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Útdráttur 

Hér verður sagt frá rannsókn á viðhorfi forstöðumanna almenningsbókasafna á Íslandi og 

sveitarstjórnarmanna til þess hvert framtíðarhlutverk almenningsbókasafna er í íslensku 

samfélagi. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort samhljómur sé í sýn þessara 

tveggja hópa og hvort hún samrýmist núgildandi lögum um bókasöfn nr. 120/2012. Notuð 

var eigindleg rannsóknaraðferð og tekin viðtöl við fimm forstöðumenn 

almenningsbókasafna víða af landinu og sveitastjóra sömu sveitarfélaga eða fulltrúa 

þeirra. Því miður svöruðu ekki allir sveitastjórnarmenn beiðni um viðtal svo fulltrúar 

sveitastjórna í rannsókninni urðu einungis þrír. Rannsóknarspurningarnar sem lágu til 

grundvallar rannsókninni voru fjórar talsins. Hver er sýn forstöðumanna 

almenningsbókasafna á núverandi hlutverk og framtíðarhlutverk safnanna í samfélaginu? 

Hver er framtíðarsýn eigenda safnanna og hvernig telja þeir stöðu þeirra vera í dag? Eru 

þessir hópar sammála um hvert skal stefna og ef ekki þá af hverju? Samrýmist 

framtíðarsýnin nýjum lögum um bókasöfn? Spurningarnar mynduðu viðtalsramma en 

viðtölin voru opin og spurningar því endurskoðaðar eftir hvert viðtal. 

Niðurstöðurnar sýna að hóparnir tveir eru sammála um stöðuna í dag og hvert skal stefna. 

Allir líta til þróunar almenningsbókasafna sem staðar til að vera á og styðja við læsi. Þó 

má greina mun á mati þeirra á stöðu safnanna þegar kemur að möguleikum í þjónustu. 

Þannig telja minni söfnin sig ekki geta veitt sömu þjónustu til dæmis hvað viðburði varðar 

og stærri söfnin. Allir eru bjartsýnir á framtíð almenningsbókasafna og þau njóta velvilja. 

Þó ekki sé um að ræða aukið fjármagn til starfseminnar er reynt að styrkja hana með því 

að færa fleiri verkefni til safnanna. Niðurstöður sýna einnig að töluverð breyting verður á 

samsetningu starfsfólks með breyttu hlutverki almenningsbókasafna þar sem hæfni 

einstaklinga ræður frekar en menntun hans.   
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Abstract 

This thesis will summarize a study conducted on the attitudes of directors of public 

libraries in Iceland and local politicians towards the future role of public libraries in the 

Icelandic society. The goal of the study is to see whether the views of these two groups 

are in step with each other and wether these views are compatible with current laws on 

public libraries #120/2012. A qualitative research method was used where five directors 

of public libraries from around the country were to be interviewed as well as the mayors 

of the same municipalities or their representatives. Unfortunately not all of the local 

politicians were willing to give interviews so only three representatives participated in 

the study. A total of four research questions were the basis of the study. What are the 

views of the public libraries directors on the future role of the libraries in the community? 

What is the vision for the future among the owners of the libraries? Do these two groups 

agree on the future policy and if not why do they not agree? Does the vision coincide with 

the new law on public libraries? The questions created a framework for the open 

interviews but the questions were reviewed after each interview. 

The results show that the two groups agree on where the libraries stand today and 

what policy should be followed. All participants view the development of the public 

libraries as a place that supports literacy. However there is a slight difference in views 

when it comes to estimating the libraries and the possible services they should provide. 

Smaller libraries do not think they are capable of providing the same services as the larger 

libraries, e.g. in terms of events. All interviewers are optimistic for the future of public 

libraries and positive towards them. Although the operation of the libraries do not receive 

further funding, attempts are made to strengthen them and move more projects to them. 

Results also show that by changing the roles of the public libraries the composition of the 

employees changes and skills rather than education become a larger factor.  
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Formáli  

 
Ritgerðin „Staður til að vera á – Framtíðarhlutverk almenningsbókasafna“ er 30 eininga 

lokaverkefni til MIS gráðu í upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við vinnslu 

hennar var dr. Ágústa Pálsdóttir prófessor í upplýsingafræði við Félags- og 

Mannvísindadeild Háskóla Íslands. Henni, sem og öllum þátttakendum í rannsókninni, 

færi ég bestu þakkir fyrir ánægjulegt samstarf.  

Fjölskyldu minni og samstarfsmönnum þakka ég alla þolinmæðina á meðan á skrifum 

stóð. Það er ómetanlegt að eiga að fólk sem hleypur undir bagga með dagleg störf þegar 

unnið er að ritgerðarsmíð. Þá vil ég þakka þeim Birnu Lárusdóttur, Gunnvöru Karlsdóttur, 

Heiðrúnu Tryggvadóttur og Ingu Maríu Guðmundsdóttur fyrir ýmiskonar aðstoð og góð 

ráð. 
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1 Inngangur  

Á síðustu árum hefur samfélagið tekið miklum breytingum, ekki síst vegna tækniþróunar. 

Ný tækni kallar á breytta hegðun og í kjölfar tölvutækninnar hefur öll upplýsingaleit og 

aðgengi að upplýsingum gjörbreyst. Með lesbrettum og rafbókum hafa lestrarvenjur 

breyst. Allt hefur þetta áhrif á bókasöfnin. Færri einstaklingar virðast nú sækja 

almenningsbókasöfn í því skyni að fá bækur að láni en áður (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen og Skot-Hansen, 2012). Þetta sýna meðal annars lækkandi útlánatölur hjá 

almenningsbókasöfnum á síðustu árum (Akureyrarbær, 2016). Að sama skapi má segja að 

heimasíður margra almenningsbókasafna endurspegli breytingarnar en þar eru 

tilkynningar um ýmsa viðburði og margvíslegar uppákomur fyrirferðamiklar. Ef þessar 

breytingar eru varanlegar vaknar óneitanlega sú spurning hver framtíð 

almenningsbókasafna verður. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf forstöðumanna almennings–

bókasafna og sveitarstjórnarmanna, sem líta má á sem fulltrúa eigenda þeirra, til þess 

hvert framtíðarhlutverk almenningsbókasafna verður í samfélaginu. Rannsókninni er 

ætlað að varpa ljósi á stöðu safnanna í samtímanum, hver þróun þeirra verður á næstu 

árum og hvort sú þróun safnanna sem hefur orðið og menn telja að muni verða sé í takt 

við breytt lagaumhverfi sem og þær breytingar sem virðast hafa orðið á lestrarhegðun 

fólks meðal annars með tilkomu nýrrar tækni. Með rafbókinni er ekki lengur þörf á að fólk 

komi á staðinn í eigin persónu til að fá bók að láni. Hinn rafræni hluti starfseminnar sér 

um útlánin í gegnum heimasíður safnanna.  

All nokkur umræða hefur verið í hópi starfsmanna almenningsbókasafna um hvert 

ber að stefna í ljósi þess að útlánum fækkar og upplýsingaleit fer nú fram í gegnum tölvu 

sem getur verið staðsett hvar sem er. Árið 2010 fór í gang samvinna hjá norrænum 

bókasöfnum sem kallaðist Nordisk biblioteksnetværk til að vinna að stefnumörkun 

safnanna á breyttum tímum. Ástæðunum fyrir tilurð verkefnisins er meðal annars lýst svo:  

Almenningsbókasöfn á Norðurlöndunum eiga í vök að verjast á ýmsum sviðum. 

