. Bækur sem eru í sérlega fallegu bandi, bækur sem eru með 

áritun, tölusett eintök og hvað annað sem forstöðumaður telur varðveisluvert. Eins og áður 

hefur komið fram er allt efni sem tengist Vestmannaeyjum varðveitt í Geymslu og mælst er til 

að það haldist óbreytt. Þær bækur sem eru í Geymsludeildinni hafa í flestum tilfellum 

undanfarin ár verið merktar með límmiðum og plastaðar. Því hefur nú að mestu verið hætt. 

Bækurnar eru skráðar í Gegni og límmiðarnir geymdir innan í bókunum. Eitthvað er um að 

reynt hafi verið að ná límmiðum af geymslueintökum og mæli ég eindregið á móti því að það 

sé reynt. Bækurnar verða, að mínu mati, verri á eftir og burt teknir límmiðar skilja eftir ljót sár 

á bókunum. Ýmiskonar smælki er í Geymsludeildinni og er því myndarlega pakkað í sýrufríar 

öskjur. Það þarf að fara yfir þessar öskjur á sama hátt og bækurnar í Geymsludeildinni og 

meta hvað skal geyma og hvað ekki en að öðru leyti er ekki þörf á frekari breytingum. 

Elstu bækur safnsins eru varðveittar í bókaskáp sem kallaður hefur verið Kuði. Í Kuða eru 

nú um 380 eintök og í skápnum er skjal eftir forstöðumanninn Kára Bjarnason og þar segir: 

„Kuði“ – Fágætisdeild 
Bókasafns Vestmannaeyja. 

 
Gleði bókamannsins snýr ýmist inn á við eða út á við. Gamlar, rykfallnar „dröslur“ 

eins og þær sem hér blasa við eru dýrmæti bókasafnsins. Lúnar og velktar af aldalangri 

handfjötlun manna og kvenna með ekki alltaf hreinar hendur segja þær sögu genginna 

kynslóða sem hafa notið og varðveitt. Elst bóka á safninu er grallari frá 1739, skertur 

að upphafi. Sighvatur Einarsson frá Skálanesi, frægur handritaskrifari hefur ritað 

fáeinar fremstu síðurnar með sínu auðþekkta listahandbragði. Grallarinn mun vera sá 

þrettándi í röð grallara frá 1594. Hann liggur opinn í neðstu hillu í austari skápnum. Í 

neðstu hillu að vestan liggur fullkomin andstaða hinna óhrjálegu verðmæta. Hér eru 

bækurnar óviðjafnanlegir dýrgripir ytra sem innra. Saga þeirra er saga fárra handa. 

En hvílíkar bókahendur. Bókasafnið hefur eignast fáein bókasöfn mikilla bókasafnara 

og bókavina. Þar ríkja hæst söfn Ingólfs Guðjónssonar frá Oddsstöðum og Sigmundar 

Andréssonar bakarameistara. Hér gefur að líta fáein sýnishorn úr söfnum þeirra, til 
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hægri handar er úr safni Ingólfs en Simmi bakari er vinstra megin á þessum stað eins 

og víðar. Á milli þeirra er Biblían frá 1866 og komin úr fórum sjálfs Jóns í 

Gvendarhúsi. Á aldarafmæli Haraldar Guðnasonar er fágætisdeild Bókasafns 

Vestmannaeyja stofnuð. Ber hún nafnið Kuði til minningar um horfinn stað og gengna 

bókavini.   

  

Fágætisbækurnar voru á einhverju tímabili meðhöndlaðar eins og aðrar bækur safnsins, þá 

voru límdir á þær kjalmiðar og strikamerki. Þessu hefur nú verið hætt en margar bækur eru 

illa farnar eftir þessa meðferð og því að reynt var að taka af þeim límmiðana. Ég mæli með 

því að þær fágætisbækur sem eiga eftir að bætast við safnið verði skráðar í Gegni og 

skráningarmiðunum komið fyrir inni í bókunum, ekki límt á þær. Einnig tel ég að best væri að 

gera nýja safndeild fyrir þessi eintök þannig að starfsfólki sé ljóst hvaða bækur séu í Kuða og 

eyði því ekki dýrmætum tíma í að leita í Geymsludeildinni.      

Allra dýrmætustu bækur safnsins eru geymdar í eldvörðum steinklefa ásamt fleiri 

ómetanlegum hlutum í eigu Vestmannaeyjabæjar.  

10.11 Aðföng – Vey  

Í safndeildinni Vey eru, samkvæmt Gegni, 2.462 eintök. Þetta er arfur frá gamalli tíð en þá 

voru ýmis gögn sem keypt voru á stofnanir bæjarins skráð í Gegni og þá á safndeildina Vey. 

Einhverja hluta vegna var skráningin ekki löguð þegar þessum gögnum var komið fyrir á 

safninu. Þetta er nauðsynlegt að laga hið fyrsta og tel ég að það sé vinna sem hvaða 

starfsmaður sem er getur farið í, vinna sem vel getur farið saman með afgreiðslunni á rólegum 

tímum.  

