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Útdráttur 
 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða nýtingu og skipulag á rými almenningsbókasafna og 

hvaða áhrif rými hefur á þá starfsemi og þjónustu sem í boði er á almenningsbókasöfnum. 

Einnig var hugmyndin um þriðja staðinn skoðuð og hvaða hugmyndir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar hafa um framtíðarstarfsemi bókasafna. Notuð var eigindleg aðferðafræði 

við rannsóknina og opin viðtöl tekin við sjö bókasafns- og upplýsingafræðinga á sex 

almenningsbókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu september 2012 til apríl 2013. Í 

viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem ætlað var að leiða í ljós svör við 

rannsóknarspurningunum sem lagðar voru til grundvallar. Helstu niðurstöður benda til að 

þónokkur endurskipulagning á rými á sér stað til að koma til móts við þá fjölbreyttu þjónustu 

og starfsemi sem fer fram á almenningsbókasöfnunum. Rýmið getur haft hamlandi áhrif, 

sveigjanleiki er lykilatriðið og að búnaður sé færanlegur. Það kom einnig fram að ýmis 

starfsemi önnur en sú hefðbunda starfsemi almenningsbókasafna á sér stað. Ýmsir aðilar og 

hópar eru í auknu mæli farnir að nýta sér aðstöðu almenningsbókasafna og mikið er um 

viðburði skipulagða af starfsfólki og utanaðkomandi aðilum. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingar sjá fyrir sér bjarta framtíð almenningsbókasafna. Bókasöfnin verða 

áfram hlutlaus staður sem almenningur sækir til að nálgast upplýsingar og afþreyingu. 

Áherslan snýr í auknu mæli að því að skapa stað til að vera á, þar sem allir þjóðfélagsþegnar 

koma saman og upplifa, andrúmsloftið afslappað og notalegt. 
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Ritgerðin „Almenningsbókasöfn sem torg mannlífs – Nýting rýmis almenningsbókasafna 
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rannsókn sem lögð er fram til MLIS-gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði við félags- 
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1 Inngangur 

 
Margir hafa velt því fyrir sér hvað verði um bókasafnsbyggingar þegar rafbókin og annað 

rafrænt efni hefur náð að festa sig í sessi og fólk þarf ekki lengur að sækja bókasöfnin heim til 

þess að nálgast efni. Verða bókasöfnin eins og við þekkjum þau í dag óþörf? Þetta var 

kveikjan að hugmyndinni um að skoða rýmið á almenningssöfnum auk þess sem ég hef 

mikinn áhuga á arkitektúr og skipulagi sem kynnti enn frekar undir. Mikil gróska hefur verið 

víða erlendis í hönnun og byggingu nýrra almenningsbókasafna sem tengist breyttum 

hugmyndum um starfsemi þeirra og þjónustu við almenning. Þá er einnig mikið fjallað um 

almenningsbókasöfn sem stað eða þriðja staðinn og rannsóknir verið gerðar á því hvernig 

rými og starfsemi almenningsbókasafna nýtist til þess að styðja við aukin samskipti á milli 

fólks. Hér á landi hefur lítið farið fyrir nýbyggingum almenningsbókasafna á 

höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni hafa verið reist menningarhús sem hýsa ýmsa 

menningarstarfsemi sveitafélaganna, þar með talin almenningsbókasöfn. Í þessu verkefni ætla 

ég að kanna hvaða þróun og breytingar hafa orðið undanfarin ár á almenningsbókasöfnum á 

höfuðborgarsvæðinu og hvernig það tengist hugmyndum um notkun á rými safnanna. 

Niðurstöðurnar gætu nýst til þess að varpa ljósi á það hvernig rýmið, starfsemi og þjónusta 

almenningsbókasafnanna spila saman. 

 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig rými almenningsbókasafnanna er skipulagt og 

hvaða áhrif rými hefur á þá starfsemi og þjónustu sem hægt er bjóða upp á á 

almenningsbókasöfnum. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á það hvernig rýmið er nýtt 

fyrir þá fjölbreyttu starfsemi sem fer fram á almenningsbókasöfnum. Að auki eru kannaðar 

hugmyndir bókasafns- og upplýsingafræðinga um áhersluatriði í starfseminni og hvaða 

hugmyndir þeir hafa um framtíðarstarfsemi á bókasöfnunum með tilliti til þess rýmis sem það 

hefur til umráða. Tvær rannsóknarspurningar ásamt undirspurningu voru lagðar til 

grundvallar: 
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 Hvaða áhrif telja bókasafns- og upplýsingafræðingar að rýmið og hönnun/skipulag 

þess hafi á þá starfsemi/þjónustu sem almenningsbókasöfn geta boðið upp á? 

 Hverjar eru helstu hugmyndir bókasafns- og upplýsingafræðinga um 

almenningsbókasöfn sem stað til að vera á og hvernig nýtist rými safnanna við 

það? 

o Hver er framtíðarsýn bókasafns- og upplýsingafræðinga um 

starfsemi almenningsbókasafna? 

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

 

Ritgerðinni er skipt í fimm meginkafla. Á eftir inngangi er fræðileg umfjöllun um efnið. Þar 

er fjallað um bókasafnsbyggingar út frá sögulegu sjónarhorni, fjallað er um lög og viðmið 

almenningsbókasafna, arkitektúr og skipulag og bókasafnið sem stað. Í þriðja kafla er gerð 

grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, markmiði og rannsóknarspurningar lagðar fram, auk 

þess sem vettvangur og þátttakendur eru kynntir. Í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar og 

fjallað um þær út frá helstu þemum. Í lokakafla eru niðurstöðurnar síðan dregnar saman og 

ræddar með hliðsjón af þeim rannsóknarspurningum sem voru lagðar til grundvallar og settar 

í samhengi við fræðilegu umfjöllunina. 
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2 Fræðileg umfjöllun  

 
Þessi kafli hefst á stuttu ágripi af sögu bókasafnsbygginga í hinum vestræna heimi og áhersla 

lögð á þær breytingar og þróun sem orðið hafa í byggingum þeirra. Sérstaklega er skoðað hið 

mikla átak Andrew Carnegie við uppbyggingu almenningsbókasafna í Bandaríkjunum um 

þarsíðustu aldamót. Þá er farið yfir þróun bókasafna fyrir almenning hér á Íslandi og 

húsnæðismál Borgarbókasafnsins skoðuð. Að því loknu er fjallað um bókasafnsbyggingar 

nútímans víða um heim. Því næst er gerð grein fyrir lögum og yfirlýsingum sem tengjast 

almenningsbókasöfnum og starfsemi þeirra. Síðan er fjallað um arkitektúr og hönnun 

almenningsbókasafna og skipulagningu rýmis. Þá er gerð grein fyrir umfjöllun og kenningum 

um bókasafnið sem stað og í því samhengi fjallað um „þriðja staðinn“ og hugmyndir Ray 

Oldneburg, upphafsmanns þeirra hugmyndar. Að lokum er fjallað um hugmyndir um 

framtíðarstarfsemi almenningsbókasafna. 

 

2.1 Bókasafnsbyggingar í hinum vestræna heimi 

 

Þróun nútíma bókasafna hefur verið nátengd þróun nútímans í vestrænum samfélögum, í 

tengslum við samfélagslegar breytingar á síðustu öldum, auknu læsi, aðgengi að upplýsingum 

og þekkingu, lýðræði, umburðarlyndi og opnari samfélögum. Breytingar og þróun á nýtingu 

rýmis bókasafna, sem og aukinn fjöldi bókasafnsbygginga, eru hluti af auknu aðgengi að 

upplýsingum og skipulagðri þekkingu (Dahlkild, 2011). 

Þegar maðurinn fór að skrá þekkingu kom fram þörf fyrir rými til þess að hýsa þessar skrár og 

síðar bækur, þannig að hægt væri að nálgast þekkinguna án erfiðleika. Rými var hannað utan 

um umbúðir þekkingarinnar eða það efni sem verið var að varðveita, hvort sem það voru 

leirtöflur eða bækur (Schnell, 1975). 

Við hönnun rýmis, sem hafði að geyma skráða þekkingu fyrr á öldum, var helst stuðst við 

tvær hefðir. Önnur, sem meðal annars var notuð við Colonial-bókasafnið í Ephesus í Litlu-

Asíu og í Pergamon á 2. öld fyrir Krist, fólst í því að útbúið var afmarkað rými með hillum 

fyrir papírus um 20 til 30 feta langt. Safnið var þá hluti af hofi, röð af hillum í smá 
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hvelfingum og oft styttur á milli. Hina hefðina má finna í klaustrum, upphaflega smá útskot 

eða hvelfingar, þar sem munkar gátu setið við skriftir og lestur. Rýmið var oft afmarkað með 

húsbúnaði, eins og hillum eða borðum. Hvelfingarnar voru um 7 fet að hæð, 4 feta víðar og 7 

feta djúpar, pláss fyrir einn að lesa og gluggi til þess að fá náttúrulega birtu. Á miðöldum var 

fyrst farið að hanna sérstaka hluta bygginga sem bókasöfn, til dæmis í tengslum við háskólana 

í Oxford og Cambridge á Englandi á fyrri hluta 14. aldar. Hér var bekkjum, bókahillum og 

borðum raðað upp á milli glugga til þess að skapa rýmið, en bækurnar voru iðulega geymdar í 

lokuðum skápum eða kistlum. Um og eftir 1500 fóru hillur hækkandi, jafnvel notaðir stigar, 

og farið að útbúa einhvers konar svalir. Þessi þróun átti sér stað bæði á háskólasöfnum og 

bókasöfnum klaustranna og var við lýði allt fram á 18. öld. Með aukinni prentun og fleiri 

notendum þróuðust nokkrar breytingar. Þá fór að bera á því að byggðar voru sérstakar 

bókasafnsbyggingar fyrir forréttindastéttir, aðalinn, hirðina, klerkastéttina og háskólamenn. Á 

stærri bókasöfnum var almenningi stundum veittur aðgangur að þekkingunni (Brawne, 1970). 

Fyrstu kenningar um innanhússkipulagningu bókasafns má rekja til endurreisnartímans í 

Evrópu en þá kynnti fræðimaðurinn Gabriel Naudé leiðbeiningar um hönnun bókasafns, 

hvernig raða ætti upp húsbúnaði og hvar væri best að staðsetja rýmið innan hýbílanna. Hann 

kom fram með nútímalega hugmynd um það hvernig möguleiki væri á því að veita 

almenningi aðgang, en söfnin voru aðallega í eigu hefðarfólks (Dahlkild, 2011). 

Í upphafi 19. aldar á Ítalíu var fyrst farið að aðskilja rými á bókasafninu í bókahillur, lesrými, 

skrifstofurými og jafnvel sérstakt rými fyrir verðmætar bækur. Þessi skipting varð vinsæl víða 

í Evrópu, ekki aðeins lárétt, heldur einnig lóðrétt, með lesrýmið á efri hæð, þar sem nóg var af 

birtu og þakið oft með glerhvelfingu. Áhersla var lögð á lesrýmið, þar sem lesandinn var í 

fyrirrúmi, umkringdur bókum í afmörkuðu rúmi inni í stærra rými. Lofthæðin í stærri 

söfnunum var oft mikil og spilað með upplifunina og tilfinningu lesandans. Á þessum tíma 

gátu notendur sjálfir ekki náð í bækur, heldur þurftu þeir að fá bókaverði til þess að sækja 

bækur fyrir sig (Brawne, 1970). 

Fyrsta vísi af nútímabókasafni fyrir almenning má finna í París um miðja 19. öld. Þar voru 

lokaðar hillur, bækur og lesendur ekki á sama svæði en nálægt, sérstakt lesrými uppi og 

náttúruleg birta fyrir lesandann. Í rými á einni hæð var skipulagið þannig að lesrýmið var 

fremst og bókahillur fyrir aftan. Þróunin varð síðan sú að hönnuð voru opin (open access) 

bókasöfn til þess að sameina bækur og lesendur (Schell, 1975). Opin söfn eða opnar hillur 

þýddi að notendur gátu sjálfir nálgast bækurnar. Bókakosturinn var aðgengilegur öllum, óháð 
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stöðu, kyni, menntun eða tungumáli. Þessi hugmyndafræði var fyrst þróuð á 

almenningsbókasöfnum og má rekja til hins mikla átaks Carnegie í því að koma á fót 

almenningsbókasöfnum í Bandaríkjunum. Síðar fóru háskólarnir að opna söfn sín fyrir 

nemendur. Stuðst var við hugmyndafræði Carnegie-rétthyrningsins sem fól í sér hönnun á 

rými með opnu aðgengi. Á stærri bókasöfnum á tveim hæðum var algengt að hafa útlán á 

fyrstu hæð og upplýsinga- og heimildaleit á annari hæð með lesrými. Um 1920 var farið að 

hanna sérstaklega rými fyrir ákveðnar deildir, þar á meðal barnadeild. Algengasta 

byggingarformið var þó rétthyrningurinn sem þótti hagkvæmasta lausnin og var við lýði allt 

til 1940, en eftir síðari heimstyrjöldina fór að bera á nútímalegri byggingum (Schell, 1975). 

 

2.1.1 Carnegie-bókasöfnin 

 

Góðgerðarmaðurinn skoski, Andrew Carnegie, setti mark sitt á sögu almenningsbókasafna í 

hinum enskumælandi heimi með því að leggja allt að 60 milljón dollara til uppbyggingar 

almenningsbókasafna í Bandaríkjunum, þar sem reistar voru 1679 byggingar. Þessi 

uppbygging hófst í lok 19. aldarinnar þegar útbreiðsla almenningsbókasafna var rétt að 

hefjast, en þau voru fá, lítil og börðust í bökkunum fjárhagslega. Carnegie var innflytjandi í 

Bandaríkjunum og auðgaðist á járnbrauta- og stáliðnaði. Ástæða þess að hann valdi 

almenningssöfn var persónulegur áhugi á bókasöfnum, bókum og bókalestri og því að 

almenningur hefði ókeypis aðgang að bókum. Þessum gjöfum fylgdi þó sú kvöð að þeir bæir, 

borgir og ríki sem þær fengu, þurftu að leggja til lóð fyrir safnið og heita því að halda 

söfnunum við um ókomna framtíð (Bobinsky, 1970). 

Byggingarformið var frekar frjálst í upphafi en þegar Carnegie sá að verið var að eyða í alls 

konar íburð, súlur og skraut, var ákveðið að koma á vinnulýsingum varðandi byggingarnar, 

því arkitekar þess tíma höfðu ekki mikla reynslu í þeim efnum. Einkaritari hans sá um þessi 

mál og árið 1911 var gefið út rit með leiðbeiningum, ætlað þeim sem sóttu um að fá Carnegie-

almenningsbókasafn. Ákjósanlegasta formið fyrir bókasafn var talið vera rétthyrnt; kjallari og 

ein hæð, til þess að nýta svæðið sem best. Þessi hönnun var afrituð lengi vel. Á hæðinni voru 

bókahillur og útlánsborð sem voru þannig staðsett að starfsmaður eða bókavörður hefði góða 

yfirsýn yfir rýmið. Þar var einnig lesrými fyrir fullorðna og barnadeild. Gluggar voru í þeirri 

hæð frá gólfi að það mætti raða hillum meðfram veggjum og hægt að nota hillustæður til þess 

að stúka af og raða upp. Í kjallara voru geymslur, vinnuherbergi, hitakompa, salerni og 
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fyrirlestrarsalur ef við átti. Þessar leiðbeiningar áttu við um minni og meðalstór 

almenningsbókasöfn. Byggingarnar voru allar nýbyggingar, því ekki var áhugi á því að 

endurnýta eldri byggingar (Bobinsky, 1970). Hof þekkingar, upplýsinga og bóka voru 

byggingarnar oft nefndar og sumar voru hannaðar með súlum við innganginn og stóru anddyri 

sem leiddi notendann að afgreiðsluborðinu sem var miðsvæðis. Þar var bókavörðurinn sem 

gat fylgst með því sem fram fór á safninu. Barnadeildin þróaðist frá því að vera lítið svæði 

með bókahillum, í sérstakt afmarkað rými innréttað með sömu innréttingum og lestrarsalur, 

nema í smærri kvarða með sérstöku horni fyrir sögustundir (Dahlkild, 2011). 

Árið 1967 voru 1348 Carnegie-bókasöfn enn í notkun sem slík í Bandaríkjunum, þó mörg 

hefðu verið endurhönnuð, aðallega innanhúss. Nokkrar kannanir hafa verið gerðar á afdrifum 

Carnegie-bókasafnanna, svo sem hvort þau uppfylli nútímakröfu um bókasöfn. Í Kanada var 

gerð tilviksrannsókn á því hvernig eitt slíkt safn virkaði sem rými og staður, 100 árum eftir að 

það var reist. Safnið var hannað árið 1914 með viðbótum árið 1972. Byggingin bauð upp á 

sveigjanleika og hafði aðlagast breyttu hlutverki almenningsbókasafna. Þó að Carnegie-söfnin 

séu byggingar síns tíma, þá er mögulegt að aðlaga þær nútímanum, því þær eru sveigjanlegar 

og skapa stað þar sem fortíð og nútíð mætast (Griffis, 2010). 

Aukinn bókakostur safna um miðja 20. öld, sem og breytingar á þjónustu, varð til þess að 

aukin áhersla var lögð á notagildi bókasafnsbygginga. Þessi þróun kallaði á opnara rými, 

sveigjanleika í byggingarformi og að möguleiki væri á því að aðlaga sig stöðugum 

breytingum varðandi þjónustu, starfsemi og safnkost. Það þurfti að huga að birtu, hljóði, 

loftræstingu og aukinni tæknivæðingu strax í upphafi, því nú voru almenningsbókasöfnin 

orðin að einhvers konar menntunarmiðstöð lærdóms (learning centers). Framfarir í 

vísindaheiminum, tölvuvæðing og aukin útgáfa, allt hafði þetta áhrif á hönnun nýrra 

bókasafna og er tímabilið frá 1950 fram á áttunda áratuginn oft nefnt Sputnik-tímabilið 

(Schell, 1975). 

 

2.1.2 Þróun bókasafna fyrir almenning á Íslandi 

 

Hér verður í stuttu máli fjallað um þróun bókasafna á Íslandi, frá lestrafélögum til 

almenningsbókasafna, og byggingarsaga Borgarbókasafnsins skoðuð sérstaklega. Á Íslandi 

urðu fyrstu bókasöfnin til í klaustrum og á biskupsstólunum á Hólum í Hjaltadal og í Skálholti 
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en einnig áttu einstaka höfðingjar bókasöfn. Þessi söfn glötuðust flest þegar biskupstólunum 

hnignaði og klaustrin voru lögð niður. Það er fyrst við stofnum lestarfélaganna sem fer að 

myndast hefð hér á landi fyrir bókasöfnum og almenningur fær aðgang að bókum (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2004). 

Lestrarfélög voru stofnuð í anda upplýsingarstefnunnar (Enlightenment) undir lok 18. aldar og 

störfuðu í þeirri mynd allt fram á 20. öld þegar almenningssöfnin tóku við hlutverki þeirra. Þó 

lestrarfélögin hafi átt að höfða til almennings, þá gátu fáir nýtt sér þau, meðal annars vegna 

hárra  félagsgjalda (Kristín H. Pétursdóttir og Stefanía Júlíusdóttir, 2009). 

Í Flatey á Breiðarfirði var árið 1833 stofnuð „Flateyjar framfarastofnun“ sem meðal annars 

rak bókasafn fyrir almenning þar sem útlán voru ókeypis. Í upphafi fór starfsemin fram á 

kirkjulofti í Flatey en síðar var byggt sér húsnæði fyrir starfsemina (Friðrik G. Olgeirsson, 

2004). Það var árið 1864 sem kaupmaðurinn í Flatey fjármagnaði og færði að gjöf 

Bókhlöðuna sem var fyrsta bókasafnsbygging á Íslandi. Þessi bygging var lítið timburhús 4,75 

metrar á lengd og 3,43 metrar á breidd með lofthæð 2,19 metrar. Bókasafnið var starfrækt í 

þessari byggingu í 90 ár. Byggingin stendur enn og hefur verið komið í upprunalegt horf 

(Lilja Harðardóttir, 1997). Bókhlaðan í Flatey er þar með fyrsta byggingin sérhönnuð sem 

almenningsbókasafn á Íslandi. 

Notagildi safnsins í Flatey fyrir almenning var ekki sem skildi, því flestar bækur voru á 

erlendum tungumálum, svo presturinn tók sig til og hóf tungumálakennslu. Eftir að 

prentsmiðjurekstur var gefinn frjáls árið 1886 jókst bókaútgáfa. Það var þó með nokkrum 

skilyrðum og eitt þeirra var það að prentsmiðjur þurftu að skila ákveðnum fjölda eintaka til 

skilaskyldusafna sem voru nokkur víða um landið. Þetta varð til þess að auka bókakost þeirra 

verulega (Steingrímur Jónsson, 1983). 

Rætur sumra lestrarfélaga og þar með almenningsbókasafna má rekja til hlutaveltu. Á 

Suðurlandi var áhugi fyrir því að stofna lestrafélag og haldin var hlutavelta til þess að safna 

bókum og fé til bókakaupa. Oft voru það ungmennafélögin á staðnum sem stóðu að þessu 

framtaki og á Bókasafn Árness einmitt rætur sínar að rekja til slíkrar hlutaveltu (Steingrímur 

Jónsson, 1983). Bækur lestrarfélaganna voru í umsjón bókavarða sem sáu um umhirðu og 

útlán þeirra og þurftu þeir eða heimili þeirra yfirleitt að hýsa safnið. Það var því mikilvægt að 

sá einstaklingur væri búsettur miðsvæðis á einhverjum af betri bæjum sveitarinnar, þar sem 

pláss væri fyrir bókaskápana og aðgengi gott. Oft voru söfnin flutt á milli húsa og lentu á 
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hrakhólum og erfitt reyndist að fá góða menn til þess að gegna starfi bókavarða. Bækur voru 

fluttar á milli bæja, stundum eftir ákveðnu kerfi, og gengu síðan hringinn á milli bæja 

félagsmanna. Það voru félagsmenn sem sáu sjálfir um flutning eða bókavörður. Mikið var um 

að bækur glötuðust eða eyðilögðust á þessu ferðalagi og það var hlutverk bókavarðar að halda 

utan um skrár yfir útlán og bókakost. Það kom líka fyrir að bækur lestrarfélaganna væru 

hýstar í sóknarkirkjum og gátu félagsmenn þá nálgast þær í kirkjuferðum sínum. Síðar, þegar 

farið var að byggja skólahús og samkomuhús víða um sveitir um aldamótin 1900, var algengt 

að þau hýstu bókasafn lestrarfélaganna (Jón Jónsson, 2003). 