Dregið hefur úr fjárhagslegum stuðningi. Þörf almennings fyrir upplýsingar og aðgang 

að þeim breytist hratt, menningarleg starfsemi og fjölmiðlun eru í örri þróun og 

hnattræn menningarleg áhrif fara vaxandi. (Einar Ólafsson, 2012, s. 55). 
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Í hugum margra eru bókasöfnin orðin staður til að hittast á og eiga í félagslegum 

samskiptum frekar en staður til að fá lánaða bók. Ef til vill má rekja þetta til þróunar 

síðustu ára í viðskiptum þar sem búið er að loka mörgum stöðum sem áður uppfylltu 

þörfina fyrir félagsleg samskipti, til dæmis útibúum banka og hverfisverslunum. 

Almenningsbókasöfnin eru þannig að svara kalli samfélagsins að einhverju leiti.  

Rannsóknin er eigindleg. Tekin voru viðtöl við forstöðumenn fimm 

almenningsbókasafna annars vegar og sveitastjóra/bæjarstjóra þriggja sveitarfélaga sem 

eiga þrjú þessara safna hins vegar. Því miður svöruðu tveir sveitastjórnarmenn ekki 

ítrekuðum beiðnum um viðtal. 

Rannsóknarspurningarnar sem liggja til grundavallar eru: 

- Hver er sýn forstöðumanna almenningsbókasafna á núverandi hlutverk og 

framtíðarhlutverk safnanna í samfélaginu? 

- Hver er framtíðarsýn eigenda safnanna og hvernig telja þeir stöðu þeirra vera í 

dag? 

- Eru þessir hópar sammála um hvert skal stefna og ef ekki þá af hverju? 

- Samrýmist framtíðarsýnin nýjum lögum um almenningsbókasöfn? 

Markmið rannsóknarinnar er þannig að athuga hvort það sé samhljómur í sýn þessara 

tveggja hópa og hvort hún samrýmist núgildandi lögum um bókasöfn. Það er ljóst að fari 

sýn þessara aðila ekki saman verður mögulega erfitt hjá söfnunum að vinna að 

framtíðarsýn sinni þar sem það er bæjar- eða sveitastjórn hvers sveitarfélags sem ákveður 

fjármagn til starfseminnar hverju sinni. Bókasöfnin falla undir útgjaldalið í rekstri 

sveitarfélaga þar sem þau skila ekki hagnaði. Að sama skapi má velta því fyrir sér hvort 

sveitarfélag sem ákveður að leggja lítið til almenningsbókasafns sé þar með að brjóta lög.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Fyrst er inngangur en annar kafli fjallar um 

almenningsbókasöfn á fræðilegan hátt, annars vegar er rakin saga þeirra á Íslandi og hins 

vegar er fjallað um þær hugmyndir sem settar hafa verið fram um hlutverk þeirra. Í þriðja 

kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og hvernig hún var framkvæmd, val á 

þátttakendum, aðgengið og úrvinnslu hennar. Fjórði kaflinn er niðurstöðukafli þar sem 

gerð verður grein fyrir þeim niðurstöðum sem rannsóknin skilaði. Fimmti kaflinn er 

umræða og samantekt og sjötti kafli eru lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Kaflinn hefst á stuttri umfjöllun um sögu almenningsbókasafna á Íslandi og það 

lagaumhverfi sem þau hafa búið og búa við. Þá verða ræddar þær hugmyndir sem settar 

hafa verið fram um hlutverk almenningsbókasafna í nútímanum og hvernig fagfólk sér 

fyrir sér að framtíðahlutverk þeirra verði. 

Forveri almenningsbókasafnanna eru lestrarfélögin en þau fyrstu litu dagsins ljós hér 

á landi um aldamótin 1800. Helstu hvatamenn þessara félaga voru embættismenn og 

bókakosturinn bar þess merki. Þau urðu þó ekki langlíf og segja má að lestrarfélög hafi 

ekki fest sig í sessi fyrr en eftir miðja 19. öld. Þá fyrst urðu þau í raun lestrarfélög fyrir 

almenning. Á tímabilinu 1840-1870 er þó vitað um tæplega 30 lestrarfélög í landinu. Þau 

voru, líkt og þau fyrri, stofnuð af heldri stétt og litið á þau sem tæki til sóknar og framfara 

enda frjálslyndar stefnur að ryðja sér til rúms á kostnað upplýsingarinnar (Ingibjörg  

Sverrisdóttir, 1997). Eftir 1870 fjölgaði lestrarfélögum mjög og virðist margt koma þar 

saman. Nefna má þjóðernislega vakningu sem meðal annars var grunnurinn að stofnun 

ungmennafélaganna. Þar fór saman áhugi á sögu lands og þjóðar og aukin áhersla á 

menntun sem þó einungis fáir höfðu efni á. Lestarfélögin voru þannig tækifæri fyrir marga 

til að auka þekkingu sína enda félögin oftar en ekki eini möguleikinn hjá fólki að nálgast 

bækur, jafnt fagurbókmenntir sem fróðleik (Ingibjörg Sverrisdóttir, 1997). Þær miklu 

samfélagsbreytingar sem urðu á fyrri hluta 20. aldar urðu til þess að gildi lestrarfélaganna 

minnkaði. Fólk flutti úr sveitum í ört stækkandi bæi og skipulagt skólahald komst á. Það 

þýddi meðal annars að ekki var lengur sama þörfin á fræðsluefni í bókakosti 

lestrarfélaganna og þau fóru í vaxandi mæli að uppfylla þörf fólks fyrir afþreyingarefni. 

Árið 1937 voru sett lög um félögin og þau treyst með ríkisframlagi en árið 1955 komu ný 

lög þar sem kveðið var á um stofnun almenningsbókasafna og reksturinn færður til ríkis 

og sveitarfélaga. Þar með lauk formlega gamla rekstrarfyrirkomulaginu þar sem hver og 

einn notandi greiddi í reksturinn (Ingibjörg  Sverrisdóttir, 1997). 

Í athugasemdum við lagafrumvarpið frá árinu 1955 er góð greinargerð yfir stöðu 

bókasafnanna í landinu. Þar kemur fram að árið 1953 hafi verið starfrækt 209 lestrarfélög 

á landinu öllu. Um stöðu þeirra segir svo: 

Skýrslur um árleg bókakaup félaganna sýna, að bókavalið virðist allvíða mjög af 

handahófi, og könnun á bókaeign þeirra leiddi í ljós, að þorri þeirra á mjög fátt af 

merkum ritum íslenzkra bókmennta – jafnvel frá þessari öld. Ber þar til annað tveggja 

að bækurnar hafa aldrei verið keyptar eða þær séu orðnar ónýtar af notkun. Mun 

síðari ástæðan mjög víða koma til. Sum staðar eru bækurnar í lélegu húsnæði, hjá 
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ýmsum af félögunum virðist skorta á umhirðu, og loks er það, að fjölmörg félög 

neyðast til vegna skorts á fé og möguleikum til bókbands að lána bækurnar eins og 

þær koma frá útgefendum, ýmist í handónýtu bandi eða jafnvel heftar. (Þingskjal nr. 

338/1954) 

Svo mörg voru þau orð. Af þessu má ráða að úrbóta var þörf. 

2.1 Lög um almenningsbókasöfn á Íslandi  

Fyrstu lögin um almenningsbókasöfn á Íslandi eru lög um almenningsbókasöfn nr. 