11 Grisjun 

„Gæðasöfn eru þau söfn sem þjóna tilgangi safnsins og eru nýtt af lánþegum. Úreltar, 

óviðeigandi, ljótar bækur sem innihalda rangar upplýsingar þarf að grisja“  (Hibner og Kelly, 

2010, bls. 15). 

Mörg ár eru síðan safnið hefur verið grisjað með markvissum hætti og afar mikilvægt að 

það verði gert sem fyrst og reglulega héðan í frá enda allar hillur, bæði í útlánasal og í kjallara 

orðnar yfirfullar og til að spara tíma lesandans í samræmi við fjórðu reglu Ranganathan 

verður lesandinn að hafa gott aðgengi að gögnunum. Yfirfullar, þröngar hillur virka bæði 

fráhrindandi og gerir leitina erfiðari og tímafrekari auk þess sem sýnt hefur verið framá, í 

erlendum rannsóknum, að 80% útlána á bókasöfnum er af 20% safneignarinnar (Anjejo, 
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2006). Ég hef mælt með því við forstöðumann að við grisjunina verði stuðst við CREW 

áætlunina sem var hönnuð af Háskólanum í Texas og er aðgengileg á veraldarvefnum á 

slóðinni https://www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/crew/index.html. CREW stendur fyrir Continuous 

Review Evaluation Weeding sem útleggst á íslensku samfelld endurskoðun, mat og grisjun. 

Áætlunin byggir á formúlu sem gott er að hafa til hliðsjónar við grisjun þar sem skoðað er 

hversu mörg ár eru liðin frá útgáfu, hversu mörg ár eru liðin frá síðasta útláni og hinum 

svokölluðu MUSTIE stöðlum, þ.e. hvort bókin inniheldur villandi eða rangar upplýsingar, 

hvort bókin er ljót, hvort önnur bók hefur tekið við af þessari, hvort bókin er ómerk, hvort 

bókin er hætt að skipta máli og hversu auðvelt er að nálgast bókina annarsstaðar (Hibner og 

Kelly, 2010).  

Í CREW leiðbeiningunum segir að grisja eigi skáldsögur sem ekki hafa farið í útlán í 2 ár. 

Þetta veltur þó á því að þær bækur hafi verið sýnilegar og aðlaðandi. Ef skáldsaga er heil, 

falleg og aðlaðandi en hefur ekki lánast út í tvö ár ætti að athuga hvort hægt væri að 

framlengja líftíma hennar. Rannsóknir Dr. Sharon Baker sýna að notendur bókasafna vilja 

gjarnan tegundaflokkaðar hillur (Jacob, 2001). Þessi grisjunarviðmið eiga þó ekki við um allar 

bækur og hjá Bókasafni Vestmannaeyja er stefnan sú að grisja ekki „viðurkenndar“ 

heimsbókmenntir, sígild verk eða verk eftir sígilda höfunda. Ekki verður heldur grisjað 

„síðasta“ eintakið, nema ef það er ónýtt og auðvelt að nálgast það. 

 Síðast þegar grisjað var á safninu var bókum ekki eytt heldur settar í kassa og kössunum 

svo raðað í efstu hillu. Þessum bókum tel ég að best væri að byrja á því öruggt er að þær hafa 

ekki farið í útlán verulega lengi.   

Nóg er að eiga fyrstu (elstu) útgáfu og nýjustu. Allar milliútgáfur skal grisja. Eins og gefur 

að skilja stendur átthagadeildin algjörlega utan við grisjunaráætlun. 

12 Helstu verkefni. 

Ein aðalástæða þess að ég tókst á hendur viðfangsefni þessarar ritgerðar var að gera skrá 

um þau verkefni sem eru mest aðkallandi á Bókasafni Vestmannaeyja, hver ætti að vinna þau 

og hvernig. 

12.1 Grisjun bóka og tímarita 

Eins og áður hefur komið fram hefur ekki verið farið í markvissa grisjun á safninu í mörg 

ár og því tel ég það vera mest aðkallandi verkefnið. Hefja skal verkið á þeim kössum sem er 

afrakstur síðustu grisjunartilraunar á safninu og nýtast þær bækur starfsfólkinu vel í að þjálfa 

sig í CREW verkferlinu. Best er að allt starfsfólk komi að þessu til að verkferlið sé öllum 
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tamt. Nú þegar er komin tölva, með bókasafnskerfinu Gegni uppsettu, til verksins í 

kjallaranum þar sem kassarnir eru og þær bækur sem næstar eru til grisjunar.  