Skilin á milli lestrafélaga og lítilla bókasafna eru ekki skýr. Lestrarfélög voru frjáls 

félagasamtök og fengu oft gjafafé og bókagjafir frá velunnurum sínum. Fljótlega fóru 

stjórnvöld að gera sér grein fyrir mikilvægi þeirra varðandi uppfræðslu almennings. 

Lagasetning um starfsemi þeirra og að þau fengu fastan tekjustofn af opinberu fé, var þáttur í 

þróun þeirra til almenningsbókasafna (Ingibjörg S. Sverrisdóttir, 1997). 

Með lögum um almenningsbókasöfn árið 1955 urðu lestrarfélögin hluti af 

almenningsbókasöfnum og þá var landinu skipt í 30 bókasafnsumdæmi með bæjar- eða 

héraðsbókasafni sem fékk ákveðið fjármagn frá ríki, sýslusjóðum eða sveitafélagi til 

bókakaupa og til þess að standa undir rekstri þeirra (Friðrik G. Olgeirsson, 2004). 

 

2.1.2.1 Húsnæðismál Borgarbókasafns Reykjavíkur  

 

Forveri Borgarbókasafns Reykjavíkur var einnig lestrafélag. Árið 1865 var Lestrafélag 

Reykjavíkur stofnað og síðar Alþýðulestrafélag Reykjavíkur árið 1901. Það var síðan árið 

1920 sem Alþýðubókasafn Reykjavíkur var stofnað og tók til starfa árið 1923 en nafninu var 

breytt í Bæjabókasafn Reykjavíkur árið 1936 og Borgarbókasafn Reykjavíkur árið 1963 

(Steingrímur Jónsson, 1983). 

Húsnæðismál Borgarbókasafns hafa í gegnum tíðina verið vandamál, það hefur sprengt hvert 

húsnæðið á fætur öðru utan af sér. Þegar það var stofnað árið 1923 var það í íbúð á 

Skólavörðustíg 3. Með aukinni bókaeign varð það húsnæði fljótt of lítið og flutti safnið að 

Ingólfsstræti 12, í húsnæði sem var ein hæð og geymsla í kjallara, árið 1928. Útibú voru 

opnuð á nokkrum stöðum í bænum til þess að koma til móts við aukinn áhuga almennings og 

til þess að draga úr þrengslum. Aðalsafnið flutti síðan í eigið húsnæði sem Reykjavíkurborg 
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keypti, íbúðarhús að Þingholtsstræti 29A. Það voru gerðar miklar breytingar á húsnæðinu til 

þess að aðlaga það rekstri almenningsbókasafns en þar opnaði safnið árið 1954 með alla 

starfsemi undir sama þaki. Sérstök nefnd var starfrækt sem hafði með húsnæðismál safnsins 

að gera og benti hún á að brýn þörf væri á sérhannaðri bókasafnsbygginu fyrir 

borgarbókasafnið. Árið 1967 var samþykkt að reisa nýtt bókasafnshús í „nýja miðbænum“ á 

Kringlusvæðinu, byggingaráætlun var gerð og teiknað hús. Ekkert varð af þessum 

framkvæmdum, en vegna þrengsla í Þingholtsstræti voru leigð önnur rými í nærliggjandi 

húsum fyrir skrifstofur og lestrarsal. Nokkur útibú voru starfrækt í gegnum tíðina í úthverfum 

borgarinnar, oft á tíðum í húsnæði sem ekki var hannað fyrir slíka starfsemi. Dæmi um það er 

útibúið sem var starfrækt í kjallara Bústaðakirkju. Sólheimasafn var fyrsta húsið sem byggt 

var sérstaklega með þarfir bókasafns í huga og meðal annars hugað að aðgengi fyrir fatlaða 

(Sigurður Helgason, 1983). 

Það var svo ekki fyrr en árið 2000 að aðalsafnið opnaði í endurgerðu húsnæði í Grófinni í 

miðbæ Reykjavíkur. Húsið var upphaflega teiknað af Guðjóni Samúelssyni árið 1930 sem 

vörugeymsla fyrir Samband íslenskra samvinnufélaga. Reykjavíkurborg keypti húsið árið 

1989 til þess að hýsa auk Borgarbókasafns, Borgarskjalasafn og Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 

Bókasafnið fékk 1., 2. og 5. hæð til umráða auk skrifstofurýmis á 4. hæð og sameign á 6. hæð. 

Arkitektastofa var fengin til þess að sjá um endurhönnun safnsins, reiknuð var rýmisþörf og 

farið yfir staðla varðandi bókasafnshúsnæði og búnað. Borgarbókavörður sótti ráðstefnur 

víða, meðal annars þar sem Bretinn Harry Faulkner-Brown (sjá síðar) hélt erindi um 

hugmyndir sínar. Vandað var til flutninga og hugsað vel um áhrif þeirra á starfsfólkið. Í nýju 

húsakynnunum margfaldaðist rýmið sem notendur höfðu til umráða og teknar voru upp ýmsar 

nýjungar, rýmið nýtt fyrir menningarstarfsemi, námskeiðahald o.fl. (Erla Kristín Jónasdóttir 

og Ingibjörg Rögnvaldsdóttir, 2001). 

 

2.2 Byggingar nútímans  

 

Mikill áhugi er víða erlendis á hönnun bókasafna og hafa margar nýstárlegar byggingar verið 

reistar og talað er um nýja nálgun við hönnun og skipulag bókasafnsbygginga. Söfnin þurfa 

að vera áhugaverðir staðir til þess að heimsækja, nú sem og í framtíðinni. Bókasöfnum hefur 

oft verið spáð dauða, að ekki væri lengur þörf fyrir þessar byggingar. Mikil vakning hefur þó 
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orðið og söfnin eru í auknum mæli að líta til verslunargeirans og skoða markaðssetningu til 

þess að skapa áhugaverðan og lifandi stað sem almenningur sækir í. 

Bókasöfn hafa tekið tölvubyltingunni með opnum örmum og nú eru söfnin í auknum mæli 

með blandaða starfsemi. Áhuginn á bókasöfnum nú til dags má að mati Alistair Black (2011) 

líkja við byltinguna sem varð í upphafi 20. aldar með Carnegie-bókasöfnunum. Þau hafa 

aðlagast því sem er að gerast í samfélaginu og vettvangur bókasafnsins hefur víða verið 

endurmetinn. Nýjar áherslur í starfsemi og þjónustu hafa ekki dregið úr þörfinni fyrir rými. 

Notendur þurfa aðgang að tölvum og tækjum sem og prentuðu efni (Black, 2011).  

Í Bretlandi var gerð viðamikil könnun á viðhorfi notenda til bókasafnsbygginga, ein sú fyrsta 

sinnar tegundar í heiminum. Niðurstöður gáfu til kynna fjórar mismunandi skoðanir. Einn 

hópur vildi áfram hafa bókasafnið í gömlum byggingum og helst ekki breyta neinu. Annar 

hópur vildi sjá nýbyggingar, líkt og hafa verið að rísa víða í Bretlandi í samstarfi við aðra 

starfsemi. Þriðji hópurinn vildi sambland af því nýja og gamla; nútímaþjónustu og starfsemi í 

fallegu sögulegu umhverfi. Fjórði hópurinn sagði að umgjörðin skipti engu máli, áherslan ætti 

að vera á þjónustu og bókakost (Black, 2011).  

Það eru enn margir sem sjá bókasöfn fyrir sér sem þessa gömlu hlýlegu stofnun og vilja helst 

ekki breyta þeirri ímynd. Þau bókasöfn sem helst er fjallað um þegar talað er um vel 

heppnaðar nýbyggingar eru bókasafnið í Seattle í Bandaríkjunum, opnað árið 2004, og hinar 

svokölluðu Idea Stores og Discovery Centers í Bretlandi sem eru nýbyggingar eða 

endurhannaðar byggingar sem hýsa fjölbreytta starfsemi meðfram starfsemi 

almenningsbókasafns. Þær eru oft staðsettar í úthverfum eða í nágrenni við 

verslunarmiðstöðvar og eiga að hvetja almenning til þess að sjá bókasöfn í nýju ljósi 

(Dahlkild, 2011). 

Til stendur að opna stærsta almenningsbókasafn Norðurlanda í Árósum í Danmörku árið 

2014. Þar verður starfrækt svokallað „urbanmediacenter“ í einu stóru almenningsrými. 

Hugmyndin er að byggja á þörfum einstaklingsins með það að markmiði að rækta samband 

fólks, þekkingar og reynslu. Þar verður fjölbreytt þjónusta í boði og hugað vel að góðu 

líkamlegu aðgengi. Í þessu safni, sem og öðrum nýbyggingum, er lögð mikil áhersla á 

sjálfbærni. Mikið er rætt um græn bókasöfn og til eru fjölmargar aðgengilegar vefsíður með 

leiðbeiningum þar að lútandi, til dæmis á designinglibraries.org.uk, vefsetri sem sett var á 
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laggirnar af breskum stjórnvöldum árið 2003 og ætlað að halda utan um upplýsingar sem 

varða hönnun bókasafna. 

Traci Lesneski (2011) gerði könnun í Bandaríkjunum á því hvernig nýta mætti eldri 

byggingar sem almenningsbókasöfn sem áður höfðu hýst stórar verslanir og komst að því að 

ýmis tækifæri felast í því að nýta slík rými. Endurhönnun bygginganna er ákjósanlegur 

valkostur frekar en að byggja nýjar, því mikið er til af vannýttu húsnæði, nú þegar mörg 

samfélög hafa áhuga á því að stækka bókasöfnin. Hún talar um kosti þess að endurhanna 

þessa stóru kassabyggingar. Það sé einfaldara en að endurhanna gamalt Carnegie-bókasafn, 

því þær bjóði upp á mikið opið rými og sveigjanleika (Lesneski, 2011). 

 

2.2.1 Lög, stefnuyfirlýsingar og viðmið um almenningsbókasöfn 

 

Nokkrar alþjóðastofnanir og samtök gefa út viðmið og leiðbeiningar sem bókasöfn um allan 

heim geta stuðst við varðandi rekstur og þjónustu. Alþjóðasamtök bókasafna IFLA (The 

International Federation of Library Associations and Institutions) hafa lýst því yfir að 

þungamiðja ábyrgðar í starfi bókasafna og upplýsingamiðstöðva sé að styðja við og efla 

grundvallaratriði vitsmunalegs frelsis og veita óhindraðan aðgang að upplýsingum (IFLA, 

e.d.). 

Yfirlýsing menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um 

almenningsbókasöfn, sem unnin var í samvinnu við IFLA, var gefin út árið 1994. Þar eru 

stjórnvöld, ríki og sveitarstjórnir hvött til þess að styðja við og stuðla að þróun 

almenningsbókasafna. Almenningsbókasöfn eru upplýsingamiðstöð á hverjum stað, þar sem 

notendur eiga að hafa aðgang að þekkingu og upplýsingum. Í yfirlýsingunni eru 

meginmarkmið almenningbókasafna sett fram og þá er einnig fjallað um fjármögnun, 

lagasetningu og samstarf við aðrar stofnanir. Sérstök grein er gerð fyrir starfsemi og stjórnun 

og í því samhengi fjallað um aðgengi. Þar stendur meðal annars að allir íbúar sveitarfélags 

skuli hafa greiðan aðgang að almenningsbókasafni. Til þess að uppfylla það þurfa 

bókasafnsbyggingar að vera vel staðsettar og bjóða upp á lestrar- og námsaðstöðu og 

viðunandi tæknivæðingu. Afgreiðslutíminn þarf að vera nógu langur til þess að mæta þörfum 

notenda. Einnig er æskilegt að sinna þjónustu við þá sem ekki eiga heimagengt á bókasafnið 

(UNESCO, 1994). 
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IFLA heldur úti sérstakri deild um hönnun og endurhönnun bókasafnsbygginga, gefur út efni 

og heldur ráðstefnur. Þessi deild lætur sig varða öll mál í sambandi við hönnun 

bókasafnsbygginga innan og utanhúss, þar með talið allan búnað og húsgögn. Markmiðið er 

að safna saman þekkingu og efla samstarf og skilning á milli bókasafns- og 

upplýsingafræðinga og arkitekta og hönnuða. Deildin gefur út lykilviðmið og kynnir staðla 

sem bókasöfn geta tekið mið af við hönnun eða endurhönnun bókasafnsbygginga (IFLA, e.d.). 

 

Bandarísku bókavarðasamtökin ALA (American Library Association) hafa það að markmiði 

að veita forystu og vera leiðandi í þróun, kynningu og endurbótum á bókasafns- og 

upplýsingaþjónustu. Samtökin setja fram markmið varðandi framtíð bókasafna og hafa fimm 

atriði að leiðarljósi; fjölbreytni, aðgengi fyrir alla, menntun og endurmenntun, vitsmunalegt 

frelsi og læsi á 21. öldinni (ALA, e.d.a). Þá hafa þau tekið saman ýmis viðmið og 

leiðbeiningar varðandi hönnun og endurhönnun bókasafna, þó að ekki sé starfandi sérdeild á 

þessu sviði hjá samtökunum. Þar á meðal er eitt svokallað „fact sheet“ númer 11 um 

bókasafnsbyggingar og viðbætur á þeim. Þar má finna greinasafn, yfirlit yfir bækur og tengla í 

viðurkennd arkitektasamtök (ALA, e.d.b). 

Á Íslandi eru starfrækt 78 almenningsbókasöfn sem starfa samkvæmt bókasafnalögum nr. 

150/2012 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Fyrstu lög sem varða 

almenningsbókasöfn voru samþykkt á Alþingi árið 1955. Í þeim er meðal annars tilgreint 

hlutverk og tilgangur safnanna. Ný lög um bókasöfn á Íslandi voru samþykkt á Alþingi í 

desember 2012 (Bókasafnalög nr. 150/2012), en við það féllu úr gildi fyrri lög sem náðu 

eingöngu til almenningsbókasafna (Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997). Það er 

fagnaðarefni og styrkir stoðir fyrir framtíð og tilvist bókasafna að lögin hafi verið 

endurskoðuð. Í þeim kemur fram að tilgangur nýju laganna sé að efla starfsemi og samvinnu 

bókasafna í landinu. Í sjöttu grein laganna er kveðið á um markmið og hlutverki bókasafna: 

„Bókasöfn eru þjónustustofnanir sem starfa í þágu almennings og eigenda sinna og eru ekki 

rekin í hagnaðarskyni. Sameiginlegt markmið bókasafna sem undir þessi lög 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). 

Aðeins er minnst á búnað safna í 11. grein laganna, þar sem fram kemur að búnaður, húsnæði 

og safnkostur skuli taka mið af hlutverki hvers safns fyrir sig. Í áttundu grein fyrri laga um 
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almenningsbókasöfn var kveðið á um að sveitafélög ættu að sjá söfnum fyrir viðunandi 

húsnæði og búa þau nauðsynlegum búnaði og að við hönnun bókasafnsbygginga sem og kaup 

eða leigu á húsnæði fyrir bókasöfn ætti að gæta þess að safnið væri aðgengilegt öllum (Lög 

um almenningsbókasöfn nr. 36/1997). 

 

2.3 Hönnun almenningsbókasafna 

 

Mikil vakning hefur átt sér stað hjá stjórnvöldum víða erlendis um mikilvægi 

almenningsbókasafna sem má rekja til þess að áhyggjur hafa verið um minnkandi þátttöku 

fólks í samfélaginu og þá þróun sem hefur átt sér stað í því sambandi. Almenningsbókasöfn 

leika oft stórt hlutverk í því að skapa og næra samfélagið. Þau eru hlutlaus staður, þar sem 

samfélagsþegnar geta komið saman, bæði sem einstaklingar eða hópar, til þess að lesa, læra 

og upplifa. Þetta eykur einnig tengingu fólksins við nánasta umhverfi sitt. Stjórnvöld hafa gert 

sér grein fyrir þessu mikilvæga hlutverki almenningsbókasafna og víða hefur auknu fjármagni 

verið úthlutað til þess að lagfæra byggingar og endurhanna til þess að gera bókasöfnin að 

meira aðlaðandi og aðgengilegri stöðum (Matthews, 2009). 

Breski arkitektinn Henry Faulkner-Brown kynnti á áttunda áratugnum 10 eiginleika sem væri 

æskilegt að öll bókasöfn hefðu en hann hannaði fjölda bókasafnsbygginga um allan heim. Þau 

lykilatriði sem hann setti fram hafa verið kölluð boðorðin 10 og eru eftirfarandi: 

1. Sveigjanleiki – bæði hvað varðaði byggingu, skipulag innanhúss og þjónustu. 

2. Samþjöppun húsnæðis – minni fjarlægðir, auðveldara aðgengi fyrir starfsfólk og 

notendur. 

3. Aðgengi – að utan og inn í byggingunni, einfalt og auðskiljanlegt þannig að ekki þurfi 

að merkja allar leiðir.  

4. Stækkunarmöguleikar – til þess að takast á við vöxt í framtíðinni án mikilla truflunar. 

5. Fjölbreytileiki – í formi bókakosts, aðstöðu og þjónustu fyrir notendur. 

6. Skipulagning. 

7. Þægindi – stuðlar að skilvirkni í notkun. 

8. Stöðuleiki í umhverfi – til þess að varðveita safnagögn. 

9. Öryggi – hafa stjórn á hegðun notenda og koma í veg fyrir tjón eða tap á 

safnagögnum. 
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10.  Hagkvæmni í rekstri og viðhaldi byggingar. 

 (Faulkner-Brown, 1989) 

Þessi atriði geta átt við hvaða bókasafnstegund sem er, óháð stærð og tegund. Faulkner-

Brown talar sérstaklega um Landsbókasafn - Háskólabókasafn sem dæmi um 

bókasafnsbyggingu sem hefur öll þessi lykilatriði til að bera. Byggingin er kassalaga og 

þungamiðja þjónustu liggur í miðri byggingunni. Það auðveldar þjónustu og er hagkvæmara 

hvað varðar kostnað við upphitun og orkunotkun. Sérstaklega minnist Faulkner-Brown á það 

að hafa stækkunarmöguleika bókasafnsins í huga og að ekki skuli horft fram hjá þeim, þar 

sem bókasöfn breytist og stækki, en hinum boðorðunum megi hliðra til og þynna út 

(Faulkner-Brown, 1999). 

Boðorðin sem Faulkner-Brown kynnti voru lykilhugtök í hönnun á sjöunda og áttunda 

áratugnum, en þá var mikið fjallað um sveigjanleika, hagnýtingu og not fyrir byggingar, 

einingar eða ákveðin form. Þá var einnig lögð áhersla á það að setja fram staðla fyrir 

bókasafnsbyggingar, allan búnað og innréttingar (Black og Dahlkild, 2011). 

Þeir sem standa að byggingu og hönnun nýrra safna, sem og endurbyggingu, verða að hafa 

sterka og skýra sýn sem á að vera hvatning við hönnunarferlið. Með breyttum áherslum og 

nýrri tækni endurskoðaði Andrew McDonald (2006) boðorðin 10 og vildi frekar tala um gæði 

sem bókasöfn ættu að stefna að. Sum þessara boðorða hafa aðra þýðingu nú á tímum en á 

áttunda áratugnum og áherslur bókasafna hafa breyst. Rými er dýrmætt og vanda skal til verks 

þegar ráðist er í hönnun. Nú á dögum er bókasafn ekki aðeins safn bóka, heldur hafa sprottið 

upp alls konar einingar sem tengjast menntun, endurmenntun, menningu o.fl. McDonald telur 

að gott bókasafn þurfi að búa yfir eftirfarandi gæðum: 

 

1. Hagnýt hönnun með tilliti til notagildis, ekki einblína á sjónræn gildi. 

2. Sveigjanleg – rými sem geta tekið á móti breytingum. 

3. Aðgengilegt rými.  

4. Fjölbreytileiki í hönnun og starfsemi. 

5. Gagnvirkni – stuðla að samskiptum notenda og þjónustu.  

6. Leiðni – rýmið hvetji og hrífi notendur til samskipta, huga að leiðni til dæmis hljóðs í 

opnu rými. 

7. Hentugt umhverfi – viðeigandi aðstæður fyrir notendur, bækur, tölvur varðandi til 

dæmis raka, ljósbirtu, hitastig. 
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8. Öryggi – fyrir fólk, kost, tæki, gögn og bygginguna sjálfa. 

9. Skilvirkni – hagkvæmni í rými, mannafla og rekstri. 

10. Geti tekið á móti nýrri tækni. 

11. Hönnunin verður að vera spennandi og hrífa notendur. 

(McDonald, 2006) 

 

Þetta eru gæði sem gera bókasöfnin sérstök og eru lykilatriðið við hönnun nýrra bókasafna 

hvar sem er í heiminu. Þau á að nota sem leiðbeiningar við hönnun og varast að þau hamli 

hönnun. Byggingin stendur og fólkið heldur áfram að koma til þess að læra, eiga samskipti, 

skiptast á hugmyndum og nálgast upplýsingar. Nýjungar í tækni og samskiptamöguleikum eru 

kærkomin viðbót við þá starfsemi sem fer fram á bókasafninu (McDouglas, 2006). Þekktur 

fræðimaður, S. R. Ranganathan, setti fram kenningar um fimm lögmál bókasafna. Þar birtist 

hugmyndafræði sem mörg bókasöfn styðjast við. Fimmta lögmálið segir að bókasöfn séu í 

stöðugum vexti. Þar líkir hann vextinum saman við lífveru sem þarf að vaxa og dafna til þess 

að halda lífi (Ranganathan, 1963). 

 

2.3.1 Hvað ber að varast við hönnun bókasafnsrýmis? 

 

Við hönnun og endurskipulagningu bókasafna er samstarf arkitekta, starfsfólks og 

forstöðumanna bókasafns afar mikilvægt. Það þarf að ríkja skilningur á milli þeirra áður en 

hafist er handa við hönnun og nauðsynlegt að skoða allt í sameiningu og út frá sem flestum 

sjónahornum. Oft á tíðum er bókasafns- og upplýsingafræðingurinn milliliður á milli arkitekta 

og fjármögnunaraðila. Góð samvinna er undirstöðuatriði til þess að allt gangi vel fyrir sig og 

hann þarf að sjá um streymi upplýsinga. Alltof algengt er að samvinna sé ekki til staðar eða 

gangi ekki og verða þá báðir eða annar aðili óánægðir með útkomuna. Að taka þátt í að hanna 

og skipuleggja bókasafn er verkefni sem flestir bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa ekki 

fengið þjálfun í og gera sennilega ekki oft á starfsferlinum. Undirbúningurinn er því 

gríðarlega mikilvægur og bókasafns- og upplýsingafræðingurinn þarf að koma sinni 

fagþekkingu til skila í hönnunarvinnunni til arkitekta (Ratcliffe, 1987). 