42/1955. Í athugasemdum við frumvarpið segir svo um tilurð laganna: „Í öllum 

menningarlöndum munu vera til lög og reglugerðir um skipan og starfsemi 

almenningsbókasafna, og gildi slíkra fræðslu- og menningarstofnana hefur um langt skeið 

verið ljóst leiðtogum og áhugamönnum um menningarmál.“ (Þingskjal nr. 338/1954). Nú 

var kominn tími til að taka á þessum málum hér á landi. Með þessum lögum voru 

sveitarfélög skyldug til að reka almenningsbókasöfn en fengu á móti styrk frá ríkinu. Í 7. 

lið athugasemdanna með frumvarpinu segir: 

Nefndin var sammála um það, að þeirri skipan bæri að koma á þessi mál, að allir ættu, 

hvar sem þeir byggju á landinu, aðgang að völdum bókakosti sér til 

skemmtunar,hagnýtrar fræðslu og alhliða menningarauka, og að sjálfsagt væri, á 

ríkið ekki einungis veitti til þessara mála nauðsynlegt fjárhagslegt bolmagn, heldur 

líka hefði eftirlit með starfseminni, hefði á hendi ýmsar fyrirgreiðslur og léti í té 

margvíslegar leiðbeiningar. Komst nefndin að þeirri niðurstöðu, að koma bæri upp 

kerfi almenningsbókasafna, hliðstæðu skólakerfi landsins. (Þingskjal nr. 338/1954) 

Í lögunum er þannig kveðið á um skiptingu landsins í 29 bókasafnshverfi og hélst það 

fyrirkomulag nokkuð lengi. 

Í 1. grein laganna eru talin upp þau bókasöfn sem teljast til almenningsbókasafna og 

falla þar með undir lögin. Þetta eru bæjar- og héraðsbókasöfn, sveitarbókasöfn, bókasöfn 

heimavistarskóla og annarra opinberra stofnana sem eru nánar tiltekin í lögunum. Í 4. 

greininni er fjallað um hlutverk almenningsbókasafna: 

Hlutverk þessara bókasafna er að efla almenna menntun með því að gefa mönnum 

kost á að lesa góðar bækur, svo og á annan hátt, eftir því sem ástæður leyfa. Til hvers 

bókasafns skal afla innlendra bóka og rita, þjóðlegra fræða, skáldverka og rita um 

hagnýt efni. Leggja skal og áherzlu á öflun merkra erlendra bóka, eftir því sem kostur 

er á, og þá einkum skáldrita, sagnrita og rita um atvinnulíf og annarra rita, er stuðla 

að því að efla almenna menntun. (Lög um almenningsbókasöfn nr. 42/1955) 

Á grundvelli laganna var ráðið í stöðu bókafulltrúa ríkisins og fékk Guðmundur G. 

Hagalín rithöfundur og bókavörður á Ísafirði stöðuna. Hann hafði ferðaðist um landið 

sumarið 1954 og kynnt sér stöðu safnanna og komst að því að víða var pottur brotinn og 
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beitti hann sér mjög fyrir bættri stöðu safnanna á sinni tíð (Friðrik Olgeirsson, 2004). 

Lestrarfélög voru sums staðar til áfram en urðu nú hluti af hinu opinbera bókasafnskerfi 

þó áfram væru þau í einkaeigu (Kristín H. Pétursdóttir og Stefanía Júlíusdóttir, 2009). Í 

þessum fyrstu lögum um almenningsbókasöfn er áherslan að öllu leyti á menntun 

almennings í gegnum lestur góðra bóka.  

Næstu lög um almenningsbókasöfn voru sett árið 1963, Lög um almenningsbókasöfn 

nr. 22/1963. Áfram er hlutverk bókasafnanna að stuðla að menntun en við 4. greinina 

hafa bæst tvö ákvæði, annars vegar um hvaða söfn skuli hafa með höndum skylduskil og 

hins vegar að söfnunum sé heimilt að kaupa og lána út hljómplötur og hljómbönd. Söfnin 

sem annast áttu skylduskil voru fjögur talsins, bókasafnið í Stykkishólmi, á Ísafirði, á 

Akureyri og á Seyðisfirði (Lög um almenningsbókasöfn nr. 22/1963). Í athugasemdum við 

lagafrumvarpið kemur fram að helstu breytingar frá fyrri lögum snúa að ákvæðum um 

framlög en illa hafði gengið að efla söfnin miðað við þau framlög sem tryggð voru 

samkvæmt eldri lögum (Þingskjal nr. 411/1962-1963). 

Síðan liðu 13 ár en þá komu Lög um almenningsbókasöfn nr. 50/1976. Á þessum árum 

hafði margt breyst í íslensku samfélagi og bera lögin þess merki. Það mikilvægasta var ef 

til vill sá áfangi að farið var að bjóða upp á námskeið við Háskóla Íslands í bókasafnsfræði 

haustið 1956 (Friðrik Olgeirsson, 2004). Námið fór þó hægt af stað og luku einungis fjórir 

einstaklingar prófi á fyrstu fjórum árum þess. Það var svo ekki fyrr en árið 1964 að 

nemandi útskrifaðist með B.A. próf (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997). Í lögunum frá 1976 

varð jafnframt sú breyting á stöðu safnanna að forræði yfir þeim fluttust alfarið frá ríki til 

sveitarfélaga (Kristín H. Pétursdóttir og Stefanía Júlíusdóttir, 2009). En eðli safnanna hafði 

greinilega líka breyst því samkvæmt 1. grein hinna nýju laga eru bókasöfnin sögð vera 

mennta-, upplýsinga- og tómstundastofnanir fyrir almenning. Og það ber þeim að vera 

með því að veita sem bestan aðgang að góðum bókakosti sem og öðrum gögnum sem 

miðla fræðslu og eru til dægradvalar. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að 

vaxandi þéttbýlismyndun og breyting á lifnaðarháttum landsmanna síðustu ára og 

áratuga hafi aukið mikilvægi bókasafna. Verð á bókum hækki og bókakostur heimila hafi 

því rýrnað. Að auki séu heimilin nú að fjárfesta í nýrri, dýrri tækni eins og útvarpi, sjónvarpi 

og hljómflutningstækjum. „Bókasöfn verða því að sjá uppvaxandi kynslóð og öllum 

almenningi fyrir bókum ef lestrarvenjur þjóðarinnar eiga að haldast í horfinu.“ (Þingskjal 

nr. 7/1975-1976). Þá er í lögunum í fyrsta sinn kveðið á um að forstöðumaður safns skuli 

vera bókasafnsfræðingur sem og að við ráðningu bókavarðar skuli bókasafnsfræðingar 
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hafa forgang. Í þessum lögum er líka kveðið á um að heimilt sé að sameina 

almenningsbókasafn og skólasafn (Lög um almenningsbókasöfn nr. 50/1976). 

Næstu lög voru sett árið 1997, Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997. Í 1. grein 

segir svo um hlutverk almenningsbókasafna: 

Almenningsbókasöfn eru upplýsinga- og menningarstofnanir. Hlutverk þeirra er að 

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

og öðrum miðlunargögnum, þar á meðal tölvubúnaði og upplýsingum á tölvutæku 

formi. Þau skulu efla frjálsan og óheftan aðgang almennings að upplýsingum og 

þekkingarmiðlum. Söfnin skulu hvert á sínu þjónustusvæði kappkosta að vera 

menningarstarfi og atvinnulífi til styrktar og hafa tiltækar upplýsingar fyrir almenning 

um opinberar stofnanir og þjónustu. Markmið þeirra skal vera að efla íslenska tungu, 

stuðla að símenntun og örva lestraráhuga.  

Allir landsmenn skulu eiga kost á að njóta þjónustu almenningsbókasafna. Er öllum 

sveitarfélögum skylt að standa að slíkri þjónustu í samræmi við þessi lög.  