Mun auðveldara ætti að vera að grisja tímaritadeildina ef farið er eftir því sem áður hefur 

verið lagt til í þessari stefnu þ.e. að þeim tímaritum sem komin eru á rafrænt form á 

vefslóðinni www.timarit.is skuli eytt, nema þeim titlum sem hafa sérstakt gildi fyrir 

Bókasafnið. Þó er mikil vinna nauðsynleg við athugun á þeim tímaritum sem ekki eru til nema 

í örfáum eintökum, jafnvel aðeins komið út eitt tölublað. Þessi blöð þarf að flokka og koma í 

leitarbært horf eða eyða. 

Í því sjónarmiði að gera tilraun með „bækur sem ekki þarf að skila“ í skipakisturnar þarf, í  

beinu framhaldi af grisjuninni, að taka frá heillegt og áður vinsælt efni og setja í kisturnar. Því 

næst þarf að auglýsa þennan möguleika til væntanlegra notenda.    

12.2 Koma á innheimtuferli 

Nokkur ár eru síðan hætt var að senda út mánaðarleg innheimtubréf vegna kostnaðar. 

Margir safngestir hafa lýst yfir vonbrigðum með það. Mörg söfn á Íslandi hafa komið sér upp 

innheimtuferli með smáskilaboðum eða rafpósti. Þetta er þjónusta sem fólk er almennt ánægt 

með. Því tel ég nauðsynlegt fyrir Bókasafn Vestmannaeyja að kanna strax hvernig hægt er að 

koma þessari þjónustu á. 

12.3 Skráning alls efnis 

Þar sem undirrituð stefnir á að útskrifast með BA í Bókasafns- og upplýsingafræðum í 

sumar og hefur nú þegar fengið skráningarréttindi í Gegni er nauðsynlegt að fara hið fyrsta í 

að klára að skrá allt efni safnsins í Gegni. Enginn tilgangur er fyrir bókasafn að eiga gögn sem 

enginn getur fundið. Ég tel að best væri að byrja á því að skrá eða tengja allt hið glæsilega 

safn sem varðveitt er á Ingólfsstofu í Gegni. Gott væri að áætla ákveðinn fjölda vinnustunda í 

viku hverri sem nýttur væri í þetta starf þar til allt efni er skráð og þannig orðið leitarbært. 

12.4 Tiltektir 

Nauðsynlegt er að virkja starfsfólkið í að fara í markvissar tiltektir í hinum ýmsu deildum 

með grisjun og endurnýjun í huga. Starfsmaður í afgreiðslu getur auðveldlega unnið þetta með 

afgreiðslunni þegar lítið er að gera. Gott væri að hefjast handa í hljóðbókardeildinni og finna 

út hvaða efni sem þar er á kassettum hefur verið gefið út á CD eða MP3 formi og endurnýja 

það strax. Því næst tel ég skynsamlegt að eyða öllum kassettum þar sem útlán á þeim er 

næstum alveg hætt. Á sama hátt þarf að fara í gegnum hljóðbækur í barnadeildinni. Þegar 

þessu er lokið mætti taka tungumálanámskeiðin á sama hátt. Í skáldsögudeildinni mæli ég 
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með að aðeins sé eitt eintak af flestum bókum, tvö eintök af vinsælustu bókum síðustu tveggja 

ára og öll eintök sem til eru af nýjum bókum. Í almennu deildinni þarf einnig að fara í tiltekt 

með sömu formerkjum og í skáldsögudeildinni. Öllum eintökum sem fjarlægð væru úr 

útlánasal væri raðað á viðeigandi stað í kjallara þar sem markviss grisjun væri framkvæmd 

reglulega. 

12.5 Átthagadeildin og geymslan 

Reyndan starfsmann þarf í þau verkefni sem fara þarf í í átthagadeildinni og geymslunni. 

Báðar þessar deildir þarf að skipuleggja frá grunni með nýjum áherslum eins og fram kom í 

þessari stefnu. Byrja þarf á því að finna upplýsingar um öll gögn sem nú eru skráð í þessar 

deildir, fara yfir þann lista með nýju skilgreiningarnar í huga, finna það efni sem ekki á þar 

heima og setja í viðeigandi deild eða eyðingu. Gera þarf einnig viðeigandi breytingar á 

sjálfgildum átthagadeildarinnar í Gegni svo að þau gögn verði ekki til útláns. Einnig þarf að 

hafa í huga hvort gögn sem Bókasafn Vestmannaeyja á, ættu frekar heima í þessum deildum. 

12.6 Hlusta.is 

Þar sem Bókasafn Vestmannaeyja greiðir nú þegar afnotagjald af vefnum www.hlusta.is tel 

ég brýnt að nýta það til hins ítrasta sem fyrst. Til þess að það sé hægt þarf að setja upp tölvu 

fyrir verkefnið með ljósmyndaskanna og geisladiskaskrifara. Hljóðbókunum þarf svo að hlaða 

niður, brenna þær á disk, gera hulstur, skrá og merkja svo þær séu tilbúnar til útláns. Hulstrin 

skulu vera eins viðeigandi hverri bók og hægt er, t.d. með því að skanna inn mynd af 

bókarkápunni og nýta það á hulstrið. Á hulstrunum ætti einnig að vera merki hlusta.is og 

Bókasafns Vestmannaeyja. 