Fred Schlipf (2011) talar um að sömu mistökin séu síendurtekin hvað varðar hönnun 

bókasafnsbygginga og hvernig hægt sé að koma í veg fyrir þau eða bregðast við þeim. Hann 

byggir á 40 ára reynslu sinni sem ráðgjafi við hönnun bókasafna. Að hans mati er hönnunin í 
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sjálfu sér einföld. Bókasöfn þurfi að vera sterk, vel lýst, þægileg, örugg, sveigjanleg, 

stækkanleg og lágmarkskostnaður við rekstur húsnæðis. Vandamálin liggi í smáatriðunum, 

hlutir séu allt of oft í ólagi eða virki ekki. Slæmar hönnunarhugmyndir komi úr öllum áttum 

og spretti upp við ýmsar aðstæður. Þakgluggar séu til dæmis heillandi og veiti náttúrulega 

birtu en skapi ekkert nema vandamál að hans mati. Yfirborðið sé hart og endurvarpi hljóði, of 

mikil birta falli á það sem er beint fyrir neðan gluggann og erfitt sé að stjórna birtunni. Þar að 

auki verði hávaði af rigningu og undantekningarlaust leki þakgluggar. Skálar eða opin rými 

sem oft eru notuð til þess að tengja saman rými, til dæmis gamalt og nýtt, taki mikið pláss 

sem nýtist ekki. Það geti verið glymur og erfitt að lýsa upp og stilla hita. Sérhannaðir stigar 

sem arkitektar heillist af, eins og fljótandi stigar, virki ekki vel á bókasöfnum. Garðar, 

gosbrunnar og óvenjulega löguð rými séu einnig óhentug, þannig að rétthyrnd rými virki best 

og séu hagkvæmust, því húsbúnaður henti best í þannig lagað rými. Mörg mistök eigi sér stað 

með lýsingu, hún sé oft á tíðum léleg og ekki hugsað nógu vel að henni í upphafi. Einnig sé 

ókostur að hafa marga innganga fyrir notendur vegna öryggis og vöktunar (Schlipf, 2011). 

Byggingin þarf að búa yfir langtíma sveigjanleika, því eins og komið hefur fram eru bókasöfn 

síbreytileg og þurfa að aðlaga sig að breyttum tíma og aðstæðum. 

 

2.3.2 Svæði fyrir börn og unglinga 

 

Á flestöllum almenningsbókasöfnum er afmarkað svæði sérstaklega ætlað börnum og 

starfsemi í tengslum við börn. Einnig er farið að veita unglingum meiri athygli og þörfum 

þeirra og hanna sérstaklega svæði innan bókasafnsins fyrir þennan aldurshóp. Bæði 

Alþjóðasamtök bókasafna IFLA og Bandarísku bókavarðasamtökin ALA gefa út 

leiðbeiningar varðandi hönnun barna- og unglingadeilda, staðsetningu, val á húsbúnaði, 

starfsemi og margt fleira. 

Sérstök barnadeild á almenningssöfnum á sér yfir 100 ára sögu og hefur líkt og bókasöfnin 

þróast mikið í gegnum tíðina. Í lok 19. aldar var um að ræða óvistleg rými, líkt og skólastofa, 

hrátt umhverfi, þar sem börnin áttu að sitja kyrr og lesa. Í upphafi 20. aldar var farið að veita 

þessu rými meiri athygli með það í huga að þarna ættu börnin að geta átt ánægjulega stund og 

var reynt að gera rýmið heimilislegt. Um miðja síðustu öld og fram á níunda áratuginn var 

rýmið farið að líkjast meira skrifstofurými. Það var opið og skandinavískur bragur á því. Í 

kringum aldamótin síðustu urðu svo þemarými alsráðandi. Mikil markaðsetning var í gangi, 
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húsbúnaður í líkingu við það sem var í boði í barnahorni McDonalds- og Disney-þema 

áberandi. Þá og nú er einnig lögð rík áhersla á það að rýmið sé aðlaðandi og þægilegt og eigi 

að hvetja börn og fjölskyldur til þess að koma á bókasafnið (Black og Rankin, 2011). 

Við hönnun á barnarými þarf að taka tillit til mikilvægis þess varðandi mennta- og 

menningarhlutverks bókasafnsins í samfélaginu. Mikilvægt er að hafa börnin með í 

hönnunarferli á barnarými, skoða hvernig þau upplifi rými og komast að því hvernig bókasöfn 

börn vilja. Rannsókn í Tyrklandi á áhuga og meðvitund barna í sambandi við hönnun leiddi í 

ljós að það sem þau sóttust eftir var þægileg húsgögn, svæði fyrir hópavinnu, fjölnota svæði, 

tölvur og einnig óformlegt svæði þar sem mætti neyta matar. Jafnframt nefndu þau að það 

væri þörf á því að hafa hljóðlátt svæði en ekki mikið opið rými, þar sem ekki þykir viðeigandi 

að vera með ærsl og læti á bókasafninu. Með því að innleiða hugmyndir notenda í hönnun á 

rými og koma til móts við væntingar barna um rými fyrir þau, eru meiri líkur á því að þau 

sæki bókasafnið. Það þarf að færa áhersluna frá því að einblína á safnkostinn yfir í það að 

skapa þægilegt umhverfi fyrir notendur (Önal, 2011). Barnarýmið þarf að vera aðgengilegt og 

bjóða notendur velkomna. Skilti og merkingar þurfa að vera barnvænar og auðskiljanlegar. 

Ódýr leið til þess að hanna barnarými er að mála rýmið í sterkum litum. Lykilatriði varðandi 

barnarýmið er að rýmið sé sveigjanlegt, auðvelt að breyta uppsetningu og að það sé 

aðgengilegt og fallegt (Imhoff, 2011). 

Í svipaðan streng tekur Regína Eiríksdóttir í umfjöllun sinni um hönnun barnadeilda á 

almenningsbókasöfnum í grein sinni í Bókasafninu (1997). Hún talar um það hvað 

undirbúningsvinnan sé mikilvæg. Það þurfi að skilgreina fyrir hverja starfsemin eigi að vera 

og hvaða starfsemi eigi að fara fram í rýminu. Það þurfi að meta þörfina út frá sjónarhóli 

barna. Oft sé horft á þá hópa sem koma á safnið, leikskólakrakka og skólabekki, en 

nauðsynlegt sé einnig að skoða hverju einstaklingar sem koma sjálfviljugir á bókasafnið séu 

að sækjast eftir. Hún leggur áherslu á það að skoða hvað það er sem laðar einstaklinga að. 

Börn í nútímasamfélagi séu daglega í stofnanaumhverfi og undir eftirliti og umsjón 

fullorðinna. Bókasafnið þurfi þess vegna að bjóða upp á stað þar sem barnið finni fyrir 

sjálfstæði sínu án þess þó að vera eitt. Hún nefnir að börn séu einnig að leita að stað þar sem 

þau geti verið ein út af fyrir sig og fái að gramsa í bókunum. Þögnin sé líka heillandi, að fá að 

sitja í hljóði úti í horni með sína bók. Húsbúnaður í barnadeildum þarf að vera á þeirra kvarða, 

sterkur, sveigjanlegur og fjölbreyttur, hillur á gólfi ekki hærri en 150 sm og færanlegar, 

þannig að breyta megi rýminu með lítilli fyrirhöfn. Aðgangur að tölvum, brúðuleikhúsi og 
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tónlist eru nokkur atriði sem hún nefnir að æskileg séu í barnadeild. Staðsetning 

barnadeildarinnar innan bókasafnsins á að vera í rökréttum tengslum við safnið í heild og 

þannig að börnin upplifi safnið sem stað sem þeim líði vel á og vilji heimsækja aftur og aftur 

(Regína Eiríksdóttir, 1997). Notendur barnasvæðisins eru auk barna í miklum meirihluta 

konur. Á það hefur einnig verið bent að það að hafa tölvur fyrir fullorðna við hliðina á 

barnasvæði, auki mjög á notkun barnasvæðisins, þar sem þægilegt sé að hafa auga með 

barninu á meðan fullorðni einstaklingurinn sinnir sínum málum í tölvunni (Becker, 2012). 

Svæði fyrir ungt fólk er í flestum tilvikum staðsett nálægt barnadeildinni, því það virðist vera 

rökrétt þróun að færa sig um einn bás þegar barnið vex úr grasi. Oftast eru þetta rými með 

unglingabókmenntum, myndasögum, aðgengi að tölvum og grjónapúðum. 

Hingað til hefur lítið verið kannað hverju ungt fólk sækist eftir á almenningsbókasöfnum, sem 

oft eru hönnuð án þess að gefa þessum notendahóp sérstakan gaum. Það ætti að ýta undir 

félagslegan þroska og almenna þátttöku í samfélaginu ef fleiri ungmenni kæmu á 

almenningsbókasöfn og væru virkir notendur. Hér liggur eitt markaðstækifæri bókasafnanna 

sem felst í því að breikka notendahópinn (Bolan, 2008).  

Unglingar þurfa líka líkamlegt rými til þess að hittast í, ekki aðeins á samfélagsmiðlum og á 

veraldarvefnum. Stöðum þar sem ungt fólk getur hist og átt jákvæð samskipti hefur fækkað og 

þarna geta bókasöfnin komið til móts við þá þörf. Við hönnun á rými sem eru sérstaklega 

ætluð ungu fólki er sjálfsagt að hafa þau með í ráðum (Heeger, 2006). Bolan styður þessi 

sjónarmið um það að fá fram hugmyndir þeirra um svæði og á þá við val á húsgögnum og 

litum, hvernig lýsingu eigi að nota og merkingar á svæðinu. Huga þurfi vel að því hverjar 

þarfir unga fólksins eru, finna hverju þau séu að sækjast eftir en ekki aðeins hugsa um það 

hvað þau vilji hafa á safninu. Rýmið þarf að bjóða einstaklinginn velkomin, vera sjónrænt 

aðlaðandi, bjóða upp á fjölbreytileika og hvetja til jákvæðrar notkunar á bókasafninu (Bolan, 

2008). 

 

2.3.3 Aðgengi og leiðbeiningar  

 

Á almenningsbókasöfnum er mikilvægi að fólk rati um rýmið og að aðgengi sé greitt. Í grein 

sinni Wayfinding fjallar Mandel (2010) um rannsókn sem gerð var á því hvernig notendur 

ferðast um rými bókasafnsins. Niðurstöðurnar er hægt að nýta til þess að bæta og auka 
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þjónustu. Nauðsynlegt er að bókasafnið þekki inn á hegðun notenda inni í rýminu þannig að 

þeir geti náð athygli þeirra beint, sett fram efni og auglýsingar og haldi þessum leiðum opnum 

og greiðfærum fyrir notendur (Mandel, 2010). 

Mandel segir að mikið sé skoðað hvaða efni notendur séu að sækjast eftir og hvað notendur 

séu að gera á bókasafninu en athyglinni hafi ekki verið beint að því hvernig þeir hafi komist 

þangað. Þessi hugmyndafræði er víða notuð í rannsóknum í tengslum við spítala og 

verslunarmiðstöðvar. Vitneskja um helstu leiðir notenda gagnast við markaðsetningu á efni og 

þjónustu og stuðlar að bættu aðgengi að mest sóttu stöðunum. Oft er ekki nógu vel hugað að 

þessum atriðum við hönnun, auk þess sem merkingar eru oft á fagmáli sem gagnast notendum 

illa við það að rata um rýmið (Mandel, 2010). Begg (2008) nefnir það að staðsetja geisladiska, 

myndbönd, tímarit og aðra vörur framarlega við inngang, þannig að notendur komi ekki alveg 

strax inn í sjálft bókasafnið (Begg, 2008). 

Tilgangur merkinga er sá að notendur geti borið kennsl á eitthvað, upplýsa, stýra flæði um 

rýmið, banna og leyfa. Gott merkjakerfi á að falla inn í hönnunina en skilaboðin eiga að vera 

greinileg. Ákveðnir staðlar eru víða varðandi öryggi og aðgengi, til dæmis fyrir 

hreyfihamlaða. Gott merkjakerfi er lykilatriði. Staðsetningarkort eða yfirlitskort þarf að vera 

einfalt og tilgangurinn að ná áttum í rýminu eða finna eitthvað ákveðið svæði. Merkingar 

þurfa að vera á auðskiljanlegu tungumáli og leturstærð í réttum hlutföllum en merkingar geta 

einnig verið í formi lýsingar. Vel gert leiðbeiningarkerfi er leiðandi og skýrir sig sjálft, það er 

einstakt fyrir hvern stað og notendur þess (Beneicke, Bieseck og Brandon, 2003). Líkamlegt 

aðgengi að þjónustu og upplýsingum þarf að vera greitt og einfalt og mælt er með því að hafa 

aðeins eitt stórt afgreiðslusvæði í stað tveggja eða fleiri (Lund, 2012). 

 

2.4 Bókasafnið sem staður 

 

Sá góði árangur sem hefur náðst við uppbyggingu rafrænna miðla, sem bókasöfnin hafa tekið 

opnum örmum, hefur valdið því að fólk þarf í minni mæli að koma á safnið í leit að 

upplýsingum vegna daglegra þarfa. Raddir þess efnis að nú sé ekki lengur þörf fyrir 

bókasafnsbyggingar sem slíkar voru háværar við lok síðustu aldar en þær eru óðum að þagna 

(Demas, 2005; Jochumsen og Rasmussen, 2006).  
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Demas (2005) spyr af hverju fólk komi enn þá á þennan stað og vísar í nokkrar kannanir þess 

efnis að heimsóknum á bókasöfn hafi ekki fækkað. Bókasöfnin gegna enn mikilvægu 

hlutverki í samfélaginu og fólk kemur enn á söfnin í leit að upplýsingum, afþreyingarefni og 

til þess að vera í sambandi við samfélagið, því þau bjóða upp á stað sem er öruggur og 

þægilegur, samskipti við fólk í umhverfi sem styður við menntun og menningu, óháður og 

ókeypis. Fjölbreytileiki í efni, þjónustu og viðburðum er það sem gerir söfnin að svo 

aðlaðandi stað til að vera á (Demas, 2005). Þar starfar líka fagfólk sem hefur þekkingu og 

reynslu, en það gleymist oft að nefna það þegar verið er að tala um bókasafnið sem stað 

(Elmborg, 2010). 

Geoffrey T. Freeman arkitekt, sem hefur hannað yfir 80 bókasöfn, fjallar um það að áður hafi 

verið meira lagt upp úr útliti byggingarinnar, nú skipti innviðirnir meira máli. Bókasöfn eru 

enn blanda af fortíðinni (prentað efni) og nútíðinni (rafrænt efni). Þó Internetið hafi gert okkur 

fjarlægari hvert öðru, þá eru bókasöfn nútímans staðurinn sem færir okkur nær hvert öðru. Til 

þess að bókasöfn haldi áfram að starfa sem þessi dýnamiski staður, þá verður rýmið og 

starfsemin stöðugt að vera að örva notendur í því að skapa nýja leiðir til þess að leita að og 

sameina efni og upplýsingar. Bókasöfnin verða að bjóða upp á þjónustumiðað umhverfi sem 

styður félagslega þátttöku. Allt sem er skipulagt í dag þarf að vera í stöðugri 

endurskipulagningu í framtíðinni (Freeman, 2005).  

Elmborg (2010) bendir á að það sé ekki aðeins tæknivæðingin og tilkoma rafrænna leitarvéla 

eins og Google sem ógni starfsemi bókasafnanna, heldur eru til dæmis bókabúðirnar og 

kaffihúsin í harðri samkeppni við bókasöfnin um viðskiptavini, þannig að bókasöfnin þurfi að 

skilgreina sig og markaðsetja þjónustu sína. Það er nýlunda að núna þurfi að markaðsetja 

bókasafnsrýmið sem vöru. Rýmið má skilgreina sem sérstaka vöru, það er byggingin, 

staðurinn og sérstaklega þetta þægilega, kunnuglega andrúmsloft sem ríkir á bókasöfnum. 

Þessi andi sem ekki er hægt að finna í bókabúðinni eða kaffihúsinu sem er svo mikilvægt að 

draga fram (Elmborg, 2010). Það er ekki aðeins andi bókasafnanna sem hægt er að 

markaðssetja, heldur einnig upplifunina. Mörg almenningsbókasöfn hafa stílað inn á það með 

því að nota hönnunina til þess að ýta undir þessa upplifun, bæði við hönnun á byggingum og 

innréttingu, til dæmis að barnadeildin sé útbúin eins og ævintýraheimur (Jochumsen og 

Rasmussen, 2006). Bókasafnið er staður sem leiðir fólk saman, hvetur til samræðna og 

samvinnu. Rýmið þarf þó einnig að bjóða upp á það að fólk geti dregið sig til hliðar á róleg 

svæði, þar sem það geti verið áhorfandi og upplifað staðinn fyrir sjálft sig (Elmborg, 2011). 
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Hugmyndir um bókasafnið sem „þriðja staðinn“ geta hjálpað bókasöfnum og bókasafns- og 

upplýsingafræðingum að þróa leiðir til þess að koma til móts við fjölbreyttara samfélag og 

fjölmenningu (Elmborg, 2011). Þetta er staður þar sem notandinn finnur fyrir öryggi og 

þægindum og frelsi til þess að gera sína hluti. 

 

2.4.1 Þriðji staðurinn 

 

Mikið er fjallað um kenningar félagsfræðingsins Ray Oldenburg og hugmynd hans um þriðja 

staðinn þegar fjallað er um almenningsbókasöfn sem stað. Heimilið er fyrsti og mikilvægasti 

staðurinn, fyrsta umhverfið sem einstaklingar kynnast og hefur mest áhrif á mótun 

einstaklingsins. Annar staðurinn er vinnuumhverfið, vinna eða skóli, þar sem meðal annars er 

stutt við eiginleika eins og þá að skara fram úr í samfélaginu. Fyrir iðnbyltingu var þetta einn 

og sami staðurinn, heimilið og vinna.  

Í bók sinni The Great Good Place skilgreinir Oldenburg (1997) staði eins og kaffihús, bari, 

bókabúðir og aðra staði, þar sem fólk kemur saman, hittist óformlega, sem mikilvæga fyrir 

borgaralegt samfélag. Að fólk hittist svona óformlega sé undirstaða þess að lýðræðið virki. 

Það sé ekki endilega sætafjöldi, framboð á mat og drykk, aðgengi að bílastæði eða eitthvað 

sem rekstraraðilarnir bjóði upp á sem laði fólk að. Það sem laði fólkið að þriðja staðnum aftur 

og aftur sé fyrst og fremst það sem aðrir notendur og viðskiptavinir láti í té og skapi létt og 

skemmtilegt andrúmsloft. Þessir staðir bjóði upp á það að fólk hittist óformlega utan heimilis 

og vinnu og eigi samskipti þar sem ríki félagslegt jafnræði. Þessi staðir séu nauðsynlegir ef 

við eigum að koma fólki út úr þeirri einangrun sem einkennir nútímasamfélag. Oldenburg 

segir að líf án samfélags hafi fyrir marga leitt af sér lífstíl sem felist í því að fara frá heimili til 

vinnu og aftur sömu leið. Hann bendir á það að félagsleg vellíðan og geðheilsan sé undir 

samfélaginu komin (Oldenburg, 1997). 

Þó að almenningsbókasöfn séu ekki skilgreind í upprunalegu hugmyndinni um þriðja staðinn 

hjá Oldenburg, þá hefur verið mikið fjallað um almenningsbókasöfn sem dæmigerðan þriðja 

stað. Og þörfin er brýn, því eins og Robert Putman (2000) fjallar um í bók sinni Bowling 

Alone, þá er fólk orðið einangraðra en áður og það vantar staði og grundvöll til þess að eiga 

samskipti sín á milli. Hann fjallar um fjölmenningarsamfélag nútímans og hvernig 

innflytjendur geti best aðlagast nýjum heimkynnum en til þess þurfi þeir upplýsingar og efni á 
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móðurmálinu um nýju heimkynnin. Almenningsbókasöfn hafa verið að taka við því 

upplýsingahlutverki sem miðstöð sem fólk leitar í til þess að nálgast upplýsingar (Putman, 

2000). 

Audunson, Essmat og Aabö (2011) skoðuðu hlutverk almenningsbókasafna í Noregi í lífi 

kvenkyns innflytjenda út frá kenningum um félagsauð. Þau greindu meðal annars að 

bókasafnið gegndi mikilvægu hlutverki sem staður þegar konurnar voru nýfluttar til landsins. 

Bókasafnið var þá vettvangur til þess að hitta annað fólk, sérstaklega aðrar konur í sömu 

aðstöðu og þær og þær treystu þessari stofnun. Síðar var upplýsingaþörfinni svalað þar. 

Bókasafnið virkaði sem einhvers konar brú inn í nýja menningu ásamt því að bjóða upp á það 

að halda tengslum við eigin menningu. Konurnar fóru frá því að vera áhorfendur að 

samfélaginu í það að vera meðlimir. Bókasafnið kom til móts við þær á mismunandi stigum, 

svalaði félagslega þörf, þær eignuðust  vini og fjölskyldan gat upplifað það saman. Þær gátu 

nýtt bókasafnið til þess að læra, læra á nýja samfélagið og menningu þess og þær notuðu 

safnið líka þegar kom að atvinnuleit. Hlutverk bókasafnsins þróaðist í tengslum við reynslu 

þeirra og upplifun í nýja landinu, frá mjög mikilvægum stað (high intensive) yfir í minna 

mikilvægan stað (low intensive). Bókasafnið hafði mismunandi þýðingu í lífi þeirra eftir því 

hve lengi þær höfðu dvalið í nýja landinu en einnig höfðu hugmyndir þeirra um bókasöfn frá 

heimalandinu áhrif (Audunson o.fl., 2011). 