 Almenningsbókasöfn skulu hvert og eitt haga starfi sínu þannig að komið verði við 

sem öflugastri samvinnu bókasafna í landinu um þjónustu við notendur. (Lög um 

almenningsbókasöfn nr. 36/1997) 

Hér kveður við nokkuð nýjan tón þar sem söfnin eru nú skilgreind sem 

menningarstofnanir og áhersla lögð á að veita fólki aðgengi að upplýsingum. Í þessum 

lögum var rekstur bókasafna jafnframt færður frá ríkinu og alfarið til sveitarfélaganna og 

þau skylduð til að reka almenningsbókasafn (Kristín H. Pétursdóttir og Stefanía 

Júlíusdóttir, 2009). Í fyrstu grein segir meðal annars: „Allir landsmenn skulu eiga kost á að 

njóta þjónustu almenningsbókasafna. Er öllum sveitarfélögum skylt að standa að slíkri 

þjónustu í samræmi við þessi lög.“ Breyting hefur líka verið gerð á greininni um 

mannaráðningar en þar segir nú: „... skal tryggja eftir föngum að almenningsbókasöfn hafi 

á að skipa starfsfólki með sérmenntun sem hæfir verksviði safnanna. Forstöðumaður 

almenningsbókasafns skal, ef þess er kostur, hafa lokið prófi í bókasafns- og 

upplýsingafræði eða jafngildu námi.“ (Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997). Í 

athugasemdum við frumvarpið er meðal annars tekið fram að nauðsyn nýrra laga sé til 

komin vegna stórstígra framfara í upplýsingatækni, sameiningar sveitarfélaga og myndun 

Þjóðarbókhlöðu (Þingskjal nr. 356/ 1996). 

Nýjustu lögin eru Bókasafnslög nr. 120/2012. Með þessum lögum verður sú breyting 

að öll bókasöfn sem rekin eru af hinu opinbera, falla undir sömu lög. Í athugasemdum 
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með frumvarpinu kemur fram að vegna örra breytinga síðustu ára sé þörf á breytingu í 

lagaumhverfi bókasafna: 

Það viðhorf hafði lengi verið algengt meðal bókasafns- og upplýsingafræðinga að 

sérhver safnategund væri svo sérstök að hún hefði fátt til annarra bókasafna að 

sækja. Þetta viðhorf hefur breyst hratt undanfarin ár á sama tíma og sú skoðun hefur 

rutt sér til rúms að aukin samvinna bókasafna muni leiða til betri þjónustu og betri 

nýtingar á safnefni, sérstaklega þegar horft er til náms og símenntunar, og að 

upplýsingasamfélagið krefjist þess að öll bókasöfn landsins séu þátttakendur í vel 

skipulagðri upplýsinga- og þekkingarveitu. Almennt má því segja að áhersla fagaðila 

sé nú á samvinnu og samstarf safna fremur en sérstöðu einstakra bókasafna og þar 

af leiðandi er eðlilegt að setning heildarlaga um bókasöfn sé ofarlega á baugi bæði 

hér á landi og í nágrannalöndunum. (Þingskjal nr. 109/2012-2013) 

Í athugasemdunum kemur jafnframt fram að horft var til nýrra safnalaga nr. 141/2011 við 

samningu frumvarpsins en þau lög eru heildarlög fyrir lista- og minjasöfn í landinu.  

Í þessum nýju lögum eru ýmsar nýjungar frá eldri lögum. Þar má nefna að fallið er frá 

skiptingu landsins í bókasafnsumdæmi, skýr heimild er til gjaldtöku og felld eru niður 

ákvæði um rekstur bókasafna á sjúkrahúsum, dvalarheimilum aldraðra og í fangelsum. 

Í 6. grein laganna er kveðið á um markmið og hlutverk bókasafna: 

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

eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Sameiginlegt markmið bókasafna, sem undir lög þessi 

falla, er að veita aðgang að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum á mismunandi formi. 

Þau skulu efla menningar- og vísindastarfsemi, menntun, símenntun, atvinnulíf, 

íslenska tungu, ánægjulestur og upplýsingalæsi.  

 Hlutverk bókasafna er að jafna aðgengi að menningu og þekkingu. Áhersla skal lögð 

á að safnkostur bókasafna endurspegli sem flest sjónarmið. (Bókasafnslög nr. 

120/2012) 

Í 1. grein er tilgangur laganna tiltekinn og segir meðal annars að þau séu sett til að: 

„efla starfsemi og samvinnu bókasafna þannig að þau geti sem best gegnt því hlutverki 

sínu að vera þekkingarveitur og fræðslustofnanir sem halda uppi virkri og fjölþættri 

upplýsingaþjónustu á sem flestum sviðum og tryggja jafnframt varðveislu þess 

menningararfs sem bókasöfn hafa að geyma.“ (Bókasafnslög nr. 120/2012). Bókasöfnin 

eru nú stofnanir með fjölbreytt safnaefni og upplýsingar á ýmsu formi. Jafnframt því að 

efla menningarstarfsemi skulu þau einnig efla menntun og upplýsingalæsi auk annars. Í 

ferli málsins varð nokkur umræða um menntunarákvæði laganna hvað varðar 

forstöðumann almenningsbókasafns. Niðurstaðan varð sú að halda því óbreyttu frá eldri 

lögum þar sem skylda til ráðningar bókasafns- og upplýsingafræðings myndi vera 
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íþyngjandi fyrir smærri sveitarfélög. Í þessu samhengi má líka velta fyrir sér hvort 

breytingar á starfseminni kalli ekki á breytingu í þessu efni þar sem ýmis menntun í 

menningastjórnun er nú kennd á háskólastigi hér á landi. Tilgangur nýju laganna er einnig 

að gera bókasöfnum kleift að varðveita þann menningararf sem bókasöfnin geyma og er 

þá væntanlega verið að horfa til þess bókarkosts sem finna má á hinum ýmsu söfnum 

landsins. Velta má fyrir sér hvort sú stefna að láta bækur víkja af söfnum og grisjun 

bókasafna í stórum stíl samræmist tilgangi laganna. Eða var þessi grein sett með ákveðin 

söfn í huga sem ekki eru svo tilgreind í lagatextanum sjálfum? Í umsögn um einstakar 

greinar frumvarpsins segir meðal annars: 

Með þeim tilgangi laganna sem hér er lýst um eflingu starfsemi og samvinnu 

bókasafna er vísað til eðlis þeirra flokka bókasafna sem lögin fjalla um. Annars vegar 

er um að ræða það þjónustuhlutverk sem er grundvöllur starfsemi flestra bókasafna 

í landinu, hvort sem þeim er ætlað að þjóna öllum almenningi eða sérstökum hópum, 

hvort sem um er að ræða starfsfólk og nemendur skóla, sérfræðisvið eða starfsfólk 

ákveðinna stofnana, og hins vegar mikilvægt varðveisluhlutverk safna eins og 

Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns, ýmissa sérfræðisafna stofnana og 

jafnvel skóla, sem sum hver varðveita mikilvægan þátt íslenskrar menningarsögu. 

(Þingskjal nr. 109/2012-2013) 

Hér kemur skýrt fram að hugmyndin varðandi varðveislu bókasafna á fyrst og fremst við 

um Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn og sérfræðisöfn sem hafa þá 

menningarsögulegt gildi. Í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar 28. nóvember 

árið 2012 er eftirfarandi málsgrein: 

Fram kemur í 2. mgr. 7. gr. frumvarpsins að almenningsbókasöfn séu menningar-, 

upplýsinga- og menntastofnanir sem reknar eru af sveitarfélögunum. Jafnframt segir 

að allir landsmenn skuli eiga kost á að njóta þjónustu almenningsbókasafna. Nefndin 

tekur undir þau sjónarmið sem fram komu um að miklar breytingar hafa átt sér stað 

í skipulagi og starfsemi slíkra stofnana og einnig hafa möguleikar til afþreyingar 

stóraukist á síðari árum. Eigi að síður vill nefndin árétta mikilvægi þessarar þjónustu 

en samkvæmt frumvarpinu verður hún hluti af almanna- og grunnþjónustu 

sveitarfélaga en með ákvæðinu er verið að mæla skýrar fyrir um skyldur 

sveitarfélaganna við bókasöfnin. (Þingskjal nr. 648/2012-2013) 

Í lögunum er kveðið á um stofnun bókasafnsráðs sem ætlað er að vera stjórnvöldum 

til ráðgjafar og vinna stefnu fyrir almenningsbókasöfn en af stofnun ráðsins hefur ekki 

orðið. Engin samræmd stefnumótun fyrir bókasöfn hefur komið fram enn sem komið er. 