12.7 Rafbókasafn á heimasíðuna 

Sjálf sé ég um heimasíðu safnsins og hef gert undanfarin ár. Rafbókasafn verður sett á 

heimasíðu Bókasafns Vestmannaeyja á næstu misserum.  

12.8 Vey 

Finna þarf öll gögn sem skráð eru á safndeildina Vey og eru á safninu. Breyta þarf 

skráningunni og þarf forstöðumaður að ákveða í hverju tilfelli fyrir sig í hvaða deild safnsins 

gagnið á best heima. Þar sem líklega er um aukaeintök að ræða í flestum tilfellum má án vafa 

grisja nokkuð af þeim bókum. 
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12.9 Bókin heim 

Forstöðumaður og starfsfólk hefur áhuga á að vera með þjónustuna „Bókin heim“ fyrir 

eldri borgara og aðra sem ekki geta sótt safnið heim. Fara þarf í það sem fyrst að kanna þörf á 

slíkri þjónustu, gera kostnaðaráætlun og sjá svo hvort fjármagn fáist til verksins. 
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13 Lokaorð 

Í ritgerð þessari hef ég fjallað stuttlega um sögu Vestmannaeyja til þess að fá betri mynd af 

íbúahópnum sem byggir eyjuna. Í þá umfjöllun valdi ég helst þá viðburði í sögunni sem eru 

einkennandi fyrir framsýni Eyjamanna. En því til sönnunar má nefna að hér reis ein fyrsta 

kirkja Íslandssögunnar, fyrsti barnaskólinn á Íslandi var stofnaður í Vestmannaeyjum og auk 

þess áttu Eyjamenn og ráku fyrsta varðskip Íslands. Einnig fjallaði ég um þá atburði sem 

skipa hvað stærstan sess í söguvitund Eyjamanna til að fá betri tenginu við þau söfn sem 

starfrækt eru í Eyjum. Það er þá helst að minnast viðburða á borð við Tyrkjaránið, hina 

skelfilegu ungbarnaveiki ginklofann og eldgosin í Surtsey og á Heimaey. Saga Bókasafns 

Vestmannaeyja fær hér ítarlega umfjöllun enda ritgerðinni ætlað að þjóna þeirri stofnun. Að 

auki fór ég yfir tölfræði um íbúafjölda í Vestmannaeyjum og bar saman við lánþega við 

Bókasafn Vestmannaeyja. Nútíminn á Bókasafni Vestmannaeyja fékk einnig umfjöllun með 

greinagóðri lýsingu á húsakynnum og starfsemi safnsins.  

Meginefni ritgerðarinnar er að útbúa skriflega aðfangastefnu fyrir Bókasafn 

Vestmannaeyja. Í þeim hluta hef ég kynnt mér söfnunarstig þau sem Research Library Group 

(RLG) hafa gefið út fyrir rannsóknarsöfn og hliðstæð söfnunarstig fyrir almenningsbókasöfn 

sem Western Library Network (WLN) gaf út. Út frá þessum viðmiðum skilgreindi ég 

söfnunarstig fyrir Bókasafn Vestmannaeyja. Í skriflegu aðfangastefnunni geri ég grein fyrir 

eign Bókasafnsins í dag og  hvernig skuli standa að útvegun aðfanga fyrir hverja tegund. Ég 

skilgreini hringrás þá sem aðföngin fylgja frá vali og innkaupum, um vinnslu, uppröðun og 

notkun til grisjunnar. Grisjunáætlanir hef ég farið vandlega yfir og mæli að því loknu með því 

að notast verði við CREW áætlunina sem var hönnuð af Háskólanum í Texas og er aðgengileg 

á veraldarvefnum.  

Að lokum hef ég skilgreint ítarlega þau verkefni sem ég tel vera mest aðkallandi á safninu 

næstu misserin.    

Í innganginum hér að ofan kom fram að tilgangurinn með gerð skýrslunnar væri að koma 

innkaupum, varðveislu og grisjun safnefnis á Bókasafni Vestmannaeyja í formlega og skráða 

stefnu. Markmiðið með því er að varpa skýru ljósi á þau verkefni sem nauðsynlegt er að fara í 

á stofnuninni og hvernig sé best að standa að þeim. Verkefnin eru mörg en þau eru mun 

áhugaverðari og auðveldari í framkvæmd þegar búið er að skilgreina þau og afmarka. Ég trúi 

því og treysti að starfsfólk Bókasafns Vestmannaeyja muni leggja sig fram við að klára þessi 

verkefni á næstu mánuðum og þá eigi lögmál Ranganathans vel við á Bókasafni 

Vestmannaeyja.  
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 Þegar búið er að framkvæma víðtæka grisjun á safninu verði hér aðeins bækur sem not 

er fyrir.  