Audunson og fleiri hafa kynnt þess hugmynd um mjög mikilvæga og minna mikilvæga 

samkomur og samkomustaði. Mjög mikilvægur staður eru svæði þar sem einstaklingur 

upplifir sín eigin gildi og áhugamál ásamt fólki sem deilir svipuðum gildum, áhugamálum og 

hagsmunum. Hér sameinast fólk og skapar félagsauð. Minna mikilvægir staðir eru hins vegar 

svæði þar sem einstaklingur er opinn fyrir gildum, áhugamálum og hagsmunum annarra en 

sínum eigin, það er gildismat og hagsmuni sem eiga rætur sínar að rekja til annarra menningar 

en sinnar eigin (Audunson o.fl., 2011).  

Þessar hugmyndir um mismunandi hlutverk bókasafnsins sem staðar fyrir notendur má 

heimfæra á alla notendur. Önnur rannsókn sem var gerð á almenningsbókasöfnum í Noregi 

bendir á hve flókinn staður bókasöfnin séu. Notkunin á safninu sé margbreytileg og fólk flæði 

á milli þess að upplifa það sem mjög mikilvægan stað yfir í minna mikilvægan stað 

(Audunson, 2012).  
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Notendur eru fjölbreyttir og upplifun þeirra og nýting á rýminu er fjölbreytt. Þannig getur 

bókasafnið virkað sem fyrsti staðurinn, eða framlenging heimilisins, til dæmis þegar faðir 

kemur á bókasafnið og aðstoðar barnið við heimanámið. Einnig getur safnið virkað sem annar 

staðurinn, svo sem þegar rithöfundurinn situr við tölvuna sína og skrifar á bókasafninu eða 

nemar eru að vinna saman að hópverkefni. Þá er það vinnustaðurinn. Margir notendur sem eru 

á einhvers konar tímamótum nýta safnið sem annan stað. Stað sem býður upp á það að 

skipuleggja daglegt líf á sama hátt og á vinnustað. Einkenni þriðja staðarins eru það sem 

einkennir almenningsbókasafnið helst. Hlutlaus staður þar sem allir eru velkomnir, óháð stétt 

og stöðu, og geta átt samskipti hver við annan eða verið út af fyrir sig. Fjölbreytileikinn er 

allsráðandi, bæði hvað varðar notendur og nýtingu á safninu (Audunson,  2012). 

Sem hlutlaus staður hefur bókasafnið ásamt öðrum viðlíka stöðum styrkt stöðu sína í 

samfélaginu. Þetta endurspeglast í flóðbylgju af nýrri og spennandi hönnun sem endurlífgar 

miðbæjarsvæði í mörgum borgum og bæjum. Dæmi um það má finna í nýja 

almenningsbókasafninu í Seattle í Bandaríkjunum og Idea Stores í Bretlandi, sem áður var 

fjallað um (kafli 2.2). 

 

2.4.2 Félagsauður og almenningsbókasöfn 

 

Félagsauður, samkvæmt Putnam (2000), eru jákvæðir eiginleikar, eins og gagnkvæmur 

stuðningur, samvinna, traust, umburðarlyndi gagnvart menningarmun, verðmæti sem eru 

fólgin í þeim félagstengslum sem myndast á milli manna. 

Í nútímasamfélaginu virðist ekki vera gert ráð fyrir rými sem fólk þarf til þess að hittast í til 

þess að efla félagsauð. Upp á síðkastið hefur rannsóknum verið beint að möguleikum 

bókasafna og starfsemi þeirra til þess að efla og viðhalda þátttöku borgaranna í samfélaginu 

(Matthews, 2009). 

Goulding (2004) talar um það að bókasöfn geti stuðlað að uppbyggingu félagsauðs með því 

að láta í té rými fyrir þjóðfélagsþegna til þess að eiga samskipti í. Bókasöfnin útvegi pláss 

fyrir fólk að eiga samskipti sem byggi upp félagsleg net og veiti aðgang að 

upplýsingaauðlindum. Á almenningsbókasafni sé rýmið öllum aðgengilegt. Notendur 

almenningsbókasafna séu þverskurður af samfélaginu. Bókasafn sé einn af fáum 

almenningsstöðum þar sem allir aldurshópar geti komið saman og átt samskipti sín á milli og 
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þar sem fólk geti átt samskipti við aðra einstaklinga og hópa utan sín venjulega tengslanets. 

Hún minnist þó á að fara verði varlega þegar blandað er saman gömlu hugmyndinni um 

hljóðlátu bókasöfnin, þar sem fólk sat og las og gluggaði í heimildir, og nútímanum með 

tölvuklikkum og samræðum. Einnig að sú ímynd að þjónusta almenningsbókasafna beinist að 

hvítu miðstéttarfólki geti fælt minnihlutahópa frá, sem og að þær kvaðir sem fylgi því að vera 

meðlimur almenningssafns geti fælt ungt fólk frá. Þá telur hún að hugmyndir um blandaða 

þjónustu, eins og gert var með The Idea Store í Tower Hamlet í London, þar sem ýmis 

félagsþjónusta er í boði samhliða bókasafnsþjónustu, gæti skaðað almenningbókasöfn 

(Goulding, 2004). 

 

2.4.3 Hegðun notenda á safninu 

 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um hegðun og upplifun notenda á rými bókasafna 

(Given, 2003) og einnig hvernig notendur ferðist um rýmið (Mandel, 2010). Þar er meðal 

annars reynt að skilgreina hvað almenningssvæði standi fyrir, hvað megi og hvað megi ekki 

gera, sem og hvað notendur séu að gera á bókasafninu. 

Niðurstöður könnunar Given (2003) leiddi í ljós að flestir gestir almenningsbókasafnsins voru 

staðsettir við vinnuborð í lesaðstöðu. Annar algengasti staðurinn var við tölvur og þriðji 

vinsælasti staðurinn var við kaffiaðstöðuna. Konur voru í meirihluta notenda barnarýmis 

ásamt börnunum. Flestir voru að lesa, skrifa eða í samræðum. Að mati Given leiðir 

vettvangsathugun í ljós aðra áhersluþætti en hefðbundin spurningarkönnun, því fólk sé ekki 

alltaf að gera það sem það segist vera að gera. Hún telur að bókasafns- og 

upplýsingafræðingar séu of uppteknir við það að reyna að fá fólk inn á safnið og að þeir ættu 

frekar að huga að því eftir hverju fólk sé raunverulega að sækjast á staðnum og skapa 

umhverfi inn á safninu sem kemur á móts við þessar þarfir (Given, 2003). 

Í vettvangskönnun frá árinu 2004, þar sem borin var saman hegðun notenda á 

almenningsbókasafni og í bókabúðum, leiddi í ljós að þó hegðun hafi verið lík, þá á fólk 

meira í samskiptum hvert við annað á bókasafninu, sérstaklega mæður og börn. Ókunnugir 

áttu það til þess að spjalla saman um bækur eða hjálpa öðrum við tölvurnar. Þá var 

aldursdreifing meiri á bókasafninu og mismunandi þjóðfélagshópar sóttu það og áttu 

samskipti sín á milli. Lestur, grúsk og lærdómur var viðfangsefni flestra á báðum stöðum, 
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meira þó á bókasafninu. Sumir áttu það til að sofa á bókasafninu, eitthvað sem ekki gerðist í 

bókabúðinni, og rannsakendur töldu að gestir bókasafnsins litu meira á það sem sinn stað, það 

er að þeir ættu safnið. Aðeins 16% viðskiptavina bókabúðanna keyptu vöru á meðan 60% 

gesta bókasafnanna fengu eitthvað efni að láni (McKechnie o.fl., 2004). Samkvæmt 

könnunum á Norðurlöndunum kemur fram að meira en helmingur gesta almenningsbókasafna 

kemur á safnið án þess að fá lánað efni eða skila efni og að meðalheimsóknartími hvers gests 

sé um 30 mínútur (Audunson, 2012). Stöðugt fleiri koma á bókasöfnin án þess að fá efni 

lánað (Jochumsen og Rasmussen, 2006), svo það er augljóst að notendur eru að leita að 

einhverju fleiru en prentuðu efni til útláns (Eigenbrodt, 2008). 

 

2.4.4 Kaffihús á almenningsbókasöfnum 

 

Það eru endalausir möguleikar á starfsemi sem getur átt heima á almenningsbókasöfnum. 

Starfsemi tengd menningu, einnig fjölmenningu sem stuðlar að aukinni þátttöku einstaklinga í 

samfélaginu. Samskiptarými, hópvinnuherbergi, fjölnota salir fyrir námskeið og sýningar geta 

stutt við starfsemi almenningsbókasafnanna.  

Harris (2007) hefur enn fremur bent á að tækifæri til þess að njóta veitinga styðji enn frekar 

þennan félagslega þátt og að nú sé víða litið á veitingar sem hluta af upplifun þess að glugga í 

bækur á bókasafni. Lengi vel hefur það ekki þótt eiga saman að hafa veitingar innan um 

bækur bókasafnsins og enn eru menn ekki alveg á eitt sáttir um það. Ekki aðeins varðandi það 

að fólk eigi kost á að njóta veitinga, heldur einnig varðandi viðskiptalegu hliðarinnar ef um 

sölu á þeim er að ræða.  

Bókasöfnin vilja þó hvetja fólk til þess að nota rýmið, þjónustu sína, safnkost og að taka þátt í 

þeirri starfsemi sem fer fram. Ávinningurinn af því að hafa veitingar í boði getur verið fólginn 

í fleiri viðskiptavinum sem koma aftur og aftur. Það verður hins vegar að vanda vel til 

samninga við rekstraraðila og sem dæmi má nefna að þó að bókasöfn geti staðið af sér 

sveiflur í aðsókn, þá gæti það verið banabiti veitingasala. Veitingasala getur þó ótvírætt 

hjálpað til við það að gera almenningbókasafnið að aðlaðandi stað. Kaffi er til að mynda talið 

hvetja fólk til samræðna og kaffiilmurinn er oftast tengdur vellíðan og þannig viljum við að 

fólki líði (Harris, 2007). 
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2.4.5 Framtíð almenningsbókasafna 

 

Eins og komið hefur fram, eru flestir komnir yfir það að sjá fyrir sér dauða 

almenningsbókasafnanna. Það eru miklar breytingar í gangi og margar hugmyndir um 

hlutverk þeirra í náinni framtíð. Með allri þeirri tæknivæðingu sem hefur átt sér stað sem 

hefur verið tekið opnum örmum á bókasöfnum, virðist áherslan vera farin að beinast meira að 

fólkinu sjálfu. Margir eru á því að það sé rétt stefna að auka menningarlegt hlutverk 

almenningsbókasafna. Aukin hnattvæðing verður til þess að menningarheimar blandast æ 

meira, bókasafnið er staðurinn þar sem menningin er varðveitt og þar sem nýir 

menningarheimar mætast. En er þörf fyrir gríðarstórar bókasafnsbyggingar, líkt og þær sem 

verið hafa að rísa síðan fyrir lok síðustu aldamóta? 

Shoham og Yablonka (2008) gerðu nýlega viðamikla þverfaglega rannsókn á því af hverju 

væri verið að byggja þessar stórfenglegu tilkomumiklu bókasafnsbyggingar nú á tímum 

Internetsins. Sumir héldu því fram að það væri verið að byggja stór bókasöfn af gömlum 

vana, vegna stolts sveitafélaga eða þjóðar.  

Stórar byggingar geta hýst þá margþættu starfsemi og þjónustu almenningsbókasafna sem 

mun aukast í framtíðinni og stærðin vekur athygli og hefur aðdráttarafl, eins og torg miðbæjar 

eða borgar. Þörfin fyrir bókasafnsbygginguna verður til staðar um ókomna framtíð óháð þeim 

tækninýjungum sem fram koma. Þau gegna mikilvægu félagslegu hlutverki vegna hlutleysis 

síns og eru öllum aðgengileg. Internetið er einmanalegur staður og manneskjan þarf að vera í 

snertingu við annað fólk. Ekki voru þó allir sammála um þörfina fyrir þessar mikilfenglegu 

byggingar. Þær væru meira til þess að sýnast eða upphefja einhverja eða eitthvað og oft reistar 

vegna þrýstings frá stjórnmálamönnum eða áhrifamiklum góðgerðarmönnum (Shoham og 

Yablonka, 2008).  

Það kom fram í könnuninni að stjórnmálamenn væru í ríkari mæli að gera sér grein fyrir 

þörfinni fyrir félagslegt menningarsvæði og styðji þar með uppbyggingu 

almenningsbókasafna og að auk þess að sinna hinu hefðbundna hlutverki sínu væru 

almenningsbókasöfn farin að þjóna hlutverki sem miðstöð menningar og samskipta. Aðsóknin 

í stóru söfnin hefur aukist gífurlega bæði fastagestir, nýir gestir og ferðamenn sækja þessar 

byggingar vegna þess að þar er notlegt svæði, þar sem í boði er fjölbreytt þjónusta og afdrep 

þar sem allir eru velkomnir. Þó voru efasemdir um að þessi þróun ætti eftir að halda áfram. 

Sumir sjá almenningsbókasöfn framtíðarinnar meira fyrir sér sem menningarsöfn og að ekki 
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sé þörf á tilkomumiklum byggingum til þess að hýsa þau. Það séu gamlar venjur og pólitískar 

þarfir til þess að sýna styrk ríkis- eða borgarstjórna sem stýri því að byggt sé stórt (Shoham og 

Yablonka, 2008). 

En hvort sem byggt er stórt eða smátt, þá eru það þrjú atriði sem Dowlin (2004) nefnir sem 

lykilatriði sem hafa verði í huga til þess að almenningsbókasöfn nái að komast af sem lifandi 

stofnun í framtíðarsamfélaginu. Í fyrsta lagi eru það tengsl við samfélagið, í öðru lagi verða 

bókasöfnin að hafa framsýna leiðtoga og í þriðja lagi er stuðningur og virðing hins opinbera 

nauðsynleg, því þaðan kemur yfirleitt fjármagnið sem heldur starfseminni gangandi. Það þarf 

að vera jafnvægi á milli sveigjanleika rýmis og viðburða sem í boði eru. Í dag er það talið gott 

að endurskipuleggja og endurhanna rými bókasafna í takt við það sem gerist í samfélaginu, 

öfugt við það sem áður var, þegar talið var nauðsynlegt að byggja nýtt safn á 20 ára fresti 

(Dowlin, 2004). 
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

 
Í þessum kafla byrja ég á því að fjalla um val á rannsóknarefni, kynni markmið 

rannsóknarinnar og set fram þær rannsóknarspurningar sem ég leitaðist við að svara. Ég geri 

grein fyrir aðferðafræðinni sem var notuð við rannsóknina, því næst er val á vettvangi útskýrt 

og þátttakendur kynntir. Að lokum er fjallað um gagnaöflun, hvernig greiningu var háttað og 

hugsanlegar takmarkanir.  

 

3.1 Tildrög, markmið og rannsóknarspurningar 

 

Áhugi minn á byggingarlist og skipulagi rýmis varð til þess að sú hugmynd mín kviknaði að 

tengja lokaverkefni í bókasafns- og upplýsingafræði þessum málum. Lítið hefur verið skrifað 

um húsnæðisnýtingu fyrir starfsemi almenningsbókasafna á Íslandi svo mér fannst það 

áhugavert rannsóknarefni. Í upphafi var áherslan sérstaklega á hönnun og arkitektúr en með 

auknum lestri og viðtölum var meiri áhersla lögð á nýtingu á rými í tengslum við starfsemi og 

þjónustu. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig rými bókasafnanna er skipulagt og hvaða 

áhrif rými hefur á þá starfsemi og þjónustu sem hægt er bjóða upp á á 

almenningsbókasöfnum. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á það hvernig rýmið er nýtt 

fyrir þá fjölbreyttu starfsemi sem fer fram á almenningsbókasöfnum. Að auki voru kannaðar 

hugmyndir um áhersluatriði í starfsemi og hvaða hugmyndir starfsfólk hefur um 

framtíðarstarfsemi á bókasöfnunum með tilliti til þess rýmis sem það hefur til umráða. 

Rannsóknarspurningar geta tekið breytingum á meðan á rannsókn stendur. Þær þróast í takt 

við þau gögn sem unnið er með, þær móta viðtalsrammann og hjálpa til við það að halda 

einbeitingu á meðan á rannsókn stendur (Hennink, Hutter og Bailey, 2011).  

Rannsóknarspurningarnar í þessari rannsókn tóku nokkrum breytingum eftir því sem leið á og 

fleiri gagna var aflað en að lokum voru tvær rannsóknarspurningar ásamt undirspurningu 

lagðar til grundvallar: 
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 Hvaða áhrif telja bókasafns- og upplýsingafræðingar að rýmið og hönnun/skipulag 

þess hafi á þá starfsemi/þjónustu sem almenningsbókasöfn geta boðið upp á? 

 Hverjar eru helstu hugmyndir bókasafns- og upplýsingafræðinga um 

almenningsbókasöfn sem stað til að vera á og hvernig nýtist rými safnanna við 

það? 

o Hver er framtíðarsýn bókasafns- og upplýsingafræðinga um 

starfsemi almenningsbókasafna? 

 

3.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

 

Við þessa rannsókn notaðist ég við eigindlega aðferðafræði en sú rannsóknarhefð er ásamt 

megindlegum rannsóknum notuð við vísindalegar rannsóknir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir  

felast í því að nota lýsandi rannsóknargögn, þátttökuathuganir, viðtöl og ritaðar heimildir. 

Með því að nota eigindlega aðferðafræði er rannsakandinn að skoða viðfangsefnið út frá 

fræðilegu sjónarhorni, svokallaðri fyrirbærafræði. Rannsakandinn þarf að gæta hlutleysis og 

aðskilja sig frá rannsókninni. Hann er að skoða og reyna að átta sig á því hvernig fólk sér og 

skilur hlutina. Það er lögð áhersla á að fanga sjónarmið rannsóknarefnis í sínu umhverfi til 

þess að öðlast dýpri skilnings á efninu (Taylor og Bogdan, 1998). 

Hennink o.fl. (2011) útskýra þessa rannsóknaraðferð sem hringferli sem hefjist með því að  

rannsakandinn leggi fram drög að rannsóknarspurningum og byrji að safna fræðilegum 

gögnum og hanna ramma rannsóknar. Þær rannsóknarspurningar sem lagt sé af stað með geti 

tekið breytingum og þróast eftir því sem ný gögn bætist við. Síðan taki við þjóðlýsingar-

(ethnographic) hringrás en í því felist meðal annars val á þátttakendum og þeim tækjum og 

tólum sem þurfi til rannsóknar, að safna gögnum með vettvangsrannsóknum og eða viðtölum. 

Að lokum séu gögnin greind eftir ákveðum aðferðum og settar fram kenningar ef við á. Þetta 

ferli, sem nefnt er aðleiðsla (inductive), er sveigjanlegt því gögnum er safnað í takt við 

framgang rannsóknar (Hennink o.fl., 2011). 

Creswell (1998) fjallar um fimm nálgunarhefðir við eigindlegar rannsóknir og ein af þeim er 

grunduð kenning (grounded theory) sem mér þótti eiga best við mína rannsókn. Þessi nálgun 

þykir eiga vel við ef ekki eru fyrirliggjandi kenningar sem eiga sérstaklega við viðfangsefni 

rannsóknar (Creswell, 1998). Þetta er ákveðið ferli og markmið grundaðrar kenningar er að 

byrja ekki rannsókn með kenningum, heldur eru kenningar, hugmyndir og tilgátur grundaðar í 
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gögnunum sem verða til á meðan á rannsókn stendur. Rannsakandinn leggur síðan fram 

niðurstöður sem eru mótaðar út frá sjónarhóli viðmælenda og þeirra gagna sem hann hefur 

aflað. Skipuleg gagnagreining fer fram samhliða gagnasöfnun, meðal annars með sífelldum 

samanburði (constant comparative) við það sem fyrir liggur til þess að þróa rannsóknina 

áfram, þannig að hafist er handa við kóðun og flokkun gagna um leið og þeirra er aflað 

(Creswell, 1998; Hennink o.fl., 2011). 

Við eigindlegar rannsóknir eru opin viðtöl eða djúp viðtöl algengasta rannsóknartækið til þess 

að öðlast djúpan skilning á ákveðnum atriðum og fá fram sjónahorn viðmælenda. Þetta eru 

meira eins og samræður fyrir viðmælandann en það er hann sem deilir upplýsingum og 

hlutverk rannsakanda er að fá fram upplýsingarnar með því að spyrja opinna spurninga og 

hvetja viðmælanda til frásagna og með þessum hætti búa viðmælandinn og rannsakandinn til 

upplýsingar í sameiningu. Þegar tekin eru opin viðtöl er oftast stuðst við viðtalsramma, lista af 

spurningum um þau atriði sem verið er að leita upplýsinga um. Lykilatriði í opnum viðtölum 

er sveigjanleiki. Þau eiga að bjóða upp á gagnvirkni. Mikilvægt er einnig fyrir rannsakandann 

að veita líkamlegri tjáningu viðmælanda athygli og skrá það hjá sér (Hennink o.fl., 2011). 

 

3.3 Val á vettvangi og þátttakendum  

 

Eins og komið hefur fram, eru ekki mörg almenningsbókasöfn á höfuðborgarsvæðinu 

starfandi í húsnæði sem byggt var sérstaklega með starfsemina í huga. Bókasöfnin hafa verið 

að stækka og því þurft að flytja í nýtt og stærra húsnæði til þess að rúma starfsemi sína og 

hvort sem verið er að flytja í nýtt eða endurhannað rými þarf að huga að ýmsu varðandi 

skipulag og nýtingu rýmis. Mig langaði að skoða almenningsbókasöfn sem starfrækt væru í 

mismunandi húsakynnum og valdi vettvang með það í huga. Ég skoðaði bókasöfn þar sem 

starfsemin fer öll fram á einum fleti og söfn sem eru á nokkrum hæðum. Einnig heimsótti ég 

bókasafn sem var sérstaklega hannað sem almenningsbókasafn á svæði þar sem önnur 

menningarstarfsemi fór fram.  

Úrtakið er svokallað markvisst úrtak. Ég valdi þau almenningsbókasöfn sem mér þótti henta 

best rannsókninni og því leitaðist ég við að taka viðtal við bókasafns- og upplýsingafræðing 

viðkomandi almenningsbókasafna. Fjöldi viðtala fer nokkuð eftir viðfangsefni rannsóknar og 

oft er um lítinn hóp að ræða í eigindlegum rannsóknum. Talað er um að mettun sé náð þegar 
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nýjar upplýsingar eða ný sjónarhorn á viðfangsefninu koma ekki lengur fram (Hennink o.fl., 

2011; Taylor og Bogdan, 1998). Í þessu tilviki miðast fjöldi viðtala enn fremur við umfang 

lokaverkefnisins. Ég heimsótti sex almenningsbókasöfn á höfuðborgarsvæðinu og tók viðtal 

við sjö viðmælendur, á einu safninu sátu tveir fyrir svörum. 