Í umræðum þann 19. desember 2012 kemur aftur á móti fram að sveitarfélög eru misjöfn 

að stærð sem og að almenningsbókasöfnin veiti mismunandi þjónustu meðal annars út 
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frá stærð. Þetta er áhugavert og vekur þá upp spurningar um með hvaða hætti almenn 

stefna fyrir meðal annars öll almenningsbókasöfn verður sett fram þegar þar að kemur. 

2.2 Hlutverk almenningsbókasafna 

Bókasöfn eru gamlar stofnanir og hafa verið til í flestum stærri samfélögum sögunnar í 

einni eða annarri mynd. Grunnurinn að stofnun þeirra er þörf samfélaga til að halda utan 

um upplýsingar sínar og tryggja aðgengi að þeim. Bókasöfn eru þess eðlis að þau finnast 

ekki í öllum samfélögum. Þannig telur Richard E. Rubin að þrennt þurfi til að bókasafn geti 

þrifist. Fyrir hendi þarf að vera miðstýring, bókasöfn geta ekki starfað í 

hirðingjasamfélögum enda þurfi safn samanstað. Þá verða samfélögin að búa yfir 

efnahagslegum vexti, samfélag sem beinir allri orku sinni í að hafa í sig og á hefur ekki 

tíma í bókasöfn. Og að lokum þarf að ríkja pólitískur stöðugleiki en sagan sýnir að 

bókasöfn eru gjarnan eyðilögð á róstusömum tímum (Rubin, 1998).  

Líkt og nafnið gefur til kynna er almenningsbókasafn safn bóka sem ætlað er 

almenningi til hagnýtingar með einum eða öðrum hætti. Ranganathan (1931) skilgreinir 

það svo að bókasafn sé safn bóka til notkunar og að bókasafnsfræði sé því að tengja 

notandann við bók. Líf bókasafns fellst því í persónulegri þjónustu við fólk. Hann setti fram 

fimm lögmál um bókasöfn sem enn í dag mynda grunninn undir fræðigreinina. Lögmálin 

eru: 

 Bækur eru til að nota - bókasöfn eiga ekki bara að vera geymslur líkt og var 

fyrir tíma prentunar, það eru engin not af bókasafni þar sem ekki má nota 

safnkostinn. 

 Bækur eru fyrir alla – allir þegnar samfélagsins eiga að njóta þjónustu 

bókasafna, safnið þarf að þekkja samfélagið og samfélagið að virða 

bókasafnið. 

 Hver bók á lesanda – hvert eintak á bókasafni er talið gagnlegt af einhverjum 

einstakling eða einstaklingum. 

 Sparaðu tíma lesandans – komdu til móts við þarfir hans með því að veita alltaf 

bestu þjónustu. 

 Bókasafnið er lífvera í vexti – bókasafninu þarf að sinna, án vaxtar deyr það.  

Michael Gorman bætti fimm nýjum lögmálum við lögmál Ranganathans, þau eru í raun 

uppfærsla á hinum fimm eldri lögmálum. Þau lögmál eru: 
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 Bókasöfn þjóna mannkyninu. 

 Virða öll form sem miðla þekkingu – með því að öðlast þekkingu á nýjum miðlum 

er hægt að nota þá til hagsbóta fyrir söfnin. 

 Nota tæknina af þekkingu til að auka þjónustuna – ekki vera á móti nýrri tækni eða 

að nota hana gagnrýnislaust, rétt notkun getur verið til mikillar framþróunar á 

söfnum. 

 Vernda frjálsan aðgang að þekkingu – það hlutverk bókasafna að vera 

lýðræðislegar stofnanir er ekki síður mikilvægt í dag en áður. 

 Virða fortíðina og skapa framtíðina – gildi bókasafnsfræðinnar er að byggja á 

gömlum merg, byggja á því sem hefur verið gert þegar horft er til framtíðar (Rubin, 

1998). 

Á ráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga um almenningsbókasöfn árið 1976 

komst Sigrún Klara Hannesdóttir, þáverandi lektor við Háskóla Íslands, svo að orði um 

hornsteina almenningsbókasafna: 

Til þess að gera flókið mál einfalt hefi ég gefið bókasafnsrekstri þrjá meginhornsteina 

þ.e. húsnæði, safnkost og starfslið. Allir þessir þættir verða að haldast í hendur til 

þess að hægt sé að starfrækja bókasafn, en samt við ég leggja mesta áhersluna á það 

síðastnefnda, því gott húsnæði og sæmilegur safnkostur er ekki nægilegur ef 

umsjónarmaðurinn kann ekki að breyta hvoru tveggja í þjónustu og beita þessum 

tækjum til gagns fyrir almenning - eigendur safnsins. (Sigrún Klara Hannesdóttir, 

1976, s. 4) 

Hún bendir jafnframt á að bókasöfnin séu ekki einungis geymslustaður þekkingarinnar 

heldur sé aðalhlutverkið að miðla henni og þetta hefur hún að segja um 

framtíðarhlutverkið: „Bókasöfnin í framtíðinni verða ávirkar menningarstofnanir með 

fjölbreytt hlutverk, og þjónustunni, sem þau geta og eiga að veita eru lítil takmörk sett.“ 

(Sigrún Klara Hannesdóttir, 1976). 

Í hinni öru samfélagslegu þróun síðustu áratuga hefur hlutverk safnanna breyst líkt 

og kom fram í fyrri kafla þar sem fjallað er um þau lög sem hafa gilt og gilda um bókasöfn 

hér á landi. Samkvæmt stefnuyfirlýsingu UNESCO (1994), mennta-, menningar og 

vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna, er almenningsbókasafn: 

Almenningsbókasafnið er upplýsingamiðstöð á hverjum stað og veitir notendum 

sínum aðgang að alls kyns þekkingu og upplýsingum. Þjónusta almenningsbókasafns 

er veitt á grundvelli jafnræðis og jafnrar aðstöðu allra manna án tillits til aldurs, 
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kynþáttar, kynferðis, trúarbragða, þjóðernis, tungumáls eða félagslegrar stöðu. 

Sérstaka þjónustu og efni skal hafa á boðstólum fyrir þá sem ekki geta nýtt sér 

reglubundna þjónustu bókasafnsins af einhverjum orsökum, til dæmis 

minnihlutahópa, fatlaða og fólk á sjúkrastofnunum eða í fangelsum. Allir aldurshópar 

skulu finna efni sem svarar þörfum þeirra. Safnkostur og þjónusta þurfa að taka til 

allra miðlunarforma og nútímatækni ekki síður en hefðbundinna gagna. Frumskilyrði 

er að safnkostur sé í háum gæðaflokki og henti aðstæðum á hverjum stað. Safnefni 

verður að endurspegla strauma og stefnur í þróun þjóðfélags og geyma jafnframt 

minningar um hugvit og ímyndunarafl mannsins. Safnkostur og þjónusta eiga hvorki 

að lúta hugmyndafræðilegri, stjórnmálalegri eða trúarlegri ritskoðun né þrýstingi frá 

viðskiptalegum hagsmunaaðilum. (Borgarbókasafn, e.d.) 