 Þegar unnið verður eftir söfnunarstigunum í innkaupum og aðföngum verði hér bækur 

við hæfi hvers notanda safnsins.  

 Ef áætlanir um fjölgun lánþega ganga eftir verða hér lesendur fyrir hverja bók.  

 Þegar markvisst hefur verið unnið að þeim tiltektum sem mælt er með í skýrslunni 

mun sparast mikilvægur tími lesandans.  

 Strax og hafist verður handa við þessi fjölmörgu, spennandi verkefni sem tíunduð eru í 

skýrslunni mun það hafa þau áhrif að safnið verður „lifandi og vaxandi stofnun“. 

Þegar ritgerðin hefur verið metin mun ég og forstöðumaður safnsins, Kári Bjarnason, 

formlega kynna hana fyrir bæjarstjórn og starfsfólki safnsins. Skýrslan verður fljótlega eftir 

það gerð opinber á heimasíðu Bókasafnsins. 
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Bókasafnalög. 
________ 
I. KAFLI 
Tilgangur og gildissvið. 
1. gr. 
Tilgangur. 
Tilgangur laga þessara er að efla starfsemi og samvinnu bókasafna þannig að þau geti sem 
best gegnt því hlutverki sínu að vera þekkingarveitur og fræðslustofnanir sem halda uppi 
virkri og fjölþættri upplýsingaþjónustu á sem flestum sviðum og tryggja jafnframt varðveislu 
þess menningararfs sem bókasöfn hafa að geyma. 
2. gr. 
Gildissvið. 
Til bókasafna samkvæmt lögum þessum teljast Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 
og Hljóðbókasafn Íslands svo og háskólabókasöfn, almenningsbókasöfn, bókasöfn framhalds- 
og grunnskóla, sérfræðisöfn og bókasöfn í stofnunum sem reknar eru af ríki eða 
sveitarfélögum, eftir því sem við á. 
Þessi söfn mynda sameiginlega bókasafnakerfi landsins. Þau skulu taka þátt í samstarfi 
bókasafna og safnkostur þeirra skal aðgengilegur eftir því sem við verður komið. Upplýsingar 
um safnkostinn skulu aðgengilegar öllum. 
II. KAFLI 
Skipulag. 
3. gr. 
Yfirstjórn. 
Ráðherra hefur yfirumsjón með stefnumörkun og samræmingu í starfsemi bókasafna sem 
undir lög þessi falla. 
Bókasafnaráð er ráðherra og öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar um málefni bókasafna. 
4. gr. 
Bókasafnaráð. 
Ráðherra skipar bókasafnaráð til fjögurra ára í senn. Samband íslenskra sveitarfélaga og 
Samtök forstöðumanna almenningsbókasafna tilnefna hvort sinn fulltrúa í ráðið, Upplýsing, 
félag bókasafns- og upplýsingafræða, tilnefnir tvo fulltrúa ólíkra flokka bókasafna, og einn 
fulltrúi er skipaður án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Ekki er heimilt 
að skipa sama mann aðalfulltrúa í bókasafnaráði lengur en tvö samfelld starfstímabil. 
2 
Ráðherra skipar formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna. 
Landsbókavörður og forstöðumaður Hljóðbókasafns Íslands sitja fundi bókasafnaráðs með 
málfrelsi og tillögurétt. 
Kostnaður af starfsemi bókasafnaráðs greiðist úr ríkissjóði. 
5. gr. 
Hlutverk bókasafnaráðs. 
Bókasafnaráð hefur eftirfarandi hlutverk: 
1. að vinna að stefnumörkun um starfsemi bókasafna í samvinnu við Landsbókasafn Íslands 
– Háskólabókasafn sem send er ráðherra til samþykktar, 
2. að setja reglur um söfnun og úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga um bókasöfn á Íslandi 
sem ráðherra staðfestir, 
3. að setja bókasafnasjóði úthlutunarreglur sem ráðherra staðfestir, 
4. að veita umsögn um styrkumsóknir úr bókasafnasjóði, 
5. að sinna öðrum verkefnum á sviði málefna bókasafna samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra. 
 