Ég hafði samband við þátttakendur í tölvupósti en í nokkrum tilvikum hringdi ég einnig. Það 

gekk greiðlega að fá að taka viðtal. Í einu tilviki benti viðtakandi mér á annan bókasafns- og 

upplýsingafræðing sem væri betur til þess fallinn að svara spurningum um málefnið. 

Þátttakendur sem voru af báðum kynjum voru allir menntaðir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar sem höfðu unnið hjá viðkomandi safni um tíma og þar af þrír sem 

forstöðumenn. Viðtölin fóru öll fram á almenningssöfnunum, vinnustað þátttakenda. Það 

þykir gott að taka viðtöl á heimavelli viðmælenda, þar sem andrúmsloftið skiptir mál og 

samræður ganga afslappaðar fyrir sig. Sambandið á milli viðmælanda og rannsakanda skiptir 

máli til þess að fá sem best gögn (Taylor og Bogdan, 1998). Eftir viðtölin fékk ég yfirleitt 

leiðsögn um safnið og við ræddum aðeins um skipulagið á meðan á röltinu stóð.  

Fyrir utan afritun viðtala skrifaði ég athugasemdir og tók vettvangsnótur. Ég gerði 

þátttökuathugun á einu safninu, þar sem ég sat í eina klukkustund og hafði góða yfirsýn og 

skráði hjá mér hvað notendur voru að gera og mínar hugrenningar. Það er talið gott að tjá 

sínar tilfinningar þegar á vettvangsrannsókn stendur, annars er maður að setja sig á annan 

stall, skapa fjarlægð. Gott er að skrá ekki aðeins lýsingu á aðstæðum, heldur einnig 

hugmyndir og tilfinningar rannsakanda, þá kemst andrúmsloftið betur til skila (Taylor og 

Bogdan, 1998). 

Hér á eftir fer upptalning á bókasöfnunum sem ég heimsótti og viðmælendur á hverju safni 

eru tilgreindir. Ég hef gefið almenningsbókasöfnunum heitin A, B, C, D, E og F til þess að 

aðgreina þau sérstaklega og þegar ég fjalla um þau í niðurstöðunum þá tala ég um bókasafn 

A, bókasafn B o.s.frv. Viðmælendum hef ég gefið gervinafn til þess að viðhalda trúnaði. 

 

3.4 Vettvangur og þátttakendur 

 

Bókasafn A er staðsett á fjölförnum stað á höfuðborgarsvæðinu og er á þrem hæðum auk 

kjallara. Safnið er starfrækt í byggingu sem byggð var með allt annan tilgang í huga og þar 
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var meðal annars starfræktur banki um tíma. Viðmælandi var Gerður Aradóttir, bókasafns- og 

upplýsingafræðingur sem hefur starfað á þessu bókasafninu í rúm 10 ár. 

Bókasafn B er staðsett í verslunarkjarna og rýmið sem það safn hefur til umráða var 

upphaflega hannað sem verslunarrými en því var breytt með tilkomu bókasafnsins. 

Viðmælendur voru Anna Björnsdóttir og Birna Bragadóttir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar. Báðar höfðu þær starfað hjá safninu í fjölda ára og tekið þátt í 

flutningum og breytingum á skipulagi safnsins. 

Bókasafn C var hannað og byggt sem almenningsbókasafn og er staðsett miðsvæðis í næsta 

nágrenni við aðra menningarstarfsemi. Byggingin er á tveim hæðum með góðu aðgengi. 

Viðmælandi var Daníel Gunnarsson sem hefur starfað á safninu í fjölda ára og tekið þátt í 

flutningum og stækkun þess. 

Bókasafn D er dæmigert hverfisbókasafn. Það er í byggingu sem hýsir einnig aðra starfsemi 

og átti upphaflega að vera þar til bráðabirgða. Gerðar hafa verið teikningar að nýju safni en 

það lítur ekki út fyrir að það verði byggt á næstunni. Þetta safn er á tveim hæðum. 

Viðmælandi var Einar Atlason sem hefur starfað á þessu safni í nokkur ár. 

Bókasafn E er staðsett miðsvæðis í byggingu sem ekki var upphaflega hönnuð sem safn en 

var endurhönnuð áður en safnið flutti inn. Byggingin er á nokkrum hæðum, þó bókasafnið sé 

ekki starfrækt á þeim öllum. Viðmælandi var Rakel Sigfúsdóttir sem hefur starfað á safninu í 

mörg ár og var með í ráðum við flutninga og endurhönnun. 

Bókasafn F er staðsett í verslunarkjarna, í rými sem hannað var sem bókasafn og í nánu 

nágrenni við aðra menningarstarfsemi. Safnið var áður staðsett á öðrum stað í rými sem ekki 

var hannað sem bókasafn. Þetta safn er á einni hæð í opnu rými. Viðmælandi var Steinunn 

Torfadóttir en hún hefur starfað á safninu í fjölda ára og var starfandi þar þegar safnið flutti. 

 

3.5 Skráning og greining gagna 

 

Gagnasöfnun hófst í september 2012 og stóð fram í apríl 2013 og var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar. Gagnaöflun var í formi opinna viðtala, vettvangsnóta af staðháttum, 

þátttökuathugunar og einnig skoðaði ég heimasíður bókasafnanna. 
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Ég útbjó viðtalsramma fyrir fyrsta viðtalið til styðjast við og leiða viðtalið áfram. 

Viðtalsramminn breyttist lítillega eftir því sem fleiri viðtöl voru tekin, því þegar rannsakendur 

fara að skynja ákveðin þemu í viðtölum getur verið gott að endurskoða viðtalsrammann og 

bæta við spurningum og leggja áherslu á þau atriði sem koma upp og fá fram viðbrögð nýrra 

viðmælenda við þeim (Taylor og Bogdan, 1998). 

Tekin voru sex viðtöl við sjö bókasafns- og upplýsingafræðinga á almenningsbókasöfnum á 

höfuðborgarsvæðinu. Viðtölin voru öll tekin á vinnustöðum viðmælenda, þ.e. á 

bókasöfnunum. Viðtölin voru öll tekin upp á stafrænt upptökutæki með leyfi viðmælenda. Þau 

voru mislöng. Það stysta var 25 mínútur og það lengsta 55 mínútur. Afritun hófst svo til strax 

að loknu viðtali og tók mislangan tíma, allt frá nokkrum klukkustundum upp í þrjá daga. 

Viðtölin voru afrituð orðrétt og skráðar athugasemdir rannsakanda og hugleiðingar. Eins og 

komið hefur fram, gengu flestir viðmælendur með mér um safnið og við ræddum aðeins um 

skipulag og hönnun þess. Þessi hluti var ekki tekinn upp en um leið og ég hafði kvatt 

viðkomandi, þá settist ég niður og punktaði hjá mér það helsta sem við ræddum. 

Ég frumgreindi gögnin strax að lokinni afritun með aðferð opinnar kóðunnar. Það er talið 

nauðsynlegt til þess að átta sig á því hvort eitthvað nýtt efni hafi komið fram sem gott sé að 

leggja áherslu á síðar eða hvort leggja megi til hliðar einhverjar spurningar en þó ekki henda 

þeim, því það gæti verið hægt að túlka þær á annan veg síðar (Taylor og Bogdan, 1998). Ég 

útbjó töflur til þess að átta mig á helstu flokkum eða þemum. Einnig gerði ég svokallaða 

innihaldsgreiningu (content analysis), þar sem leitað var að ákveðnum hugtökum og tíðni 

þeirra skráð. Að því loknu nýtti ég mér Mindjet Manager forritið við markvissa kóðun til þess 

að tengja saman efnisflokka og átta mig á þemum og afmarka. Samhliða þessari flokkun 

skrifaði ég greiningarblöð. 

 

3.6 Hugsanlegar takmarkanir  

 

Þátttakendum í rannsókninni og þeim söfnum sem ég heimsótti gaf ég gervinöfn, enda á 

rannsóknin ekki að beinast að söfnunum sem slíkum heldur fá fram upplýsingar um það 

hvernig rýmið er nýtt og hvaða hugmyndir bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa um 

starfsemi í viðkomandi rými. Það er þó erfitt að fela það hvaða söfn eiga í hlut því vegna 

viðfangsefnis rannsóknarinnar taldist nauðsynlegt að gera grein fyrir staðsetningu þeirra og 
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helstu eiginleikum rýmisins sem þau hafa yfir að ráða. Ég reyndi hins vegar að hafa slíkar 

lýsingar í lágmarki. Ég leitaðist ekki við að fá neinar persónulegar upplýsingar og 

viðfangsefnið gaf ekki tilefni til hugsanlegra siðferðilegra álitamála. Helstu takmarkanir 

þessarar rannsóknar eru þær að hún er byggð á reynslu, hugmyndum og upplifun viðmælenda  

sem lýsa viðfangsefninu út frá sínum sjónarhól. Niðurstöðurnar eru kynntar út frá túlkun 

minni á gögnunum og ég reyndi að gæta hlutleysis við túlkun þeirra og gagnvart 

viðmælendum, en ég hef engin tengsl við viðmælendur né vettvang. Úrtakið er smátt og 

einskorðast við höfuðborgarsvæðið. Það er því ekki hægt að alhæfa niðurstöður en þær ættu 

þó að gefa vísbendingu um það hvernig málum er háttað og varpa ljósi á þá fjölbreyttu 

starfsemi sem fer fram í rými almenningsbókasafna. 
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4 Niðurstöður 

 
Í rannsókninni ræddi ég við sjö bókasafns- og upplýsingafræðinga, forstöðumenn eða 

deildarstjóra sem störfuðu allir á almenningsbókasöfnum á suðvesturhorninu. Markmiðið var 

að kanna viðhorf þeirra og hugmyndir varðandi rými og nýtingu þess á 

almenningsbókasafninu sem þau starfa á, kanna hvaða starfsemi sé í gangi og hvernig 

viðmælendur sjái framtíð almenningsbókasafnsins fyrir sér. 

Niðurstöðurnar, sem kynntar eru hér, byggja á þeim þemum sem komu upp við 

gagnagreiningu. Við greiningu voru þrjú meginþemu sem stóðu upp úr, en það var erfitt að 

flokka undirþemun, því við nánari greiningu varð ljóst að þau sköruðust frekar mikið. 

Kaflanum er skipt eftir meginþemum og undirkaflar fjalla um þau þemu sem tengjast þeim. 

Fyrst er fjallað um húsnæði og rými og undirþemu sem tengjast því efni, annar hlutinn ber 

yfirheitið hlutverk, starfsemi og þjónusta og fjallar um þemu tengdum því sem fer fram á 

safninu og að lokum er fjallað um framtíðarsýn. 

 

4.1 Húsnæðið og rýmið 

 

Í þessum kafla er fjallað um þau þemu sem tengjast bókasafnsbyggingunni sem slíkri, 

flutningi í nýtt húsnæði, þar sem það á við, og hvernig rýmið var hannað. Samvinna við 

arkitekta er rædd og hvernig skipulagi safnanna er háttað. Einnig er fjallað um breytingar sem 

gerðar hafa verið á rýminu, stórar sem smáar, og sveigjanleika rýmis. Aðgengi og merkingar 

eru skoðaðar, áhrif staðsetningar bókasafnsins og samstarf um nýtingu rýmis við aðra 

starfsemi í næsta nágrenni. 

 

4.1.1 Flutningar og nýtt húsnæði 

 

Flutningar í nýtt húsnæði eru ofarlega í huga viðmælenda þegar við ræðum um húsnæði, því 

öll nema eitt safnanna höfðu flutt í nýtt húsnæði á síðustu 10 til 15 árum. Helstu ástæður voru 

plássleysi og þrengsli eða að leigusamningar runnu út. Bókasöfnin hafi verið að sprengja 
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húsnæðið utan af sér, því bókasöfn eru stofnanir í stöðugum vexti. Eitt safnanna hefur þó 

reynt að halda í við stækkun með því að grisja stöðugt bókakostinn. Núverandi húsnæði 

safnanna var í flestum tilvikum upphaflega hannað með annan tilgang en starfsemi 

almenningsbókasafns í huga, þannig að ráðist var í mikla endurhönnun á húsnæðinu fyrir 

flutninga. Einn viðmælandi minnist á þann samhug sem þau fundu á meðal notenda sinna 

þegar flutningar stóðu yfir og margir hafi lagt hönd á plóg og hjálpað til. Fjögur safnanna 

starfa á fleiri en einni hæð og nefndu viðmælendur ýmsa ókosti við það að hafa starfsemina á 

nokkrum hæðum; takmarkaður sveigjanleiki og yfirsýn, manna þurfi allar hæðir og innganga 

ef þeir eru fleiri en einn og rýmið nýtist ekki eins vel. 

 

4.1.2 Hönnun rýmis 

 

Vegna flutninga í nýtt húsnæði eða meiriháttar endurskipulagningu á bókasöfnunum var í 

öllum tilvikum leitað til arkitekta og starfandi forstöðumenn og bókasafns- og 

upplýsingafræðingar safnanna hafðir með í ráðum, þó mismikið.  

Við endurhönnun á bókasafni B var gott samstarf á milli allra aðila sem komu að málunum. 

Þetta safn hefur flutt nokkrum sinnum í gegnum tíðina og vegna góðrar reynslu af samstarfi 

við arkitekt var leitað til sama aðila þegar flutt var í núverandi húsnæði safnsins: „Hann var 

svo sveigjanlegur og þægilegur að því leyti ... hann fór með okkur að velja litinn á gólfin ...“ 

Einnig voru öll samskipti við yfirvöld góð og tillit tekið til þarfa bókasafnsins. Viðmælendur 

á því safni tala um það að mikil forvinna hafi farið fram á meðal starfsfólks, þar sem viðmið 

voru skoðuð fyrir ákvarðanatökur, starfsfólk kom með hugmyndir og tillögur sem arkitektinn 

útfærði síðan. Anna segir: „Síðan er það búið að sanna sig að þetta safn er bara alveg þrælvel 

skipulagt af starfsmönnum og hérna hefur verið ákaflega vel lukkað. Allir starfsmenn voru 

með í öllu, alltaf, hver á að vera hæðin á afgreiðsluborðinu, það er starfsmannanna að ákveða. 

Það ekki arkitektsins eða forstöðumannsins sem er aldrei í afgreiðslunni, heldur starfsmenn 

ákveða hvar þeir vilji standa eða sitja og þess háttar ...“ Þannig að úr varð safn sem allir voru 

ánægðir með. 

Við hönnun á bókasafni C var gerð þarfagreining og rýmisþörf reiknuð út eftir stöðlum fyrir 

bókasöfn áður en farið var af stað með hönnunarvinnuna og var bókasafns- og 

upplýsingafræðingur hafður með í ráðum. Safnið flutti í nýbyggingu ásamt annarri 
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menningarstarfsemi þannig að hugmyndir komu upp um samnýtingu á rými og aðstöðu á milli 

þessara stofnana. Úr því varð því miður ekki að mati Daníels á bókasafni C. Með því hefði 

mátt skapa meira flæði í byggingunni og það hefði verið hagræðing fólgin í því sem hefði 

skapað betri rekstrargrundvöll fyrir stofnanirnar. Of mikið var lagt upp úr útliti, því sjónræna, 

við hönnun húsnæðisins, og ekki tekið nógu mikið tillit til þarfa sem komu fram við 

þarfagreiningu áður en lagt var af stað með hönnunina, þannig að ýmsu þurfti að breyta og 

aðlaga starfseminni þegar byggingin var að rísa. Í upphaflegu hönnuninni var gert ráð fyrir 

miklu opnu rými og opnun á milli hæða á kostnað gólfpláss, en breytingar fengust þó á því í 

samvinnu við arkitekta og bókasafnið fékk meira gólfpláss. Einnig var bætt við litlum fjölnota 

sal sem hefur nýst vel, en hefði mátt vera stærri því það háir starfseminni svolítið. Daníel 

nefnir einnig nokkra galla sem hafa komið í ljós varðandi hönnun safnsins, að hillur séu alltof 

háar og lýsingu ábótavant: 

Við erum með hillur sem eru alveg upp á sex hæðir og þegar þú ert að beygja þig niður og 

lesa á bókakili í neðstu hillunum, þá verður að hafa ljósmagn sem dugar ... og hafa alltaf 

verið mikil vandræði og mikið kvartað og engin lausn í raun fundist á því. Annar galli er sá 

að við erum með hillubúnað sem er mjög dökkur, hann er grár, hann var í tísku á þessum 

tíma sko, og svo er steinteppi á gólfunum sem er mjög dökkt, þetta gleypir ljósið ... 

Á bókasafni D var hafist handa við hönnun nýs safns en það hefur verið lagt af tímabundið. 

Við hönnun þess var þó haft samráð við bókasafns- og upplýsingafræðing og talar Einar um 

gott samstarf við arkitekta og ráðamenn. Í framtíðinni standi til  að flytja safnið í nýtt 

húsnæði. Það er þó allt óráðið um það eins og er, en það verður alla vega í samráði við 

fagmenn innan bókasafnsins.  

Þegar til stóð að flytja bóksafn E um set segir Rakel að það hafi farið að stað mikil 

undirbúningsvinna. Arkitektar voru fengnir til þess að ráðast í endurhönnun á húsnæðinu í 

samráði við bókasafns- og upplýsingafræðinga varðandi skipulag rýmis. Þau kynntu sér málin 

vel og skoðuðu önnur söfn. Þau vildu hafa fjölbreytni í hönnun þannig að ekki væru öll söfn 

eins, því fólk fer nokkuð á milli safna. Það var ákveðið að hafa safnið eins opið og hægt væri 

og hvorki hafa lokaðan lestrarsal né lokuð rými. Val á bókasafnsbúnaði, litum og fleiri 

atriðum í tengslum við hönnunina var í samráði við bókasafns- og upplýsingafræðinga og 

talar Rakel um það að hafa átt í góðu samstarfi við arkitektana.  

Varðandi hönnun á bókasafni F talar Steinunn um það að almennir starfsmenn safnsins hafi 

ekki verið nógu mikið með í ráðum við hönnunina, þó að öll aðstaða á safninu sé miklu betri 

en hún var í gamla húsnæðinu, mikil lofthæð og bjart. Steinunn telur til dæmis að 
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barnadeildin sé í rými sem henti ekki vel fyrir þá starfsemi og segir; „og við vorum svolítið 

fúlar ... ég hefði aldrei valið þessa staðsetningu“ ... 

 

4.1.3 Skipulag rýmis 

 

Á bókasafni B eru Anna og Birna mjög ánægðar með skipulag rýmisins en það er í sífelldri 

endurskoðun. Að þeirra mati í er mikilvægt strax í upphafi hönnunar að gera ráð fyrir góðu 

rými fyrir starfsfólk og vinnuaðstöðu, því að það gefist oft ekki færi á því í framtíðinni að 

stækka það rými, frekar að það sé tekið af því. Þær tala líka um geymslurýmið og telja að ef 

safnið sé ekki varðveislusafn sé óþarfi að eyða miklu rými í geymslur. 

Á bókasafni C tekur Daníel undir það að skipulagið sé endurskoðað reglulega. Við 

skipulagningu rýmis var gert ráð fyrir of litlum fjölnota sal, en sú starfsemi sem fer fram á 

safninu kallar á stærra rými og það háir þeim að hafa ekki slíkan sal. Daníel segir: „Það háir 

okkur svolítið að og reyndar mjög mikið, það háir okkur með starfsemi þessa 

menningarstarfsemi sem okkur er uppálagt að veita að hafa ekki stærri sal.“ Einnig er ekki 

lokuð lesaðstaða en víða um safnið eru stúkuð af svæði sem hægt er að sitja í hljóði og lesa. 

Þó að Daníel tali um að þau vilji hafa lifandi safn með mannlífi, þá finna þau fyrir vöntun á 

hljóðlátu rými sem hægt sé að loka alveg af. Það hafi verið í gamla safninu og mikið nýtt þar. 

Barnadeildin er staðsett á efstu hæðinni en það væri æskilegt að hafa hana á þeirri fyrstu 

vegna aðgengis að mati Daníels. Það hafi samt sína kosti varðandi vöktun og öryggi að hafa 

barnadeildina svo langt frá inngangi. Á bókasafni D var gert ráð fyrir lesrými í upphaflega 

skipulaginu. Því hefur verið breytt nú, þar sem þörfin fyrir lesrýmið var ekki til staðar og það 

var illa nýtt að sögn Einars. 

Við skipulagningu á rými bókasafnsins er mikilvægt að gera ráð fyrir opnu rými þegar 

notendur koma inn í safnið, Anna á bókasafni B segir: „En svo var líka að þegar maður kemur 

inn að þú finnir þessa opnun. Já, eins og ég þekki frá öðru safni, þá kemurðu bara inn í svona 

göng sko, þetta var svona eins og geymslusvæði. Það er reyndar búið að breyta því núna en 

þetta var alveg splunkunýtt safn ... og mér fannst þetta hræðilegt, já, það vantaði þessa víðsýn, 

að það sé vítt til veggja, hátt til lofts og nóg pláss ...“ Rakel á bókasafni E talar líka um þessa 

upplifun notenda strax þegar þeir komi inn í rýmið, að það séu ekki bækur úti í öllum hornum 

og að gestir hafi andrými og víðsýni og segir þau hafa skipulagt rýmið með það í huga, til 
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dæmis fært aðalafgreiðsluborðið innar í rýmið. Á því safni var hugsað vel að skipulaginu 

strax í upphafi og gert ráð fyrir nauðsynlegum sveigjanleika, þar sem safnið er á nokkrum 

hæðum. Nokkrir viðmælendanna tala um það að nú sé stefnan að minnka afgreiðsluborð og þá 

aðstöðu þar sem öll söfnin bjóða upp á sjálfsafgreiðslu og það er stefnan í framtíðinni og þó 

að þessar sjálfsafgreiðsluvélar séu ansi stórar, þá eru komnar á markaðinn minni og nettari 

vélar og verið er að skoða þær. 