Bókasöfn eru margþættar stofnanir sem hafa jákvæð ytri áhrif líkt og Ágúst Einarsson 

bendir á í bók sinni Hagræn áhrif ritlistar. Þau dreifa þekkingu óháð stöðu einstaklinganna 

og jafna þannig stöðuna þar sem hægt er að fá bækur lánaðar í stað þess að kaupa (Ágúst 

Einarsson, 2014). Í grein sinni A Century of Public Libraries in the Netherlands telur Paul 

Schneiders (2008) að megin hlutverk bókasafna á 21. öldinni séu upplýsingar, rými, lestur, 

menning og menntun. Þar skipti upplýsingahlutverkið mestu máli en fyrir því er löng hefð 

enda bókasöfnum meðal annars ætlað að styðja við menntun almennings. Rýmið er aftur 

á móti tiltölulega nýtt hlutverk og enn í mótun að hans mati. Vissulega uppfylltu 

lestrarsalir bókasafna þetta hlutverk en í nútímanum snýst bókasafnsrýmið um svo miklu 

meira en að vera bara staður til að lesa. Lesturinn hefur í gegnum tíðina verið eitt 

mikilvægasta hlutverk bókasafna en þó vissulega séu lestrarvenjur að breytast er 

yndislestur ennþá mjög mikilvægur, ekki hvað síst hjá börnum. Bókasöfn hafa löngum 

talið menningu eitt af megin hlutverkum sínum en líkt og með rýmið hefur þetta hlutverk 

breyst frá því að snúast um bókina í það að bókasöfn eru nú menningarmiðstöðvar. 

Menntunarhlutverkið er heldur ekki nýtt af nálinni en hefur líkt og önnur hlutverk breyst 

með breyttri tækni, í dag þarf ekki síður að kenna börnum á hina ýmsu tækni en að lesa. 

Í svipaðan streng tekur Peter Vodosek (2008) í sinni grein A Time of New Departure, 

of Decline – or a Glorious Future? One Hundred Years of Public Libraries in Germany. Hann 

endar grein sína á tilvitnun í bækling sem gefinn var út af samtökum bókasafna í Baden-

Württemberg árið 2007 en þar er bókasafninu líkt við hús. Almenningsbókasafnið er 

þannig hús fyrir framtíðina, fyrir héraðið, fyrir þekkingu, fyrir menntun, fyrir menningu, 

fyrir blöndun, fyrir fjölskyldur og kynslóðir, fyrir þátttöku og fyrir þjónustu. Bókasafnið er 

þannig hús með margar vistarverur.  

Anna Torfadóttir (2010) ritar grein í tímaritið Bókasafnið í tilefni 90 ára afmælis 

Borgarbókasafns. Hún kemur meðal annars inn á framtíð almenningsbókasafna: 
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Tímamót eru, eins og áður sagði, framundan þar sem sjónarhornið og þungamiðjan 

er ekki lengur safnkosturinn í bókasafninu. Almenningsbókasöfn hér á landi og víða 

um heim undirbúa nú og fjölbreytt verkefni í breyttu umhverfi. Segja má að nánast 

öll verkefni almenningsbókasafna hafi hingað til hverfst um safnkostinn, verið til þess 

ætluð að draga menn að safnkostinum á einn eða annan hátt. Ný verkefni verða ekki 

lengur „safnkostsmiðuð“ en þau verða eftir sem áður á vettvangi menningar og 

mennta, það er bókmennta, lesturs, upplýsingalæsis, barnamenningar, lista og 

fjölmenningar. ... Verði „bókasöfn“ staður án bókahillna verða þau eftir sem áður 

staður samvista, sköpunar og örvandi hugsunar. (Anna Torfadóttir, 2010, s. 49) 

Fátt hefur ef til vill haft meiri áhrif á starfsemi bókasafna en tilkoma Internetsins og 

því var spáð að bækur og þar með bókasöfn myndu smátt og smátt hverfa inn í netheima 

og enginn ætti þá lengur erindi á safn til að sækja sér bók. Þessi spá hefur ekki ræst, bókin 

lifir enn en starfsemi bókasafnanna hefur þó tekið miklum breytingum. Þannig sýnir 

rannsókn samtaka danskra sveitarfélaga að flestir þeirra sem heimsækja bókasöfn fara 

þaðan án þess að hafa tekið bók að láni. Söfnin hafa farið frá því að vera safn bóka í það 

að vera staður til að upplifa (Jochumsen o.fl., 2012). Þeir Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen og Skot-Hansen hafa sett fram nýtt módel af almenningsbókasafni sem þeir 

kalla rýmin fjögur og samkvæmt því ætti hlutverk safnanna að styðja við eftirfarandi 

fjögur markmið: 

 Reynslu (experience). 

 Þátttöku (involvement). 

 Styrkingu (empowerment). 

 Nýsköpun (innovation). 
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Mynd 1. Líkan fyrir Rýmin fjögur eftir Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen og Skot-Hansen.  

  

Og leiðin er sú að skapa rými sem geta verið bæði huglæg sem og fýsísk innan safnanna 

þar sem þættirnir vinna saman, notendur geti náð sér í innblástur, lærdóm, geti hitt aðra 

og framkvæmt, verið með í sköpun þjónustunnar. Þannig getur safn sem ekki hefur 

möguleika á hinum fýsíska þætti skapað rýmin í gegnum þjónustu sína eða samvinnu við 

aðra svo dæmi séu tekin. Líkanið nýtist þannig á fleiri en einn máta, nota má það til að 

hanna nýbyggingu sem og að endurskipuleggja starfsemi safna (Jochumsen o.fl., 2012). 

Í grein sinni Libraries in the USA as traditional and virtual „third places“ segir Lawson 

(2004) að þriðji staðurinn sé öllum samfélögum afar mikilvægur og styðst þar við 

skilgreiningu Oldenburg á hugtakinu. Samkvæmt henni er það staðurinn þar sem allir geta 

komið og átt samskipti við aðra. Bókasöfn eru mjög gott dæmi um slíkan stað og bendir 

Lawson á að skipulag þeirra í sýndarveruleikanum sé ekki síður mikilvægur en í 

raunveruleikanum. Þannig þurfi bókasöfn ekki síður að hugsa um framsetningu sína á 

netinu en skipulaginu á hinu fýskíska rými enda sé netið sem slíkt þriðji staðurinn þar sem 

fólk hefur aðgengi að rými og á í samskiptum án aðgreiningar. 

Elmborg (2011) kemur með áhugavert sjónarhorn þar sem fram kemur að bókasöfn 

með sína sögulegu hefð um aðgang fyrir alla eigi í vök að verjast í því samkeppnisumhverfi 

sem uppi er í dag. Þegar verið er að hugsa um framtíð safnanna þurfi því að hugsa á 

breiðum og skapandi nótum. Svara þurfi kalli tímans með fleiri en einum hætti enda rými 

bókasafna og hlutverk margslungið. Í grein hans Libraries as the Spaces Between Us 

Recognizing and valuing the Third Space kemur meðal annars fram að ýmsir aðilar eru 
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farnir að sækja á sömu mið og bókasöfnin. Dæmi um það eru bókabúðir sem bjóða upp á 

kaffihús og aðstöðu til að lesa. Bókasöfnin verði þannig að hugsa um þjónustu við 

notendur á sama hátt og til dæmis kaffihúsin, koma til móts við þarfirnar og gera söfnin 

að stað sem fólk vill koma á án þess þó að glata einkennum safnanna. Með öðrum orðum, 

söfnin mega ekki gleyma hlutverki sínu í leit sinni að nýjum leiðum til að lifa af í 

nútímanum.  