 
 
 
III. KAFLI 
Bókasöfn og starfsemi þeirra. 
6. gr. 
Markmið og hlutverk. 
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Bókasöfn eru þjónustustofnanir sem starfa í þágu almennings og eigenda sinna og eru ekki 
rekin í hagnaðarskyni. Sameiginlegt markmið bókasafna, sem undir lög þessi falla, er að 
veita aðgang að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum á mismunandi formi. Þau skulu efla 
menningar- og vísindastarfsemi, menntun, símenntun, atvinnulíf, íslenska tungu, ánægjulestur 
og upplýsingalæsi. 
Hlutverk bókasafna er að jafna aðgengi að menningu og þekkingu. Áhersla skal lögð á að 
safnkostur bókasafna endurspegli sem flest sjónarmið. 
7. gr. 
Flokkar safna. 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er forustusafn bókasafna landsins. Það stuðlar 
að samstarfi, samræmingu og þróun starfshátta bókasafna og veitir öðrum söfnum faglega 
ráðgjöf, sinnir rannsóknum á sviði bókfræði, bóksögu og bókasafns- og upplýsingafræði og 
öðrum verkefnum samkvæmt lögum um safnið. 
Almenningsbókasöfn eru menningar-, upplýsinga- og menntastofnanir reknar af sveitarfélögum. 
Allir landsmenn skulu eiga kost á að njóta þjónustu almenningsbókasafna. 
Öllum sveitarfélögum er skylt að standa að slíkri þjónustu í samræmi við þessi lög. 
Sveitarfélög ráða starfslið almenningsbókasafna sem á vegum þeirra starfa, sjá söfnunum 
fyrir viðunandi húsnæði og búa þau nauðsynlegum búnaði. 
Bókasöfn í skólum eru upplýsingamiðstöðvar fyrir nemendur og kennara. Í starfsemi 
skólasafna skal meðal annars leggja áherslu á að þjálfa nemendur og starfsfólk skóla í upplýsingalæsi. 
Sérfræðisöfn og bókasöfn stofnana sem reknar eru af ríki eða sveitarfélögum skulu vera 
þekkingarmiðstöðvar á þeim sviðum sem þau eru helguð. 
3 
8. gr. 
Stjórn almenningsbókasafna. 
Fyrir hverju almenningsbókasafni skal vera stjórn, kjörin af hlutaðeigandi sveitarstjórn 
eða sveitarstjórnum. Skipunartími stjórnar er hinn sami og kjörtímabil sveitarstjórnar. 
Sveitarstjórn er heimilt að skipa eina bókasafnsstjórn fyrir öll almenningsbókasöfn sem rekin 
eru af sveitarfélaginu eða fela fastanefnd samkvæmt samþykktum sveitarfélags að fara með 
málefni almenningsbókasafna. 
Stjórn bókasafns skal gæta þess að þar sé unnið í samræmi við lög og reglugerðir og eftir 
faglegum viðmiðunum á sviði bókasafna- og upplýsingamála. 
9. gr. 
Sameining almenningsbókasafna. 
Sveitarfélögum er heimilt að sameinast um rekstur almenningsbókasafns í samræmi við 
sveitarstjórnarlög. Standi sveitarfélög saman að rekstri bókasafns skal í samstarfssamningi 
kveðið á um skiptingu kostnaðar, aðild hvers sveitarfélags að stjórn og um verkefni stjórnarinnar. 
10. gr. 
Sameining skólasafna og almenningsbókasafna. 
Heimilt er að reka almenningsbókasafn og skólasafn grunnskóla saman, enda sé gerður 
um það skriflegur samstarfssamningur milli bókasafnsstjórnar og skólanefndar með samþykki 
hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða sveitarstjórna. 
Einnig er heimilt að stofna til samningsbundins rekstrar- eða þjónustusamstarfs milli 
almenningsbókasafns og bókasafns við skóla á framhaldsskóla- eða háskólastigi þar sem slík 
tilhögun telst henta vegna sérstakra aðstæðna. 
Við sameiginlegan rekstur skólasafna og almenningsbókasafna skal gera ráð fyrir greiðum 
aðgangi almennings að þjónustu safns utan skólatíma og leitast við að gæta hagsmuna allra 
notendahópa. 
 