Steinunn á bókasafni F talar um að það vanti heildarskipulag fyrir safnið og er þá sérstaklega 

umhugað um aðstöðu barnastarfs, tímarita og kaffiaðstöðu. Í öllum söfnunum var í upphafi 

gert ráð fyrir sérstakri barnadeild og sú deild hefur í flestum tilvikum staðið óbreytt að 

undanskildu bókasafni D, þar sem barnadeildin var flutt á milli hæða í aðeins stærra rými. Þar 

fá börnin að skreyta veggina með listaverkum sínum sem eru unnin á bókasafninu þegar þau 

koma í heimsókn með leikskólanum. Svæði ætlað unglingum er í mikilli grósku að sögn 

viðmælenda minna. Flest söfnin skilgreina svæðið þar sem myndasögurnar eru sem 

unglingasvæði og á nokkrum söfnunum er verið að vinna í því að þróa þetta svæði frekar til 

þess að gera aðstöðuna fyrir unglinga betri og meira aðlaðandi. Í flestum tilvikum er þetta 

svæði við hliðina á barnadeildinni. 

 

4.1.4 Breytingar á skipulagi 

 

Allir viðmælendurnir tala um stöðugar breytingar og endurskoðanir á skipulagi rýmisins Anna 

og Birna á bókasafni B segja að næstum árlega sé farið yfir málin og rýminu breytt eitthvað. 

Hvatinn að breytingum á rými komi oftast frá starfsfólki en hlustað sé á hugmyndir frá 

notendum. Nýbúið sé að breyta og laga til í tímaritadeildinni, því nauðsynlegt hafi verið að 

auka rými þar til þess að koma fyrir fleiri sætum. Gerður á bókasafni A talar um að það sé 

mikið búið að rutta til á safninu og þá hafi kaffiaðstaðan verið flutt nokkrum sinnum. Hún 

bætir því við að safnið sé orðið ansi þröngt og bækur í öllum hornum, því þau séu alltaf að 

reyna að bæta við hillum, svo mikið hefur verið um minnháttar breytingar og hlutum hliðrað 

til eftir hendinni. Breytingar eru þó ekki gerðar nema að ígrunduðu máli. Helstu breytingar 

sem gerðar hafa verið á bókasafni D segir Einar vera að þau hafi opnað meira rými safnsins, 

þar hafi verið lokuð lesaðstaða sem var ekki vel nýtt. Það rými hafi verið opnað með því að 

taka niður vegg og barnadeildin var flutt þangað en einnig sé hægt að nýta rýmið fyrir 

uppákomur og aðra starfsemi með því að hliðra til búnaði. Tölvuveri var breytt, þar sem ekki 
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reyndist lengur þörf á því að hafa tölvur í lokuðu herbergi. Þetta rými er nú opnara og hýsir 

meðal annars myndasögur. Rakel á bókasafni E tekur undir það að þó að stöðugt sé verið að 

breyta aðeins til, þá séu helstu breytingar á skipulaginu núna að minnka tölvuaðstöðuna og 

aðstöðu fyrir upplýsingaþjónustu: 

En hér erum við að hugsa um að fara að breyta. Tölvurnar, almenningstölvurnar, þurfa ekki 

það pláss sem þær hafa, þannig að við erum að hugsa um að taka þær bara allar niður hafa 

kannski einhverjar tvær einhverstaðar, fækka hér handbókum og það er svona fyrsta skrefið 

í þessum breytingum sem mundi ekki kosta mikla peninga bara framkvæmd. Og svo eigum 

við okkur þann draum að geta fengið Ipad eða litlar spjaldtölvur til að vera líka bara 

„browsera“ fyrir fólk ef það vill bara gá hvenær er flugið ... fara í tölvupóst. Þannig að við 

myndum alveg halda áfram að bjóða þá þjónustu, það er að komast í tölvur en taka 

tölvusvæðið fyrir almenning í burtu. 

Upplýsingaborðið er stórt og að sögn Rakelar barn síns tíma og breyttir tímar kalla á 

breytingar, svo fyrir standa breytingar með því að minnka aðstöðuna og nýta rýmið til annars 

og eru ýmsar hugmyndir í gangi með það. Nú er líka keypt minna inn af handbókum svo það 

rými sem þær eru í er að taka breytingum. Barnadeildinni hefur lítillega verið breytt aðeins 

fært til, notendur eru ánægðir með hana eins og hún er og hún nýtist vel. 

Á bókasafni F hafa litlar breytingar átt sér stað eftir flutninga í húsnæðið, þau eru frekar 

bundin af hönnun byggingarinnar en helstu hugmyndir eru um að breyta barnadeildinni eða 

flytja hana til innan safnsins, því fjölskyldur sækja safnið í auknum mæli og þau vilja koma til 

móts við þörfinni fyrir aukið rými fyrir þá starfsemi. Þetta kallar hins vegar á heildar 

endurskipulagningu á öllu safninu að mati Steinunnar. Nokkrir viðmælendur nefna að nú sé 

verið að huga að breytingum á því rými sem mynd- og geisladiskar séu í, samdráttur hefur 

verið á útlánum, sérstaklega tónlistadiska, notendur nálgast efnið eftir öðrum leiðum eða fara 

á söfn með sterka tónlistadeild, eins og Bókasafn Hafnarfjarðar. 

 

4.1.5 Sveigjanleiki rýmis 

 

Við hönnun á bókasafni B var hugað vel að því í upphafi að hafa rýmið sem sveigjanlegast og 

vera viðbúin breytingum með sveigjanlegu rými; „þannig að við gætum hugsanlega tekið á 

móti hverju sem væri, já, þannig að húsnæðið gæti nýst í hvað sem er“… Afgreiðsluborðið er 

stórt og fast en staðsett miðsvæðis og öll þjónusta fer fram þar, það býður ekki upp á mikinn 

sveigjanleika og er þetta eini ókosturinn sem viðmælendur finna að, annars eru hillur og annar 

búnaður á hjólum eða færanlegur að undaskildum stórum hillum við veggi og telja þær það 
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mikinn kost að hafa þennan sveigjanleika í búnaði til þess að breyta rýminu með minniháttar 

fyrirhöfn. 

Á bókasafn C er ekki mikill sveigjanleiki, margar hæðir eru ákveðin hindrun og setur skorður, 

en búnaður sem er á hjólum eða færanlegur er hliðrað til eftir þörfum. Það sama er að segja 

um hin söfnin sem eru á nokkrum hæðum. Þar finna starfsmenn fyrir því hvað það er til vansa 

að hafa starfsemina á nokkrum hæðum enda setur það ákveðnar skorður varðandi skipulag 

rýmis. Þar sem búnaður sem stendur í miðju rýminu er færanlegur að hluta býður það þó upp 

á ákveðinn sveigjanleika og hægt er að útbúa og stúka af rými. Flest söfnin eru með hærri 

hillueiningar uppvið veggi sem ekki eru færanlegar. Burðarveggir, stigar og lyftur takmarka 

þó alltaf sveigjanleika rýmis. 

Á bókasafn E segir Rakel að þar séu eins margar hillur á hjólum og kostur er og eitthvað af 

færanlegu búnaði. Þar er búið að auka rými fyrir gesti á kostnað vinnurýmis starfsfólks. Þar 

sem safnið er á nokkrum hæðum er líka nauðsynlegt að hafa sveigjanlegt vinnurými, 

starfsmenn færa sig á milli hæða og engin starfsrými eru heilög. 

 

4.1.6 Aðgengi að bókasafninu og leiðbeiningar/merkingar 

 

Gott líkamlegt aðgengi að söfnunum er mikilvægt atriði varðandi aðsókn og í því tilviki nefna 

Anna og Birna á bókasafni B að aðsókn hafi aukist eftir að safnið flutti, það hafi áður þurft að 

fara upp stiga eða lyftu til þess að komast á bókasafnið. Bæði Steinunn á bókasafni F og Einar 

á bókasafni D tala um það að góðar almenningssamgöngur að safninu séu nauðsynlegar og 

bílastæði fyrir notendur. Allir viðmælendur mínir segja að aðgengi fyrir hreyfihamlaða og 

fólk með kerrur og vagna sé viðunnandi. Daníel á bókasafni C nefnir þó að það hefði skapað 

vandræði að hafa tvo innganga og að annar sé aðgengilegri en hinn með tilliti til 

hreyfihamlaða. Einnig nefnir hann að lýsing á svæðinu fyrir utan safnið sé mikilvæg, 

sérstaklega yfir vetrarmánuðina, og mætti bæta hana verulega. Á bókasafni D og F tala 

viðmælendur um að bæta megi merkingar á safninu að utan. Það sé ekki fyrr en við 

innganginn að fólk sjái að þarna sé bókasafn og nefnir Steinunn að þar hefði til dæmis komið 

fólk sem sagðist oft hafa gengið framhjá en ekki gert sér grein fyrir því að þarna væri 

almenningsbókasafn. 
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Á þeim söfnum sem hafa starfsemina á fleiri en einni hæð er greiðfært aðgengi að stiga og 

lyftu mikilvægt en Gerður á bókasafni A segir: 

Já, það er fólk sem kemur hérna, við heyrum það kannski að það hefur komið fólk hérna 

inn sem heldur að bókasafnið sé bara á fyrstu hæðinni, já, að það sé ekkert meira. Og við 

vorum, það var verið að setja, hengja upp meiri merkingar sem vísa þá bæði á, hérna, 

lyfturnar hjá okkur og stigann af því að stiginn er svolítið hérna til hliðar. Hann kemur 

ekkert inn í mitt rýmið þú þarft að labba svona smá krókaleið til að fara í stigann. Og lyftan 

er svona kannski falin líka. Þannig að það var verið að reyna að búa til svona meiri 

merkingar til að vísa á það ... því það eru margir sem koma hérna inn og fara bara á fyrstu 

hæðina, það eru sumir sem fara aldrei upp ... þetta er kannski ókosturinn við þetta að hafa 

rýmið á mörgum hæðum. 

Greitt og gott aðgengi inni í rýminu á milli hillna er einnig nauðsynlegt. Hillustæður eru oft 

háar og nefna bæði Daníel og Rakel nauðsyn þess að hafa góða lýsingu þar sem þröngt er. 

Allir viðmælendurnir eru sammála um það að merkingar og leiðbeiningar séu nauðsynlegar til 

þess að leiðbeina notendum um rýmið en mismikið hvað notendur nýti sér það. Á bókasafni B 

var útbúið yfirlitskort sem er aðgengilegt á heimasíðu safnsins og í anddyri, sem var unnið í 

samráði við alla starfmenn. Merkingar með Dewey-bókasafnsmerkingum segja Anna og 

Birna að skipti lánþega ekki nokkru máli. Á bókasafni C voru einnig útbúin vegleg skilti með 

merkingum en þegar farið var að riðla til skipulagi úreltust þær fljótlega og stendur til að 

endurskoða málin með merkingar á því safni. „Við höfum alltaf verið að reyna sko ... en 

reynslan sýnir að þar er mjög vont að vera með svona fast eitthvað því svo breytist allt, við 

færum á milli hæða ... af því að bókasafn er í eðli málsins í stöðugri þróun, alltaf í 

breytingum, það er aldrei stöðugleiki.“ 

Rakel á bókasafni E tekur fram að það sé ágætlega merkt hjá þeim „en það hefur aldrei komist 

í gagnið að vera með einhverja svona upplýsingatöflu. Kannski voru efasemdir um það, að 

það nýttist. Sko þegar þú kemur inn í anddyrið þar stendur nákvæmlega hvað er á hverri hæð 

reyndar ... En svo hafa oft komið upp hugmyndir og síðustu hugmyndir voru meira að segja 

að vera með Ipad niðri sem fólk gæti bara skoðað hvar er skáldskapur og hvar er þetta ... en 

merkingar, kannski voru pínulitlar efasemdir um að fólk svona þessi umræða hvað gerir þú 

þegar þú ferð í Hagkaup notarðu alltaf skiltin eða spyrðu og við skiptumst algerlega í tvo 

flokka.“ Það eru fleiri sem nefna það að fólk bara spyrji hvar hlutirnir séu jafnvel þó að allt sé 

kirfilega merkt. Einar á bókasafni D nefnir það að þar standi til að gera úrbætur með 

merkingar, þær séu orðnar úreltar en fólk spyrji starfsfólk mikið hvar hvað sé svo það sé 

greinilega þörf á því að endurskoða þessi mál. 
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4.1.7 Notendur og rýmið 

 

Þegar viðmælendur eru spurðir um það hvernig rýmið sé nýtt af notendum kemur það fram að 

mikið sé um fastakúnna og að fólk rati á sinn bás. Það fólk sem komi oft á söfnin fari á sömu 

staðina. Börn og barnafólk fari yfirleitt beint í þá deild og unglingarnir í myndasögurnar eða 

tölvurnar. Einnig séu tímaritasvæðið vinsæll staður. Þar sem söfnin séu á fleiri en einni hæð, 

þá sé mesta nýtingin á þeirri hæð þar sem inngangurinn sé og yfirleitt sé aðgengi að 

kaffiveitingum þar sem tímarita- og blaðaaðstaðan er. Notendur fari beint þangað, sérstaklega 

eldri borgarar, þannig að margir notendur komi aðeins á einn stað á safninu. Birna á bókasafni 

B tekur fram að „það eru náttúrulega borð og stólar svona hér og þar og oft situr einhver og er 

bara að stússa og grúska“. Hún segir að þau hafi reynt að dreifa borðum og stólum um safnið 

en mest sé þó um það að fólk sitji saman á svæðinu þar sem tímaritin, blöð og kaffið er, svo 

þau hafi bætt við setuaðstöðuna þar. Daníel tekur undir það að þó að tímaritaaðstaðan, með 

kaffivél, sé á þriðju hæð, þá rati fólk oft beint þangað. Fastagestir sem sitji þar tímunum 

saman og fari ekki á aðra staði á safninu, nema þá til þess að sækja eitthvað ákveðið safngagn. 

Gerður talar einnig um það að þar sem tímarita- og kaffiaðstaðan sé á fyrstu hæð, þá komi 

margir notendur eingöngu þangað og nýti ekki annað rými á safninu, þó stólar og borð séu á 

öllum hæðum. Það sé helst þá að fólk sem sé að nýta sér lesrýmið eða tölvuaðstöðuna rati 

beint þangað. 

 

4.1.8 Staðsetning bókasafnsins og samstarf  

 

Bókasafn D er í húsnæði ásamt annarri starfsemi og talar Einar um gott samstarf þeirra á milli 

og fær bóksafnið oft afnot af fjölnotasal. Bókasafn C er í húsnæði í nánum tengslum við aðra 

menningartengda starfsemi og þó þau hafi ekki beint sameiginlegt rými, þá styður það 

óneitanlega við starfsemina að vera í svo góðum tengslum. Það sama má segja um bókasafn E 

sem nýtur góðs af annarri menningarstarfsemi í húsinu og nýtir stundum rýmið sem sú 

starfsemi hefur yfir að ráða fyrir sína viðburði. 

Bókasafn B og F eru í húsnæði nátengdu verslunarkjörnum og telja viðmælendur mínir það til 

góðs og hafa átt í góðu samstarfi við nágranna sína og telja að staðsetning bókasafns á slíkum 

stað auki jafnvel aðsókn, að fólk sem annars kæmi ekki á safnið komi frekar við. Einnig hafa 

bókasöfnin fengið afnot af sameiginlegu rými verslunarkjarnanna til þess að kynna starfsemi 
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sína eða í tengingu við ákveðna viðburði á bókasafninu. Steinunn á bókasafni F segir: „Og ef 

það er eitthvað sem við þurfum, þá er alltaf þessi góði velvilji ... bókasafnið er öðruvísi ég hef 

aldrei fengið neitt annað en gott viðmót og allt gengið rosalega vel.“ Hún talar um að það væri 

óskandi að þetta samstarf haldi áfram og að ýmis tækifæri séu til þess að efla það. Bókasafn A 

er staðsett í næsta nágrenni við aðrar stofnanir og mikil umferð er á því svæði þannig að það 

er í alfaraleið og mjög auðsótt að heimsækja það. 

 

4.1.9 Samantekt 

 

Allir viðmælendurnir starfa á söfnum sem hafa verið flutt í nýrra og stærra húsnæði eða staðið 

í einhverjum breytingum á rýminu. Bókasöfnin eru annað hvort starfrækt í rými á einni hæð 

eða nokkrum og það koma fram nokkrir ókostir við það að hafa starfsemina á nokkrum 

hæðum, aðallega varðandi sveigjanleika, mönnun og vöktun. Mikilvægt er að huga vel að 

undirbúningi fyrir flutninga og að fagaðilar á öllum sviðum taki þátt í verkefninu. Við 

hönnunina er gott samstarf við arkitekta lykilatriði og að bókasafns- og upplýsingafræðingar 

geri þarfagreiningu varðandi nýtingu á rýminu, því þeir skilja manna best hvaða starfsemi er í 

gangi á bókasafninu. Einnig kemur fram mikilvægi þess að aðrir starfsmenn bókasafnsins taki 

þátt í undirbúningi og hlustað sé á allar tillögur. Gott heildarskipulag sem býður upp á 

sveigjanleika er nauðsynlegt, því bókasöfn eru síbreytileg sem birtist meðal annars í því að 

nokkur söfn hafa verið að leggja niður lesrými og tölvuver í núverandi mynd. Mikið hefur 

verið um breytingar á skipulagi á bókasöfnunum og í sumum tilvikum hafa heilu deildirnar 

flutt um set. Mikilvægt er að eltast ekki við tískusveiflur við hönnun á rými bókasafns og vera 

viðbúin breytingum á starfseminni í framtíðinni með sveigjanlegur rými. 

Það er svolítið mismunandi eftir söfnum hver þörfin er á lokuðu lesrými eða fjölnota rými. 

Það má tengja þörfina fyrir þannig rými við það hvort slík aðstaða sé í boði í næsta nágrenni 

og það hvaða áherslur eru í starfseminni. Gott opið rými strax við innkomuna á safnið er 

mikilvægt og tala tveir viðmælendur um það að hafa víðsýni og andrými. Með tilkomu 

sjálfsafgreiðsluvéla hefur aðstaða fyrir afgreiðslu minnkað en einnig kemur fram að þörfin 

fyrir rými í tengslum við upplýsingaþjónustu hefur dregist saman, þar sem minna er um 

prentaðar handbækur en áður, þannig að ekki er nauðsynlegt að hafa stórt og mikið 

upplýsingaborð. 
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Allir viðmælendur tala um kosti þess að hafa búnað á hjólum þannig að hægt sé með lítilli 

fyrirhöfn að endurskipuleggja rýmið. Líkamlegt aðgengi að bókasöfnunum er viðunandi á 

þeim söfnum sem starfa á fleiri en einni hæð með aðgengi að lyftu og stiga. Leiðbeiningar og 

merkingar innadyra sem utan eru nauðsynlegar. Nokkrir viðmælendur nefna þó að þær þurfi 

að vera vel úthugsaðar, því oft sé verið að breyta til innan safnsins, annars spyrja notendur oft 

um leiðbeiningar, þó allt sé vel merkt. Nýting á heildarrýminu virðist vera misjöfn á þeim 

söfnum sem starfa á nokkrum hæðum og hæðin með aðalinngangi er best nýtt sem og svæðið 

þar sem tímaritin eru, en þar er oftast kaffiaðstaða og dvelja notendur mikið þar. Staðsetningin 

bókasafnsins hefur einnig áhrif á starfsemina og aðsóknina og nefna viðmælendur jákvætt 

viðhorf og samnýtingu á rými með nágrönnum. 

 

4.2 Hlutverk, starfsemi og þjónusta 

 

Í þessum hluta verður fjallað um þau þemu sem tengjast innihaldi bókasafnsins, það sem er að 

gerast inni í húsnæðinu. Nokkrir viðmælendur nefndu hlutverk bókasafnsins í viðtölunum og 

mikið var rætt um starfsemi og þjónustu og ýmis atriðið sem tengjast því. 

 

4.2.1 Hlutverk almenningsbókasafna 

 

Hlutverk almenningsbókasafna er skilgreint í íslenskum lögum. Þau eru þjónustustofnanir 

sem veita almenningi aðgang að safnaefni og upplýsingum, menningu og þekkingu í hvers 

kyns formi. Á heimasíðum bókasafnanna gera þau grein fyrir hlutverki sínu og setja fram 

markmið sín og leiðarljós. 

Að mati eins viðmælanda þarf að sinna menningarhlutverkinu mikið betur, að kynna og miðla 

menningu, kynna innihald bókasafnsins. Takmarkað rými eða ósveigjanlegt getur hins vegar 

háð þessum hluta starfseminnar, eins og Daníel á bókasafni C nefnir: „Og það hefur reyndar 

komið í ljós að það háir okkur svolítið að, og reyndar mjög mikið með þessa 

menningarstarfsemi sem okkur er uppálagt að veita, að hafa ekki stærri sal.“ Hann nefnir 

einnig hve mikilvægu hlutverki almenningsbókasöfn gegni fyrir til dæmis jaðarhópa 

þjóðfélagsins, sérstaklega þegar efnahagsþrengingar eru í gangi. Þá nefnir hann að það sé 
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mikilvægt að almenningur hafi aðgengi að menningu, upplýsingum og annarri gjaldfrjálsri 

starfsemi sem almenningsbókasöfnin bjóði upp á. 

Nokkrir viðmælendur tala um það að grunnhlutverk almenningsbókasafna haldist óbreytt en 

taki kannski á sig breytta mynd. Með tilkomu nýjunga, eins og rafbókanna og þegar söfnin 

fara að lána meira rafrænt efni, munu helstu breytingar eiga sér stað í starfseminni og 

þjónustunni sem söfnin bjóða upp á og nefna nokkrir viðmælendur þessar áherslubreytingar, 

söfnin verði með fjölbreyttari leiðir til þess að miðla, kenna og fleira. Bókasöfnin hafa 

hlutverk varðandi kynningu og aðgengi að þekkingu með tilkomu rafbókanna en það geta 

ekki allir keypt sér tækin og það mun meðal annars vera hlutverk almenningsbókasafna að sjá 

til þess að kynna þessa nýjung og kenna hvernig hægt sé að nýta hana. 

 

4.2.2 Starfsemi og þjónusta 

 

Barnastarf og safnkynningar hafa verið hluti af starfsemi og þjónustu almenningsbókasafna í 

fjöldamörg ár og þá oft í samstarfi við leikskólana. Barnahópar koma í heimsókn á morgnana 

og ýmislegt er gert. Þar er lesið fyrir börnin, bækur kynntar og meðferð á bókum. Samhliða 

þessu fer fram ýmis listastarfsemi.  