Rubin (1998) fjallar töluvert um bókasöfn sem stofnanir í bók sinni Foundations of 

Library and Information Science. Hann bendir meðal annars á að stofnanir geti ekki verið 

að öllu leiti sjálfstæðar og sjálfum sér nægar þar sem þær eru alltaf háðar umhverfi sínu 

og þurfi að aðlaga sig breytingum á því. Hann vitnar í grein Peter R. Young Changing 

Informations Access Economics: New Eoles for Libraries and Librarians frá árinu 1984 þar 

sem bent er á að aukinn kostnaður vegna kaupa á safnkosti og aukinn kostnaður við 

mannahald ógni tilvist bókasafna 

Jamie Johnston (2016) ritaði grein í Journal of Librarianship and Information Science 

árið 2016 þar sem hún skoðar hvernig viðburðir sem byggja á samtölum milli ólíkra hópa 

hjálpa við aðlögun innflytjenda. Hún skoðaði nokkra slíka viðburði á 

almenningsbókasöfnum en það reyndist vera staðurinn sem hentaði mjög vel fyrir ólíka 

menningarhópa. Fólk ber almennt traust til safnanna, þar hittast allir á jafningjagrundvelli 

og þar eiga allir aðgang. Það skiptir ekki máli af því er virðist hvort viðburðurinn er 

samvinnuverkefni eða á vegum annarra en safnsins, að vera á almenningsbókasafni virtist 

henta fyrir samskiptin. Ári síðar birtist önnur grein eftir sama höfund í sama tímariti þar 

sem hún fjallar um rannsókn á kostum þessara viðburða. Hún kemst að þeirri niðurstöðu 

að viðburðir byggðir á samtölum ólíkra hópa innflytjenda við heimamenn skili árangri við 

aðlögun innflytjenda og þessi þáttur í starfsemi almenningsbókasafna ætti að vera liður í 

hinu opinbera aðlögunarferli. Þá bendir hún á að almenningsbókasöfnin hafi þarna 

ákveðið forskot. Það eru staðir sem allir geta hist óháð uppruna, söfnin bjóða alla 

velkomna. Almenningsbókasöfn eru líka aðgengileg að því leiti að þau finnast nánast í 

öllum sveitarfélögum, það þarf því ekki að fara um langan veg til að sækja þjónustuna. Og 

að lokum þá eru viðburðir sem þessir ekki dýrir og því á færi flestra almenningsbókasafna. 

Þannig eru söfnin mikilvægur hlekkur í aðlögunarferlinu (Johnston, 2016). Ågot Berger 

(2002) skrifar áhugaverða grein í Library Management sem styðst annars vegar við 

reynslu og rannsókn og hins vegar við notendakönnun. Í greininni fjallar hann um 

þjónustu bókasafna í Danmörku við minnihlutahópa og varpar greinin góðu ljósi á 

mikilvægi almenningsbókasafna þegar kemur að aðlögun. Í greininni er sagt frá 
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niðurstöðum notendakönnunar sem fram fór í Danmörku og var birt árið 2001. Í 

niðurstöðunum kom meðal annars fram: 

 Hlutfall notenda úr minnihlutahópum jafnast á við hlutfall notkunar almennt 

en notendur úr minnihlutahópum heimsóttu bókasafnið oftar. Í þeirra huga var 

bókasafnið líkt og athvarf einkum hjá stúlkum, unglingum og eldra fólki. Þau 

litu á bókasafnið sem opið rými án kostnaðar og þar gat fólk komið og farið eins 

og því hentaði. 

 Notkunin var með öðrum hætti þar sem minnihlutahópar nýttu sér allar 

þjónustur sem voru í boði, þar á meðal að nota tölvur. 

 Unglingar í minnihlutahópum heimsóttu bókasöfnin oft og mynduðu tengsl við 

starfsfólkið. Vera þeirra gat þó skapað vandamál þar sem aðrir notendur töldu 

þau hávaðasöm, bókasafn væri staður til að njóta næðis, meðal annars til að 

læra.  

Af þessu má sjá að bókasöfnin eru mikilvægur þáttur í félagslegri aðlögun að mati 

Bergers. Þegar spurt var um framtíðarbókasafnið komu fram ýmsar hugmyndir en 

almennt voru þær á þann veg að söfnin sinntu fleiru en bara útlánum og 

upplýsingaþjónustu. Sumir nefndu viðburði á meðan aðrir nefndu aukna þjónustu við 

samfélagið til dæmis í formi þýðingarþjónustu. Innflytjendur nefndu svo aukna starfsemi 

sem fælist í möguleikum á samveru og miðlun. Að mati Bergers (2002) er þessi árangur 

bókasafna við aðlögun ekki síst því að þakka að söfnin eru ekki lengur bara að hugsa um 

bækur heldur einnig aðra miðla, aðgengi að Interneti og tölvum og að ekki er tekið gjald 

fyrir þjónustu safnanna. 

Þeir Hans Elbeshausen og Peter Skov (2004) rannsökuðu samspil félagstengsla 

minnihlutahópa og almenningsbókasafna í Holbæk í Danmörku. Aðlögun minnihlutahópa 

í Danmörku hefur ekki gengið vel. Dæmi eru um að önnur og þriðja kynslóð sé enn utan 

við danskt samfélag. Þeir Elbeshausen og Skov kynntu sér félög tveggja minnihlutahópa 

og starfsemi almenningsbókasafnsins á staðnum. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að til 

að efla enn frekar hlutverk bókasafnsins í aðlögunarferlinu þyrfti það að kynna sér betur 

samfélög minnihlutahópanna. Það er ekki nauðsynlegt að kynna bókasafnið sem slíkt 

enda er það mikið notað af minnihlutahópum í Holbæk. Bókasafnið þarf aftur á móti að 

öðlast skilning á samfélagi minnihlutahópanna og eiga samtöl við þá á þeim grunni. 
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Bókasafnið þarf ekki bara að vera félagslegt rými fyrir alla heldur líka fjölmenningarlegt 

rými fyrir alla. Í þessu fellst að ekki er nægilegt að kynna menningu upprunalands hópanna 

og kaupa bækur á þeirra tungumáli heldur snýst þetta um að hópurinn á staðnum fái að 

njóta sín á sínum forsendum. 

Sunniva Evjen og Ragnar Audunson (2009) rannsökuðu sýn tveggja hópa á 

almenningsbókasöfn, annars vegar þeirra sem sækja söfnin og hins vegar þeirra sem sem 

gera það ekki. Þau veltu fyrir sér þeirri spurningu hvort nýjungar í starfsemi bókasafnanna 

fari saman við hugmyndir almennings um hverskonar stofnun bókasafnið er. Markmiðið 

var þannig að kanna hvort sýn fólks á söfnin hafi áhrif á viðhorf þeirra til breytinga á þeim. 

Rannsóknin fór fram á almenningsbókasöfnum í Drammen og Osló í Noregi og voru 

niðurstöðurnar birtar í New Library World. Hvatinn að baki rannsókninni var sú staðreynd 

að á þessum tíma stóðu bókasöfnin, og þá sérstaklega almenningsbókasöfnin, frammi 

fyrir miklum breytingum í umhverfinu sem greina má í þrjá þætti: 

 Rafræn þróun, breytingar í því hvernig fólk sækir og nálgast upplýsingar. 

 Hnattvæðing og fjölmenningarleg samfélög. 

 Breytt hugmyndafræði og pólitík, breyttir stjórnunarhættir. 