11. gr. 
Starfsfólk og búnaður. 
Forstöðumaður bókasafns skal, ef þess er kostur, hafa lokið prófi í bókasafns- og upplýsingafræði. 
Tryggja skal eftir föngum að bókasöfn hafi á að skipa starfsfólki með sérmenntun 
sem hæfir verksviði safnanna. 
Búnaður bókasafna, húsnæði og safnkostur skal taka mið af hlutverki þeirra hvers um sig. 
12. gr. 
Aðgangur og samstarf. 
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Bókasöfn geta sett nánari reglur um afnot af safnkosti sínum og meðal annars takmarkað 
aðgang almennings að honum. Bókasöfnum er heimilt að krefja lánþega um tryggingarfé ef 
sérstök ástæða þykir til. 
Til að rækja hlutverk sitt er bókasöfnum heimilt að hafa með sér samstarf um þjónustu við 
notendur og gera þjónustu- og samstarfssamninga sín á milli. 
4 
13. gr. 
Þjónustusamningar. 
Ráðherra er heimilt að gera þjónustusamninga við tiltekin bókasöfn eða aðra um sértæka 
þjónustu á ákveðnum sviðum, að fenginni umsögn bókasafnaráðs. Í slíkum samningum skulu 
verkefni skilgreind, stjórnun þeirra, lengd samningstíma og hvernig greiðslum til bókasafna 
vegna þjónustunnar og úttekt á árangri viðkomandi verkefna skuli háttað. 
14. gr. 
Tölfræðilegar upplýsingar. 
Bókasöfn skulu árlega láta ráðuneytinu í té skýrslu um fjármál sín og starfsemi í samræmi 
við reglur sem bókasafnaráð setur og ráðherra staðfestir. 
Ráðuneytinu er heimilt að fela öðrum aðilum með þjónustusamningi að hafa umsjón með 
söfnun og úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga um bókasöfn á Íslandi í samræmi við framangreindar 
reglur. 
IV. KAFLI 
Hljóðbókasafn Íslands. 
15. gr. 
Hlutverk. 
Hljóðbókasafn Íslands er í eigu ríkisins og fer ráðherra með yfirstjórn þess. 
Hlutverk Hljóðbókasafns Íslands er að sjá þeim sem ekki geta fært sér venjulegt prentað 
letur í nyt fyrir bókasafnsþjónustu með miðlun á fjölbreyttu safnefni, þar á meðal námsgögnum, 
í sem bestu samræmi við óskir og þarfir notenda. 
Hljóðbókasafn Íslands skal hafa samstarf við aðila sem standa að skipulagningu bókasafnamála, 
þá sem vinna að framleiðslu og dreifingu námsefnis og þá sem starfa að málefnum 
blindra og sjónskertra og annarra hópa fatlaðra sem njóta þjónustu safnsins. Til að 
rækja hlutverk sitt sem best er safninu heimilt að gera þjónustu- og samstarfssamninga við 
slíka aðila. 
Kostnaður við starfsemi Hljóðbókasafns Íslands greiðist úr ríkissjóði eftir því sem ákveðið 
er í fjárlögum. Tekjum safnsins skal varið í þess þágu. 
16. gr. 
Forstöðumaður. 
Ráðherra skipar forstöðumann Hljóðbókasafns Íslands til fimm ára í senn. Skal forstöðumaður 
hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfssviði safnsins. 
Forstöðumaður stjórnar starfsemi og rekstri Hljóðbókasafns Íslands. Hann ræður starfsmenn 
þess og er í fyrirsvari fyrir safnið. 
17. gr. 
Samráðshópur. 
Ráðherra skipar sex manna samráðshóp um málefni Hljóðbókasafns Íslands. Skal einn 
fulltrúi tilnefndur af Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskertra á Íslandi, einn af 
Félagi lesblindra, einn af Félagi íslenskra sérkennara, einn af Upplýsingu, félagi bókasafnsog 
upplýsingafræða, og einn af Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Ekki er heimilt að skipa 
sama mann aðalmann í samráðshópinn lengur en tvö samfelld starfstímabil. 
Ráðherra skipar formann og varaformann úr hópi tilnefndra fulltrúa. 
5 
Samráðshópurinn er forstöðumanni Hljóðbókasafns Íslands til samráðs og ráðgjafar um 
stefnu safnsins og önnur málefni sem varða starfsemi þess. 
Forstöðumaður Hljóðbókasafns Íslands situr fundi hópsins með málfrelsi og tillögurétt. 
V. KAFLI 
Fjármál bókasafna. 
18. gr. 
Framlög til bókasafna. 
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Framlög til almenningsbókasafna skulu ákveðin í árlegri fjárhagsáætlun sérhvers sveitarfélags. 
Framlög til bókasafna í skólum og stofnunum og sérfræðisafna skulu ákveðin í árlegri 
fjárhagsáætlun viðkomandi skóla, stofnana eða eigenda sérfræðibókasafna. 
Gjafir og fjárframlög til bókasafna eru frádráttarbær til skatts í samræmi við ákvæði laga 
um tekjuskatt, nr. 90/2003, með áorðnum breytingum. 
19. gr. 
Gjaldtökuheimildir. 
Bókasöfnum er heimilt að innheimta gjöld fyrir þjónustu sína, svo sem útlánastarfsemi, 
millisafnalán, afritun, fjölföldun, ljósmyndun, sérfræðilega heimildaþjónustu, heimildaleit 
í gagnagrunnum og útlán á sérstökum safnkosti. 
Hvert safn setur gjaldskrá um alla gjaldtöku skv. 1. mgr. að fengnu samþykki bókasafnsstjórnar 
eða yfirstjórnar stofnunar. Umrædd gjöld skulu ekki vera hærri en raunkostnaður 
viðkomandi safns vegna þjónustunnar og er ætlað að standa straum af eftirfarandi kostnaðarþáttum 
við hana: 
a. launum starfsfólks sem sinnir þjónustunni, 
b. sérstökum efniskostnaði vegna þjónustunnar. 
Bókasöfnum er heimilt að innheimta dagsektir fyrir afnot safnefnis fram yfir skilafrest og 
bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmist í meðförum notenda. Hvert safn setur sér 
reglur um innheimtu dagsekta og bóta að fengnu samþykki bókasafnsstjórnar eða yfirstjórnar 
stofnunar. Skal í þeim kveðið á um að dagsektir sem lagðar eru á hvern lánþega vegna tiltekins 
safnefnis, eða bætur sem innheimtar eru vegna þess, megi mest nema innkaupsverði 
viðkomandi efnis. Þá er bókasafni heimilt að mæla fyrir um að sé safnefni ófáanlegt skuli 
verð metið að álitum og það mat lagt til grundvallar við ákvörðun bóta eða sekta, eftir atvikum 
með allt að 50% álagi á sektir eða bætur ef um mikilvægt efni er að ræða. 
Gjaldskrár skv. 2. og 3. mgr. skal birta notendum á aðgengilegan hátt. 
VI. KAFLI 
Bókasafnasjóður. 
20. gr. 
Hlutverk og skipulag. 
Bókasafnasjóður hefur það hlutverk að efla starfsemi bókasafna sem falla undir lög þessi. 
Í þeim tilgangi styrkir sjóðurinn skilgreindar rannsóknir og þróunar- og samstarfsverkefni 
á sviði bókasafna- og upplýsingamála. Sjóðnum er einnig heimilt að styrkja önnur verkefni 
til að efla faglegt samstarf bókasafna, m.a. alþjóðleg samstarfsverkefni sem bókasöfn, sem 
undir lög þessi falla, taka þátt í. 
6 
Tekjur bókasafnasjóðs eru: 
a. framlag ríkissjóðs eftir því sem ákveðið er í fjárlögum, 
b. önnur framlög. 
 