Daníel á bókasafni C talar um mikilvægi barnastarfsins á almenningsbókasöfnum sem búið sé 

að þróa í gegnum árin, en eftir að skólasöfnin urðu öflugri fækkaði heimsóknum frá 

grunnskólanemum. Rakel á bókasafni E minnist á sögustundir og safnkynningar en þær eru 

fléttaðar inn í bókasafnssögu í Bandaríkjunum og að við, á Norðurlöndunum, höfum litið 

þangað eftir fyrirmynd og eflt þetta starf. Einar talar um að „með svona öflugu barnastarfi, þá 

vonast maður að þó þau hætti að koma sem unglingar, þá komi þau aftur sem fullorðnir og 

komi þá kannski sjálf með sín börn“. Allir viðmælendur nefndu að fjölskyldur komi í auknum 

mæli núorðið, sérstaklega um helgar á veturna og að fólkið dvelji lengur á söfnunum og ekki 

aðeins til þess að fá lánað efni. Söfnin hafa reynt að koma til móts við þess aukningu með 

fjölbreyttari dagskrá fyrir barnafólk um helgar yfir vetrarmánuðina. 

Aðrir fastir liðir í starfsemi flestra almenningsbókasafna eru bókmenntaklúbbar eða leshringir 

og síðan hafa nokkur söfn farið af stað með prjónakaffi á safninu. Það virðist svolítið fara eftir 

því hvernig safn er um að ræða og hvar það er staðsett hvaða og hvernig starfsemi sé í boði í 

næsta nágrenni. Leshringur var til dæmis prófaður á bókasafni D en var ekki vel sóttur. Sú 
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þjónusta var í boði annars staðar í næsta nágrenni svo hann var lagður af. Annar viðmælandi 

nefnir að rætt hefði verið um að setja af stað svona leshring eða bókaklúbb en notendur voru 

ekki að sýna þessu sérstakan áhuga svo það var slegið af í bili. Nokkrir viðmælendur tala um 

það að söfnin verði aðeins að huga að því hvort til dæmis ákveðið efni sé aðgengileg annars 

staðar, eins og til dæmis tónlist, og nú er útlán geisladiska til endurskoðunar hjá sumum 

söfnunum. Það mætti lengi telja upp alla þá starfsemi sem er í boði en Daníel talar einmitt um 

það að oft átti fólk sig ekki á því hvaða starfsemi fari fram á bókasafninu hann segir: 

 ... og ég hef líka á tilfinningunni að bara stór hluti fólks átti sig ekki á hvað það er mikil 

starfsemi á bókasafninu. Það er stór hluti fólks sem fer ekki á bókasafn og veit ekki hvaða 

starfsemi fer hérna fram það sér bara fyrir sér að verið sé að lána bara bækur yfir borðið. 

Ekki öll þessi menningarstarfsemi sem á sér stað hérna og bókasafnið er vettvangur 

samskipta. Fólk kemur hingað til að eiga samskipti og til að upplifa og til að lesa, skoða og 

pæla ... þetta er svona torg lífsins, torg mannlífsins. 

Einnig berst skilningur yfirvalda á starfseminni í tal í nokkrum viðtölum. Bókasöfnin hafa 

orðið fyrir niðurskurði og þurft að stytta afgreiðslutíma og takmarka mannaráðningar. Þau 

hafa ekki verið að stækka rýmið, þó starfsemin hafi aukist og fleiri komi í heimsóknir á söfnin 

og dvelji lengur. Viðhorf og stuðningur stjórnsýslunnar skiptir máli. Ekki eru allir á einu máli 

um ágæti þess, þó að yfirleitt hafi þau fundið fyrir velvilja. Ólíkt því sem þekkist erlendis hafa 

almenningsbókasöfn hér á Íslandi ekki verið að setja sig á háan stall og alltaf notið nokkurrar 

virðingar. 

 

4.2.3 Bókasafnið sem staður til að vera á 

 

Upp á síðkastið hefur umræðan um bókasafnið sem hlutlausan stað fyrir almenning til að vera 

á aukist. Almenningsbókasöfn þykja einmitt vera dæmigerður slíkur staður sem allir hafi 

greiðan aðgang að. Það er ljóst að viðmælendur mínir hafa orðið varir við aukningu á einmitt 

þannig nýtingu á bókasafninu, að fólk komi í auknum mæli og dvelji lengur, oft án þess að fá 

eitthvað að láni, njóti þess einfaldlega að vera á staðnum. Þessa auknu aðsókn má að hluta til 

tengja við þá efnahagskreppu sem hefur verið í gangi. Í kjölfarið hafa margir uppgötvað 

almenningsbókasafnið og farið að venja komur sínar þangað. Þar má finna gjaldfrjálsa 

afþreyingu og þar er engin mismunun eftir tekjum eða stöðu í þjóðfélaginu. 

Á bókasafni B tala Anna og Birna um þá aukningu sem varð í bæði útlánum og heimsóknum 

strax eftir hrunið árið 2008. Þó að útlán hafi dregist aðeins saman aftur, þá hafa heimsóknir á 

safnið haldið áfram að aukast. Anna segir: 
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Já, það var greinilegt hérna að fljótlega upp úr hruninu, þá var lagt mikið upp úr því að hér 

yrði allt opið og að hér væri boðið upp á frítt kaffi og fólk gæti komið hér inn og ... við 

vorum nú reyndar með frítt kaffi en það vissu allir að þetta myndi aukast, aðsóknin, það 

gerir það almennt á almenningsbókasöfnum líka hérna á Norðurlöndunum að þegar harðnar 

á dalnum, þá eykst alltaf aðsókn í almenningsbókasöfn. ... Og hérna svo breytist þetta það 

fara að aukast útlánin, fólk nýtir safnið betur svo kemur fólk hérna miklu meira ... meira af 

fólki sem er atvinnulaust og síðan hefur þetta einhvern veginn bara haldist, það er bara, já, 

miklu meiri aðsókn já og eldir borgarar koma hérna talsvert til þess að lesa blöðin og sitja 

og spjalla. 

Þær segjast einnig hafa orðið varar við aukna aðsókn karlmanna. Gerður á bókasafni A nefnir 

einnig aukna aðsókn fólks sem kemur aðeins til þess að líta við, spjallar oft við starfsfólk og 

að þau eigi marga fastagesti sem komi nokkru sinnum í viku og líti í blöðin, spjalli og fái sér 

kaffisopa. 

Daníel á bókasafni C talar um mikilvægi bókasafnsins sem þessa hlutlausa staðar „Já, hér er 

enginn að selja þér neitt, pína þig til þess að kaupa eitthvað. Þú getur bara komið hingað og 

setið og haft það gott.“ Hann talar einnig um mikilvægi þess að hafa slíkan stað sem valkost 

fyrir ákveðna hópa þjóðfélagsins, eins og atvinnulausa. Það sé æskilegra að fólk komi á 

bókasafnið til þess að hitta annað fólk, nálgast upplýsingar og fá hugmyndir sem geti komið 

því áfram í lífinu. Öll flóra þjóðfélagsins sé velkomin á almenningsbókasafnið. 

Einar á bókasafni D segir að margir nemar sem komi á safnið á prófatíma með fartölvurnar 

sínar, þar sem boðið er upp á þráðlaust net, eða skólabækurnar, séu ekki endilega að sækjast í 

ró og næði, heldur sitji þeir hvar sem er. Hann telur að þessi aukna aðsókn sem varð eftir 

hrunið sé aðeins farin að ganga til baka, þó komi enn margir og fá sér kaffisopa. Hann segir; 

„og margir einmitt sem koma hérna og lesa blöðin en taka aldrei, fá aldrei lánað“.  

Rakel á bókasafni E segir að þau hafi orðið vör við það að unglingar sæki meira í safnið og 

komi þá ekki bara til þess að fá lánað efni, heldur dvelji um tíma á safninu; „af því að þetta er 

staður svolítið til að vera á“. Hún minnist á að það geti verið vegna þess að söfnin í skólunum 

í nágrenninu bjóði mörg ekki upp á þennan stað. Unglingar sem voru kannski ekki virkir 

notendur sem börn, komi núna á bókasöfnin. Þau vilji koma til móts við þennan aukna áhuga 

með því að gera aðstöðuna betri og hafi svæði með grjónapúðum og aðstöðu til þess að sitja, 

lesa og spjalla saman. 

Bókasöfnin eru vel sótt af eldri borgurum og nefna allir viðmælendur þennan notendahóp. 

Steinunn á bókasafni F og Gerður á bókasafni A segja að oft komi eldri borgararnir frekar á 

morgnana; „og svo þarna með kaffinu, þá er einmitt mjög mikið af eldri borgurum sem kunna 

á þessu lagið og hvort sem þeir byrja bara á því að fara í sund og koma svo og fá sér kaffi og 
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líta í blöðin“ ... Steinunn talar um hlutverk bókasafnsins sem einhvers konar miðstöðvar þar 

sem fólk komi saman í notalegu umhverfi. Oft séu eldri borgarar einnig að fá lánað 

bókasafnsefni, en það er líka kaffi- og tímaritaaðstaðan sem dregur þá að. 

 

4.2.4 Afgreiðslutími og aðsókn 

 

Afgreiðslutími á bókasafn B hefur verið styttur vegna niðurskurðar en það stendur til að 

lengja hann aftur. Viðburðir sem eru oft utan afgreiðslutíma geta skapað vandræði með 

mönnun og þessháttar. Safnið er stundum nýtt utan hefðbundins afgreiðslutíma á morgnana 

eða kvöldin. Öll félagastarfsemi getur sótt um að nota rýmið. 

Bókasafn C neyddist til þess að stytta afgreiðslutímann. Nú er ekki lengur opið á 

sunnudögum, sem er miður því fjölskyldur komu mikið þá, en koma í staðinn á laugardögum. 

Ekki er heldur opið eins lengi á daginn og áður. Notendur kalla eftir lengri opnunartíma og 

hann verður lengdur í framtíðinni. Það má þó geta þess að Íslendingar hafa gott aðgengi að 

íslenskum bókasöfnum á Internetinu á gegnir.is og leitir.is. Þar er hægt að skoða bókakost 

allra bókasafna allan sólahringinn og síðan eru flestöll almenningsbókasöfn með heimasíður, 

þó ekki gagnvirkar en það gæti verið framtíðin. 

Einar á bókasafni D segir að útlánin hafi dregist meira saman en aðsóknin og hann tekur fram: 

... ég held að það séu bara ýmsar skýringar á því bæði kaupum við miklu minna af bókum 

en við gerðum ... Bæði prófuðum við að breyta hérna opnunartíma það var náttúrulega 

krafa um niðurskurð og spara svo og svo mikið þannig að við styttum afgreiðslutímann 

erum reyndar búin að lengja hann aftur. En ég held að það hafi haft sín áhrif að fólk fór að 

koma minna. Og allt svona hringl er ekki af hinu góða en við erum búin að lengja aftur ... 

en við erum enn að fá fólk hérna sem heldur að það sé bara opið til kl. sex, þó að það sé 

dálítið síðan við lengdum hann aftur. 

Rakel á bókasafni E segir að aðsóknin hafi stóraukist eftir að þau fluttu í nýtt húsnæði. Það 

hafi verið mikil þrengsli í því gamla. Þau urðu sérstaklega vör við það að aðsókn karlmanna 

jókst. Einnig hafi aðsóknin aukist mikið eftir hrunið, þó útlán hafi aðeins dregist saman. Það 

er fjölbreyttur hópur sem heimsækir safnið. Það er þó, eins og í öðrum söfnum, stílað upp á 

fjölskyldur um helgar með því að bjóða upp á sögustundir og viðburði sem öll fjölskyldan 

getur tekið þátt í. 
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4.2.5 Viðburðir á bókasafninu 

 

Á heimasíðum bókasafnanna má finna upplýsingar um það hvað er að gerast á söfnunum, 

bæði hvað varðar fasta starfsemi og kynningu á þeim viðburðum sem eru í boði í hvert skipti. 

Það er mikið um viðburði og aðra starfsemi en þessa hefðbundnu á bókasafn B og Anna tekur 

fram: „Við erum að drukkna í viðburðum.“ Þannig að það er mikil ásókn í rými bókasafnsins. 

Stuðningur yfirvalda við aðra starfsemi er mikilvægur og starfsfólkið stýrir eftir efni og tíma. 

Þar er margt í boði fyrir alla aldurshópa: „Það er hægt að gera svo margt hérna í safninu annað 

en þessa venjulegt starfsemi almenningsbókasafns ... þannig að fólk er stundum líka hérna 

með fræðslufundi ...“ segir Anna og Birna tekur undir það með henni að bærinn noti safnið 

mikið fyrir ýmsa viðburði og móttökur á þeirra vegum og að nú sé bærinn búinn að átta sig á 

því hvað aðstaðan sé góð á bókasafninu. Þær taka það aftur fram að því sé helst að þakka að 

húsnæðið sé svo sveigjanlegt og búnaðurinn færanlegur. Þær nefna ýmsa viðburðir sem séu í 

samvinnu við safnið; menningardagar, tónleikar og þess háttar, sem aðrir sjá um, en safnið 

hýsi og sjái um umgjörðina: „Við viljum gjarnan fá fólk sem mest inn á safnið en það kemur í 

ýmsum tilgangi ... og síðan var nýtt hérna menningarhaust, þá voru hluti af því tónleikar sem 

voru hér í safninu ... og þá eru bara hillurnar keyrðar út og hreinsaðir allir vagnar og allt tekið 

burt og þá er þetta rosalega stór salur.“ 

Áfram tala þær Anna og Birna um viðburði þar sem öllu sé raðað upp í kaffihúsastíl, kertaljós 

og veitingar „og þetta er svona voða kósí og þetta finnst öllum alveg rosalega kósí stemning 

hér innan um allar bækurnar og svona sitjandi við kertaljós og svona“. 

Bókasafn C er í góðu samstarfi við ýmis félagssamtök sem fá aðstöðu á bókasafninu fyrir 

uppákomur og viðburði. Einnig hefur bókasafnið aðstoðað við það að setja á laggirnar 

bókaklúbba utan bókasafnsins. 

Fyrir utan hið hefðbundna barnastarf, sem er mjög öflugt á bókasafni D, hafa þau verið með 

leiksýningar fyrir börn og tónleika. Reynt var að koma á fót bókaklúbb en það var ekki 

eftirspurn á meðal notenda. Einar segir að oft komi upp hugmyndir á meðal starfsmanna 

varðandi viðburði og þau séu að prófa sig áfram. 

Rakel á bókasafni E vísar á heimasíðu bókasafnsins til þess að fá hugmyndir um þá viðburði 

sem eru í boði hjá þeim og hún talar um að það sé orðin mikill þáttur í starfinu að bjóða upp á 

fjölbreytta viðburðadagskrá. Hún minnist einnig á það hvað fjölmenning sé öflug á mörgum 
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bókasöfnum í dag. Bókasöfnin eru kjörin vettvangur til þess að koma henni á framfæri og þau 

styðja vel við hana. Hún talar áfram um að önnur starfsemi en útlán bóka hafi stóraukist og 

segir: „Og það er alveg hárrétt þetta hefur stóraukist og kannski smá stefnubreytingar í þessu 

en þetta hefur alltaf verið og hugmyndafræðin er alltaf sú að okkur þykir svo mikilvægt að 

fólk komi á bókasöfn þannig að auðvitað kemur þetta á margan hátt frá starfsmönnum. En nú 

til dags er líka að fólk vantar vettvang til þess að koma fram þannig að það er líka heldur 

betur orðið hvati.“ Hún segir að þau fái heilmikið af fyrirspurnum frá ýmsum aðilum um að 

nýta rými bókasafnsins og að þau séu mikið farin að vera í samstarfi við félagasamtök og 

hópa sem vilja koma og vera með viðburði sem allur almenningur geti sótt, en þau haldi alltaf 

pínulítið utan um. Og þessi starfsemi fer fram um allt safnið í hvaða rými sem er. Það sé bara 

hliðrað aðeins til, þannig að þátttakendur og gestir komist fyrir. 

Steinunn á bókasafni F talar um að gott væri að hafa heildarsýn yfir þá viðburði sem séu í 

boði á almenningsbókasöfnum og hún nefnir þá einhvers konar viðburðardagatal. Á 

heimasíðum nokkurra almenningsbókasafna kemur fram hvaða viðburðir eru í boði þá 

stundina, en það vantar heildarsýn að mati Steinunnar. Hún talar einnig um það hvað margt sé 

í gangi þessa stundina, mikil nýsköpun; ... „það eru sko alveg skrilljón hugmyndir sem þarf, 

sko við erum enn þá að skoða og sjá hvernig það fellur að starfseminni“. Hún talar um hvað 

amerísk bókasöfn séu öflug í því að koma með nýjungar til þess að efla starfsemina og að við 

ættum að skoða betur hvað sé um að vera þar. Hugmyndir komi aðallega frá starfsfólki en 

notendur séu duglegir að koma með uppástungur, til dæmis hvernig nýta megi rýmið fyrir 

þetta og hitt. 

Á heimsíðum almenningsbókasafnanna eru upplýsingar um þá fjölbreyttu starfsemi sem fer 

fram á hverju safni. Farið er að bjóða upp á ýmis námskeið, leiklistasýningar í tengslum við 

listahátíð og viðburði í tengslum við barnamenningarhátíð. Starfsemin er líka komin út fyrir 

veggi safnanna og farið að bjóða upp á bókmenntagöngur. 

 

4.2.6 List á bókasafninu 

 

Viðburðir tengdir listum eru mjög vinsælir á almenningsbókasöfnum og mikið um tónlistar-, 

leiklistar- og myndlistarviðburði, oft í tengslum við aðrar stofnanir og skóla, eða að 

einstaklingar fá að koma og kynna og sýna list sína. 
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Strax í upphafi skipulags á bókasafn B var ákveðið að þar skildi verða sýnd myndlist. Þau 

höfðu góða reynslu af því að kynna myndlistarmenn í gamla safninu, svo meira rými var sett 

undir þessa starfsemi þegar þau fluttu safnið. Þau fundu fyrir þörfinni og viðburðir í tengslum 

við sýningar hafa verið vel sóttir og nefna viðmælendur kosti þess að hafa þetta á safninu. 

Fólk sem sækir viðburði sem annars kæmi ekki á safnið skoðar það og á hinn bóginn þeir sem 

ekki leggja í vana sinn að fara á sýningar skoðar þær jafnframt því sem það notar annað sem 

er í boði á bókasafninu. 

Það var einnig ákveðið að afmarka rými fyrir list þegar bókasafn E skipti um húsnæði. Þetta 

var nýjung sem var tekin inn í starfið; listasýningar og kynningar á listamönnum. Þessi hluti 

starfseminnar hefur verið að aukast og þau hafa stækkað aðstöðuna nokkuð. 

Á bókasafni C og D er myndlist reglulega kynnt og hanga listaverkin uppi á veggjum 

bókasafnana. Það eru þá oftast listaverk eftir einstaklinga sem tengjast söfnunum eða hverfinu 

sem safnið er í. 

 

4.2.7Andrúmsloftið og stemningin 

 

Nokkrir viðmælendur mínir tala sérstaklega um það að fólki eigi að líða vel á bókasafninu. 

Það sé nauðsynlegt að notendur finni fyrir því að þeir séu velkomnir í þetta rými og að hér séu 

allir tilbúnir til þess að aðstoða þá. Þeir segjast leggja upp úr því að skapa afslappað notalegt 

andrúmsloft. Það þurfi ekki lengur að ríkja dauðaþögn á bókasöfnum, þau vilji hafa líf á 

safninu, eins og einn viðmælandinn segir: „Við erum ekki bókasafn þar sem er svona uss!, má 

ekki tala. Við viljum hafa hljóð og mannlíf í gangi.“ 

Gerður á bókasafni A nefnir dæmi um draumastemningu á bókasafni: „Mér finnst æðislegt á 

svona á söfnum þar sem maður sér svona. Þar sem er svona kósí staður þar sem hægt er að fá 

sér kaffi og maður getur lesið blöðin, þar sem er svona hálfgerð veitingarhúsastemning ... það, 

eða svolítið kannski eins og þessar bókabúðir hafa verið að gera með því að vera með þessi 

bókakaffi sko.“ 

Anna á bókasafni B segir: Við sjáum náttúrulega aukningu í því að fólk sitji hérna inni í 

tímaritasvæðinu og þess vegna erum við að reyna að bæta enn þá meira við aðstöðuna, já, 
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bara gera þetta svona meira notalegt og kósí að fólki líði vel, fólki finnist, það talar um að því 

líði vel hérna. Það þarf að vera notalegt umhverfi ...“ 

 

4.2.8 Kaffihús og veitingar á bókasafninu 

 

Það er augljóst á viðmælendum hve mikilvægt það er að bjóða upp á kaffi. Þó nokkur umræða 

hefur verið um þessa þjónustu á almenningsbókasöfnum upp á síðkastið og þá er aðallega 

verið að líta til þess hvað til dæmis margar bókabúðir eru að gera en það eru oft starfrækt 

kaffihús í tengslum við þær. Á flestum bókasöfnum er kaffi í boði annað hvort frítt eða gegn 

vægu gjaldi og þá bara baukur til þess að setja pening í. Einnig er til í dæminu að sjálfsalar 

séu á söfnunum. Spurningin er þá oft hversu langt á að fara með veitingahúsareksturinn, hver 

á að reka hann og hvar eru mörkin á milli rýmis bókasafns og  veitingahúss? Eiga notendur að 

fá að sitja með veitingarnar um allt safnið og fleira í þeim dúr? Á bókasafni B hafa þau 

hugsað svolítið um þetta að opna bókakaffi og telja að það væri góð viðbót við 

tímaritadeildina sína og sjá að þau geti opnað rými fyrir þannig rekstur. Þetta telja þau að 

verði framkvæmt í náinni framtíð. Það sé bara spurning um fjármálin og rekstur eins og 

stendur. Aðrir viðmælendur segja að ekki standi til að koma að einhverjum kaffihúsarekstri 

eins og er, en það sé samt alltaf verið að tala um þetta með hliðsjón af því hvernig þessu sé 

háttað í bókabúðunum. Það er þó greinilegt að bókakaffi eða léttur veitingahúsarekstur í sama 

rými og bókasafnið er eitthvað sem notendur myndu taka fagnandi. 

 

4.2.9 Framtíðarsýn bókasafns- og upplýsingafræðinga 

 

Bókasöfn hafa í gegnum tíðina gengið í gegnum ýmsar hrakningar með tilkomu nýjunga á við 

örfilmur, mynddiska, tölvubyltinguna og fleira. Helsta nýjungin þessa stundina er tilkoma 

rafbókarinnar og miklar umræður hafa átt sér stað um það hvort að almenningsbókasöfn verði 

óþörf með tilkomu hennar. Fólk er nú að mestu komið yfir þá hræðslu og sér fyrir sér að 

almenningsbókasöfnin komi til með að lifa eitthvað áfram. 