 
 
21. gr. 
Styrkveitingar. 
Styrkir úr bókasafnasjóði eru ákveðnir í samræmi við úthlutunarreglur sjóðsins, sbr. 3. 
tölul. 5. gr. 
Heimilt er að krefjast endurgreiðslu hafi verkefni sem hlotið hefur styrk ekki verið unnið 
í samræmi við umsókn og þau gögn sem styrkveiting var byggð á, hafi verkefnið ekki verið 
unnið samkvæmt skilmálum bókasafnasjóðs eða lokaskýrslu ekki verið skilað innan árs frá 
áætluðum lokum verkefnis. 
Ráðherra úthlutar styrkjum úr bókasafnasjóði að fengnum tillögum bókasafnaráðs. 
Styrkir úr bókasafnasjóði eru undanþegnir tekjuskatti. 
VII. KAFLI 
Önnur ákvæði. 
22. gr. 
Setning reglugerða. 
Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara í heild 
eða einstakra hluta þeirra. 
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23. gr. 
Gildistaka. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög um almenningsbókasöfn, nr. 
36/1997, og lög um Blindrabókasafn Íslands, nr. 35/1982. 
24. gr. 
Breyting á öðrum lögum. 
Við gildistöku laga þessara verður 8. gr. laga um Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 
nr. 142/2011, svohljóðandi: 
Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni er heimilt að innheimta gjöld fyrir þjónustu 
sína, svo sem útlánastarfsemi, millisafnalán, afritun, fjölföldun, ljósmyndun, sérfræðilega 
heimildaþjónustu, heimildaleit í gagnagrunnum og útlán á sérstökum safnkosti. 
Landsbókavörður setur gjaldskrá um alla gjaldtöku skv. 1. mgr. að fenginni umsögn 
stjórnar. Umrædd gjöld skulu ekki vera hærri en raunkostnaður safnsins vegna þjónustunnar 
og er ætlað að standa straum af eftirfarandi kostnaðarþáttum við hana: 
a. launum starfsfólks sem sinnir þjónustunni, 
b. sérstökum efniskostnaði vegna þjónustunnar. 
Safninu er heimilt að innheimta dagsektir fyrir afnot safnefnis fram yfir skilafrest og 
bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmist í meðförum notenda. Landsbókavörður setur 
reglur um innheimtu dagsekta og bóta að fenginni umsögn stjórnar. Skal í þeim kveðið á um 
að dagsektir sem lagðar eru á hvern lánþega vegna tiltekins safnefnis, eða bætur sem 
innheimtar eru vegna þess, megi mest nema innkaupsverði viðkomandi efnis. Þá er heimilt 
að mæla fyrir um að sé safnefni ófáanlegt skuli verð metið að álitum og það mat lagt til 
grundvallar við ákvörðun bóta eða sekta, eftir atvikum með allt að 50% álagi á sektir eða 
bætur ef um mikilvægt efni er að ræða. 
Gjaldskrá skv. 2. og 3. mgr. skal birta notendum á aðgengilegan hátt. 
7 
Ákvæði til bráðabirgða. 
Störf starfsmanna Blindrabókasafns Íslands flytjast til Hljóðbókasafns Íslands og fela lög 
þessi ekki í sér breytingar á stöðu og réttindum þeirra. 
_____________ 
Samþykkt á Alþingi 19. desember 2012. 
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