Á bókasafni A nefnir Gerður það að þegar búið verði að semja við útgefendur og koma 

útlánum rafbóka í ákjósanlegan farveg, þá væri það viðbót við þjónustuna að vera til dæmis 

með leiðbeiningar eða kennslu og útlán búnaðar. Bókasöfnin eru að hennar mati á góðri 
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siglingu og ýmsar hugmyndir í gangi varðandi starfsemi á safninu en þetta endar samt oftast 

með spurningu um fjármagn. 

Í sambandi við útlán á rafbókum segja Anna og Birna á bókasafni B að nýjungar séu teknar 

með ró en þær eru mjög jákvæðar gagnvart þessu. Bókasöfnum hafi oft verið spáð dauða með 

tilkomu nýjunga en þessi bylting með rafbókina verið tekin með opnum örmum. Þær sjá fyrir 

sér að einhver kennsla og útlán á græjum verði á höndum almenningbókasafna. Þær minnast 

einnig á dæmi um framtíðarbókasafn, líkt og er verið að reisa í Árósum í Danmörku, þar sem 

allt er að gerast undir sama þakinu í alrými. Allir aldurshópar komi saman á 

almenningsbókasafnið, þar sem öflug menningarstarfsemi fari fram. Þær nefna einnig hvernig 

bókasöfn í Danmörku stýri þessu og hafi samið við ýmsa aðila. Notandinn hafi eitt 

bókasafnsskírteini og fái aðgengi að ýmsu efni. Anna segir: „En það er rosalega mikilvægt 

fyrir okkur að fylgjast með öllum nýjungum og taka þátt í þessu, eins og við erum kannski að 

gera, og vera vakandi bara og eiga gott samstarf við umhverfið.“ 

Daníel á bókasafni C talar einnig um safnið í Árósum sem dæmigert almenningsbókasafn 

framtíðarinnar. Þar er áherslan ekki á bækurnar, heldur á innihaldið, það sem bækurnar geti 

gert fyrir okkur. Þannig staður sé vettvangurinn þar sem hlutirnir gerist. Fólk komi saman, 

spjalli, hlusti og upplifi. Hann er bjartsýnn á framtíð almenningsbókasafna og segir: 

Fólk heldur áfram að koma það er alveg á hreinu, við þurfum að gefa svolítið í gírinn ... 

kynna innihald safnsins meira, fólk gerir sér, eða fólk veit svo lítið um hvað er inni í 

bókasafninu, við þurfum að vera miklu duglegri að skyggnast í innihaldið ... það væri betra 

að vera í ljótri byggingu ... einhverjum skála ... með sveigjanlegt rými og gert alla skapaða 

hluti hafa það ódýrt en dýrt innihald, ... og vera með starfsemi sem fólk mundi flykkjast til 

að sækja í, koma og upplifa. 

Varðandi framtíð bókasafna segir Rakel: 

 ... og ég trúi ekki öðru en að þessi hlutlausi vettvangur sem bókasöfn eru lifi endalaust. Það 

er nýbúið að setja lög ... þannig að þau eru greinilega ekki á útleið. Það er geysileg þróun í 

gangi, bókasöfnin skapa aðstöðu fyrir viðburði, uppákomur og upplýsingaleit og miðlun og 

við verðum þannig áfram við erum svo hlutlaus í þessum efnum ... Almenningsbókasöfn 

eru mikilvægur staður fyrir fjölskyldur og barnamenningu. Og ekki má gleyma hlutverkinu 

við að aðstoða fólk hvort sem það er að hlaða niður hljóð- eða rafbók í græjuna sína eða að 

hjálpa því í netheimum eða að komast í samband við einhverjar upplýsingar hjá einhverri 

opinberri stofnun. 
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4.2.10 Samantekt 

 

Viðmælendur tala um hlutverk almenningsbókasafna og þá í sambandi við það að kynna 

menningu en stundum sé vöntun á rými fyrir þessa starfsemi og það hamli því að geta uppfyllt 

þetta hlutverk eins vel og þau vildu. Tækninni er tekið opnum örmum og þau halda áfram að 

þjónusta, veita aðgang að upplýsingum og þekkingu og kynna nýjungar. Aðeins var komið 

inn á það hlutverk að vera staður fyrir alla þjóðfélagsþegna og mikilvægi þess að vera opin 

fyrir jaðarhópum samfélagsins. Barnastarfið hefur alltaf leikið stórt hlutverk í starfsemi 

almenningsbókasafna og er sívinsælt og vel sótt. Ýmsir fastir liðir í starfseminni, svo sem 

bókmenntaklúbbar, höfundakynningar og prjónaklúbbar eru á flestum söfnum. Aðsókn hefur 

aukist á söfnin sérstaklega eftir efnahagshrunið en þá jukust bókaútlán líka. Útlánin hafa 

aðeins dregist saman en fólk heldur áfram að sækja söfnin. Þá hefur einnig fjölgað 

karlmönnum sem sækja bókasöfn.  

Bókasöfnin eru staður til að vera á. Margir koma á söfnin, til þess að hitta aðra, fá sér 

kaffisopa, kíkja í blöðin og spjalla. Bókasöfnin eru það sem hefur verið kallað þriðji 

staðurinn. Þau eru hlutlaus staður, þar sem hver kemur á sínum forsendum. Afgreiðslutíminn 

var styttur eftir hrunið og sum safnanna þurftu að hætta við helgaropnun. Það er þó að ganga 

til baka, en allt hringl með afgreiðslutíma er ekki af hinu góða. Mikið er um ýmsa viðburði á 

öllum bókasöfnunum, oft í tengslum við félagasamtök eða menningarstarfsemi, og list er 

kynnt á öllum söfnunum. Mikið er lagt upp úr því að skapa notalegt og þægilegt andrúmsloft, 

þannig að notendur vilji koma aftur og aftur. Bókasafns- og upplýsingafræðingar sjá framtíð 

almenningsbókasafna fyrir sér þannig að ýmis menningarstarfsemi hafi sameinast í einu rými 

og þangað sæki fólk til þess að eiga samskipti og nálgast upplýsingar og þekkingu. Einn 

viðmælandi orðaði það sem svo að söfnin væru „torg mannlífsins“.  
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5 Umræða og samantekt 
 

Hér verða niðurstöður sem kynntar voru í fjórða kafla dregnar saman og túlkaðar í ljósi þeirra 

rannsóknarspurninga sem lagðar voru til grundvallar. Í umfjölluninni er litið til þeirra 

fræðilegu umfjöllunar sem kynnt var í öðrum kafla umræðunni til stuðnings. Fyrst er fjallað 

um rými, hönnun og skipulag og áhrif þess á starfsemi og þjónustu. Síðan er umræða um 

hugmyndir um starfsemi og þjónustu og að lokum er fjallað um framtíðarsýn varðandi 

almenningsbókasöfn. 

Hvaða áhrif hefur hönnun og skipulag rýmis á starfsemi og þjónustu almenningsbókasafna? 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að rýmið og húsnæðið sem almenningsbókasöfnin 

hafa til umráða spilar stórt hlutverk í allri starfsemi sem fer fram innan veggja þeirra. 

Bókasöfn eru, eins og kemur fram í fimmta lögmáli Ranganathan (1963), sívaxandi stofnanir. 

Ranganathan líkir bókasöfnum við lífveru sem veslast upp og deyr ef hún fær ekki næringu, 

þannig að ef bókasöfnin fái ekki að stækka, þá líði þau undir lok. Þá er ekki einungis átt við 

umgjörðina, að byggingin stækki, heldur einnig að starfsemin breiði úr sér þróist, eflist og 

aukist. Rýmið mótar þá möguleika sem almenningsbókasöfnin hafa til þess að auka, bæta og 

breyta þjónustu sinni. Hér á landi hefur þetta til dæmis birst í því að þegar Borgarbókasafnið 

flutti í stærra rými á sínum tíma, þá skapaðist tækifæri til þess að taka upp ýmsar nýjungar í 

tengslum við menningarstarfsemi o.fl. (Erla Kristín Jónasdóttir og Ingibjörg Rögnvaldsdóttir, 

2001). 

Það kom skýrt fram í viðtölunum að eftir að bókasöfnin fluttu í stærra húsnæði jukust 

möguleikar á því að efla starfsemina og gera hana fjölbreyttari. Stærra rými býður upp á meiri 

nýbreytni í starfsemi og hafa söfnin lagt áherslu á það að kynna og bjóða menningartengda 

starfsemi. Sem dæmi má nefna að myndlist skipar stóran sess og við flutninga var í nokkrum 

tilvikum sérstaklega gert ráð fyrir því að söfnin kynntu hana. Almenningsbókasöfn starfa 

samkvæmt lögum og eru þjónustustofnanir sem veita aðgang að fjölbreyttu safnefni og 

upplýsingum á mismunandi formi. Þau eiga einnig að efla menningar- og vísindastarfsemi, 

menntun, símenntun, atvinnulíf, íslenska tungu, ánægjulestur og upplýsingalæsi 

(Bókasafnalög nr. 150/2012). Til þess að sinna þessu hlutverki sínu þarf bókasafnið að hafa 
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viðeigandi húsnæði og umhverfi. Þó að stærðin skipti einhverju máli, þá er skipulagið og 

sveigjanleiki rýmis lykilatriði varðandi möguleika með starfsemina. Rými er dýrmætt og það 

eru ákveðin gæði sem þarf að sækjast eftir, því bóksafn er ekki lengur bara safn bóka, þar er 

fjölbreytt starfsemi í gangi (McDonald, 2006). 

Í rannsókninni kemur fram að á bókasöfnunum sem voru til umfjöllunar er það sveigjanleiki 

rýmis og búnaðar sem styður við þann möguleika að bjóða upp á sem fjölbreytilegasta 

þjónustu. Það kemur fram að þarfir fyrir rými eru mismunandi. Það fer svolítið eftir því 

hvernig umhverfi bókasöfnin starfa í eða hvar þau eru staðsett, en einnig kom fram að oft er 

um að ræða samnýtingu á rými með annarri starfsemi.  

Byggingin sjálf hefur einnig áhrif á þjónustuna, það að hafa starfsemina á nokkrum hæðum 

eða einum fleti. Niðurstöður sýna að starfsemi á nokkrum hæðum getur haft hamlandi áhrif,  

bæði hvað varðar skipulag og þjónustu. Þeir þátttakendur sem störfuðu á safni á nokkrum 

hæðum voru sammála um ókosti þess. Samþjöppun húsnæðis er atriðið sem vakin er athygli á 

í boðorðum Faulkner-Brown sem talar um að haga starfseminni þannig að minni fjarlægðir 

auðveldi aðgengi fyrir notendur og starfsfólk (Faulkner-Brown, 1999). Jafnframt komu fram 

ókostir við það að hafa fleiri en einn inngang að bókasafninu í viðtölunum og það er jafnframt 

talið vera eitt af mistökum sem gerð eru við hönnun safna samkvæmt Schlipf (2011). Begg 

(2008) talar um það að raða efni eins og nýsigögnum og annarri vöru fremst í safninu við 

innganginn, því það að taka á móti viðskiptavinum með bókahillum geti virkað fráhrindandi. Í 

niðurstöðunum kemur fram að opið rými við inngang sé gott, það bjóði notendur velkomna og 

að þeir fái andrými. Þá er talað um það að láta bókasafnið ekki byrja strax og komið er inn í 

safnið, að þar sé svæði sem notendur fái að ná áttum, njóta víðsýni og líta í kring um sig. Á 

mörgum bókasöfnum hefur verið leyst úr þessu með því að hafa tímaritaaðstöðuna og 

kaffiaðstöðu fremst, en þar er opið svæði með borðum og stólum sem taka á móti notendum. 

Rannsóknin leiddi í ljós að svæði ætlað barnastarfi er mjög vel nýtt á öllum bókasöfnunum. 

Bæði koma þangað leikskólahópar og fjölskyldur og voru allir þátttakendur sammála um 

mikilvægi þess að hafa öfluga barnastarfsemi. Flestir þátttakendur voru sáttir við innréttingar í 

barnarými, hönnun þess og staðsetningu, innréttingar væru sveigjanlegar og uppfylltu þarfir 

barnanna. Ekki kom fram að börn hefðu verið þátttakendur í hönnun rýmis en þau fá að 

skreyta veggi með listaverkum sínum. Önal (2011) fjallar um það í rannsókn sinni að huga að 

því hvaða óskir og væntingar börnin hafi varðandi barnadeildina. Regína Eiríksdóttir (1997) 

styður við þær hugmyndir og tala um mikilvægi þess að hafa börn með í hönnun rýmis sem 
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virðist ekki hafa verið algengt hér. Það kom einnig fram að á nokkrum söfnunum væri nú lögð 

áhersla á að endurbæta svæði sem ætlað er unglinum og að það þurfi að hanna rými sem laðar 

að ungt fólk. Það ætti að ýta undir félagslegan þroska og almenna þátttöku í samfélaginu ef 

fleiri ungmenni kæmu á almenningsbókasöfn og væru virkir notendur (Bolan, 2008). 

Hugmyndir um starfsemi og þjónustu almenningsbókasafna 

Niðurstöður sýna að mikil gróska er í gangi á almenningsbókasöfnum varðandi starfsemi og 

þjónustu. Það er heilmikið af viðburðum í gangi og bókasöfnin hafa sum hver ekki undan við 

það að taka á móti beiðnum um viðburði. Það eru ekki einungis viðburðir sem skipulagðir eru 

af bókasafninu, heldur eru oft á tíðum í sambandi við ýmis félög og samtök úti í bæ. Það 

kemur sterkt fram að þátttakendur eru farnir að líta á almenningsbókasöfnin sem einhvers 

konar miðstöð menningar og félagslegrar þátttöku fólks í samfélaginu. Þessar hugmyndir eru í 

samræmi við það sem Matthews (2009) heldur fram um það að með starfsemi sinni hafi 

bókasöfnin möguleika á því að efla og viðhalda þátttöku borgara í samfélaginu. Goulding 

(2004) styður þær hugmyndir að með því að láta í té rými fyrir almenning til þess að eiga 

samskipti, þá stuðli bókasöfnin að uppbyggingu félagsauðs.  

Fram kemur að nú sé farið að líta á bókasöfnin sem stað til að vera á. Í öllum tilfellum urðu 

þátttakendur varir við aukna nýtingu á rými safnsins, með auknum heimsóknum, sérstaklega 

eftir efnahagshrunið. Þau hafa reynt er að koma til móts við það með bættri þjónustu og fleiri 

viðburðum og eftirspurnin er mikil. 

Einnig kemur fram  hve mikilvægt það sé að bókasöfnin séu staður sem ýmsir jaðarhópar 

finni sig velkomna á og nefnd voru dæmi um atvinnulausa og fólk af erlendum uppruna og í 

því sambandi nefndir ýmsir viðburðir og þjónusta sem tengjast fjölmenningu. Það er í anda 

hugmynda Putnam (2000) um upplýsingahlutverk almenningssafna sem miðstöðvar þar sem 

innflytjendur nálgist upplýsingar á móðurmálinu. Audunson og félagar (2011) fjalla einnig 

um mikilvægi almenningsbókasafna í sambandi við fjölmenningu og að bókasöfn séu 

einhvers konar brú inn í nýja menningu. Það kom fram að þátttakendur líta allir á bókasafnið 

sem einhvers konar þriðja stað í anda kenninga Oldenburg (1997) um slíka staði. Þau eru 

sammála um það að bókasöfnin séu hlutlaus staður með lágan þröskuld sem allir séu 

velkomnir á. Þau telja að starfsemin og þjónustan sé hvetjandi og eflandi fyrir þátttöku fólks í 

samfélaginu. Jafnframt kom fram að bókasöfnin eru vel sótt af eldri borgurum sem koma oft 

og dvelja um tíma, líta í blöðin og fá sér kaffi. Söfnin hafa öll orðið vör við aukningu og reynt 
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að koma til móts við hana með betri aðstöðu og hafa velt fyrir sér hugmyndum að ýmissi 

starfsemi í því sambandi. Fyrir þennan notendahóp sem kemur einkum til þess að vera á 

staðnum án þess að nota útlánin eru bókasöfnin í hlutverki annars staðarins, eins og Audunson 

(2012) fjallar um. 

Varðandi hugmyndir af veitingaþjónustu á bókasöfnum kemur fram hjá þátttakendum að það 

sé mikið rætt um þessi mál. Það er farið að tala um það sem hluta af þjónustu bókasafnanna 

að bjóða upp á einhvers konar kaffiveitingar og nefna nokkrir hvernig bókabúðirnar hafa farið 

að. Það kom jafnframt fram að fólk sæki mikið í kaffiaðstöðu og eins og Harris (2007) talar 

um, þá er víða farið að gera kröfu um slíka aðstöðu og að veitingasala hjálpi til við það að 

gera bókasafnið að eftirsóttum stað. 

Framtíðarsýn um starfsemi almenningsbókasafna 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að bókasafns- og upplýsingafræðingar líti björtum 

augum til framtíðarinnar varðandi tilvist almenningsbókasafna. Þátttakendur eru sammála um 

það að bókasöfnum hafi tekist að lifa af ýmsar breytingar og hafi aðlagast breytingum í 

samfélaginu. Rafbókin er næsta nýjung sem þau bíði spennt efir að bætist í safnflóruna og þau 

sjá fyrir sér ýmsa þjónustu henni tengdri. Allir þátttakendur tala um sveigjanleika í hönnun 

bókasafnsins til þess að taka á móti breytingum en það er einmitt hluti af þeim gæðum sem 

bæði Faulkner-Brown (1989) og McDonald (2006) telja að sé lykilatriði.  

Niðurstöður benda einnig til þess að stuðningur yfirvalda sé mikilvægur og að hlustað sé á 

faglegar ábendingar bókasafns- og upplýsingafræðinga sem er eitt af lykilatriðum ásamt því 

að hafa framsýna leiðtoga ef bókasöfn eigi að halda lífi í framtíðinni (Dowling, 2004). 

Almenningsbókasöfn virðast njóta töluverðrar virðingar innan kerfisins og það þarf að ríkja 

skilningur milli aðila á þörfum bókasafnsins fyrir rými til að sinna starfsemi sinni. Yfirvöld 

eru í auknu mæli farin að gera sér grein fyrir þeim tækifærum sem felast í nýtingu á rými 

bókasafnanna til viðburðahalds. Viðburðir þar sem almenningur kemur saman í hvaða tilgangi 

sem er styður við aukinn félagsauð í samfélaginu. Áhuga stjórnvalda víða erlendis á 

uppbyggingu almenningsbókasafna má oft tengja við það að þau vilja sýna velvilja sinn við 

að efla félagsauð en einnig það að skilja eftir sig minnisvarða í formi bygginga (Shoham og 

Yablonka, 2008).   

Það kom fram í viðtölunum að bókasafns- og upplýsingafræðingar fylgjast vel með því sem er 

að gerast erlendis og sérstaklega í nágrannalöndunum. Nokkrir viðmælendur nefna dæmi frá 
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Danmörku um dæmigert framtíðarbókasafn, þar sem fram fer blönduð starfsemi og þjónusta 

með það að markmiði að fólk taki þátt í samfélaginu. Þau sjá bókasöfnin fyrir sér sem torg 

mannlífs.  
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6 Lokaorð 

 
Í þessari ritgerð var fjallað um bókasafnsbyggingar í hinum vestræna heimi og farið stuttlega 

yfir sögu þeirra. Mikil gróska er víða erlendis og mikið byggt af nýjum, jafnvel gríðarstórum 

bókasöfnum. Ekki hefur farið mikið fyrir nýbyggingum almenningsbókasafna hér á landi en 

ýmsar breytingar á skipulagi innan veggja bókasafnanna hafa átt sér stað. Einnig var skoðað 

hvernig rýmið spilar saman við breyttar áherslur í starfseminni og þá sérstaklega með þeirri 

hugmynd um bókasöfn sem þriðja staðinn. Tekin voru sex viðtöl við sjö bókasafns- og 

upplýsingafræðinga á almenningsbókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu og hugmyndir þeirra 

kannaðar varðandi samspil rýmis og starfsemi/þjónustu almenningsbókasafna.  

Það kom fram að bókasafns- og upplýsingafræðingar fylgjast vel með þróun bókasafna 

erlendis og sjá svipaða þróun eiga sér stað hér á landi að almenningsbókasöfnin séu í auknum 

mæli að auka við og efla starfsemi sína og verða að einhvers konar menningarmiðstöðvum. 

Mikil aukning hefur verið í ýmiss konar viðburðarhaldi á öllum bókasöfnunum. Mikilvægt er 

að rýmið sé sveigjanlegt, þannig að það sé möguleiki að aðlagast breyttri starfsemi. Eins og 

víða erlendis, er aukin áhersla lögð á bókasöfn sem stað til að vera á, að þau bjóði upp á 

þennan hlutlausa vettvang sem almenningur geti sótt til þess að nálgast upplýsingar, þekkingu 

og verið hluti af samfélaginu. 

Það komu upp ýmsar hugmyndir varðandi verðug rannsóknarefni framtíðarinnar við skrif 

þessa verkefnis. Það gæti verið áhugavert að kanna betur hvernig notendur nýta rými 

bókasafnanna eða hvernig þeir ferðast um það í svipuðum dúr og rannsókn Mandel (2010), 

Wayfinding. Það gæti nýst við skipulagningu á bókasöfnum og markaðsetningu. Einnig væri 

áhugavert að skoða betur hvernig notendur upplifa bókasöfnin sem stað og þá skoða ef til vill 

ákveðna hópa þjóðfélagsins. 

Þessi rannsókn var smá í sniðum, úrtakið lítið og einskorðaðist við höfuðborgarsvæðið. 

Niðurstöðunum var einungis ætlað að varpa ljósi á það sem er að gerast á 

almenningsbókasöfnum og fá fram hugmyndir bókasafns- og upplýsingafræðinga og sjá hvað 

þeir sjá fyrir sér varðandi framtíðastarfsemi almenningsbókasafna. Niðurstöðurnar gætu þó 

nýst bókasafns- og upplýsingafræðingum og þeim sem koma að starfsemi 
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almenningsbókasafna til þess að glöggva sig á samspili rýmis og þeirri starfsemi sem fer fram 

á almenningsbókasöfnum. 
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