Í greininni segja þau Evjen og Audunson (2009) frá eldri rannsóknum og þar á meðal einni 

sem Audunson vann árið 2001. Þar kannaði hann viðhorf bókasafnsfræðinga, 

sveitastjórnarmanna og notenda til þess að nota takmarkaðar skatttekjur í rekstur 

almenningsbókasafna. Í niðurstöðum hans kom fram skýr munur á afstöðu hópanna. Til 

að réttlæta söfnin horfðu sveitastjórnarmenn fyrst og fremst til menningarhlutverksins 

og var það stutt af bókasafnsfræðingum en þeirra áhersla var þó meiri á hlutverki 

safnanna hvað varðar lýðræði og jöfnuð. Almenningur taldi aftur á móti að mikilvægi 

þeirra lægi í því aðgengi sem þau veittu að upplýsingum. Niðurstöður rannsóknar þeirra 

á notkun safnanna eru þær helstar að notendur safnanna notuðu mest bækur í yndislestri 

og námi. Aldur skiptir hér máli þar sem hinir yngri voru meira að nota söfnin í tengslum 

við nám en notkunin snérist að mestu leyti um bækur. Þeir sem ekki notuðu söfnin gáfu 

upp ýmsar ástæður, til dæmis að þetta væri ekki staður fyrir þá, slæm reynsla af 

bókasöfnum og að þeir vildu eiga bækurnar en ekki bara fá að láni. Þegar rætt var um 

hlutverk bókasafna kom margt fram. Söfnin eru sögð vin í hröðum heimi, væru uppspretta 
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sköpunar, staður til að hitta fólk, hafa menntunargildi og skipta máli í uppeldi. Báðir hópar 

voru sammála um að megin hlutverkið væri að efla lestur og kynna bókmenntir og 

bókasöfnin ættu að vera stofnanir fyrir alla. Þannig reyndust viðhorfin til safnanna vera 

mjög hefðbundin. Í rannsókninni var spurt um framtíðina og hvað hóparnir sæju fyrir sér 

þar. Þá voru nefndir hlutir eins rými fyrir ýmis konar vinnu og uppákomur, kaffihús og 

lengri opnun. Höfundar komast að þeirri niðurstöðu að í raun sé fólk, bæði notendur sem 

og aðrir, að kalla eftir menningarhúsi. Það var þó tekið fram að fólk vildi að bókasafn væri 

greinilega bókasafn, breytingar ættu samt ekki að ganga svo langt að þau bæru ekki lengur 

einkenni sín sem slík. Og sama gilti um húsnæði safnanna. Fólk vildi hafa notalegt rými en 

samt nútímalegt og engan mínimalisma eins og einn orðaði það. Á báðum stöðum vildu 

hóparnir hafa lifandi safn, stað til að vera á og gera á. Í heildina séð er niðurstaðan sú að 

hóparnir töldu bókasafnið vera fjölbreytta stofnun sem hefði marga möguleika á að vaxa 

að mikilvægi. Þannig verður ekki sagt að viðhorf þeirra til safnanna takmarki breytingar á 

starfsemi þeirra, sér í lagi sem staðar til að vera á og sem staðar til að hittast á. Það koma 

aftur á móti skýrt fram að söfnin verða að halda grunngildi sínu sem almenningsbókasöfn, 

staður þar sem ekki finnast þröskuldar fyrir nálgun á þekkingu og upplýsingum, staður 

sem styður við lestur og lýðræði. Líklegt er að það yrði andstæða við breytingar á þessum 

grunngildum (Evjen og Audunson, 2009). 

Svanhild Aabø og Ragnar Audunson (2012) rannsökuðu viðskiptavini þriggja 

almenningsbókasafna í Osló til að sjá hvað þeir í raun eru að gera á bókasafni og öðlast 

þannig sýn á hverskonar stofnun almenningsbókasafnið er. Slíkar upplýsingar eru að 

þeirra mati mikilvægar bæði fyrir stjórnendur almenningsbókasafna sem og eigendur 

þeirra. Vert er að taka fram að í rannsókninni voru ekki teknir með skipulagðir viðburðir 

safnanna heldur einungis hvaða föstu þjónustu viðskiptavinir voru að sækja í. Þau byggja 

rannsóknina á skilgreiningum á rými sem stað sem fólk hittist á: 

 Mikilvægt þjónusturými (er að sækjast eftir ákveðinni þjónustu) eða afþreying 

– kom fólk til að sækja ákveðnar upplýsingar eða til að lesa blöðin? 

 Tengslastaður – kom fólk með sínum nánustu eða byggði það samfélagslegar 

brýr við aðra? 



26 

 Almennur, samfélagslegur eða persónulegur vettvangur – nýtti það rýmið eins 

og aðrir væru ókunnir, til að hitta aðra í samfélaginu eða til að hitta vini og 

vandamenn? 

 Sem fyrsta, annað eða þriðja rýmið – nýtti fólk rýmið eins og það væri heima 

hjá sér, sem vinnustað eða vinnutengdan stað eða sem almannarými (taka tillit 

til annarra)?  

Niðurstöðurnar urðu þær að nýting á rými almenningsbókasafna er fjölbreytt til 

samræmis við fjölbreyttan notendahóp. Framtíðarskipulag safnanna þarf þannig að taka 

tillit til margra þátta. Í ljósi þess sem Elmborg (2011) bendir á með kaffihús og bókasöfn 

er athyglisvert að rannsókn Aabø og Audunson (2012) virðist benda til þess að þeir sem 

hafa ávinning af almenningsbókasafni sem þriðja rými, sem félagslegan fundarstað, nýttu 

það einnig sem fyrsta rými. Með öðrum orðum, þeir komu sér fyrir á 

almenningsbókasafninu líkt og þeir væru heima hjá sér (fyrsta rými), breyttu borða- eða 

stólaskipan til að auðvelda samskiptin og leyfðu til dæmis börnum að hlaupa um í rýminu, 

eitthvað sem þau myndu ekki gera á kaffihúsi. Þannig gat ein heimsókn færst á milli flokka. 

Þau Aabø, Audunsson og Vårheim (2010) unnu rannsókn í þremur hverfum í Osló þar sem 

kannað var með hvaða hætti íbúar nýttu sér almenningsbóksöfn sem tengslastað. 

Niðurstaða þeirra var í samræmi við síðari rannsókn Aabø og Audunsson frá árinu 2012. 

Almenningsbókasöfnin eru flókinn tengslastaður þar sem rými er nýtt á fleiri en einn veg, 

tengslin eru bæði tilviljanakennd og skipulögð og eiga jafnt við þriðja rýmið sem og önnur 

rými. Niðurstöður þeirra sýna einnig að almenningsbókasöfn virðast jafna möguleika 

mismunandi hópa til félagslegrar virkni. Á almenningsbókasafni getur fólk því myndað 

tengsl óháð félagslegri og efnahagslegri stöðu. 

Pertti Vakkari (2014) gerði einnig athyglisverða rannsókn á notagildi 

almenningsbókasafna í Finnlandi þar sem kannað var hvaða ávinning viðskiptavinir töldu 

sig hafa af notkun almenningsbókasafna í hinu daglega lífi, sem hluta af menningarlífinu 

og í atvinnulífinu. Þessum þremur þáttum var svo skipt niður í undirþætti; nám, vinna og 

viðskipti, daglegt líf, fjölskyldu- og félagsleg tengsl og tómstundatími. Hverjum þessara 

þátta var svo skipt niður í alls 22 atriði sem gátu verið ávinningur af notkun safns. 

Rannsóknaraðferðin er unnin með línulegu aðhvarfi og ferlisgreiningum og varð 

niðurstaðan áhugaverð. Hún sýnir að notkun almenningsbókasafna er síður en svo einsleit 
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og ávinningur einstaklinga sem sækja þjónustuna því margþættur. Ýmsar breytur hafa 

áhrif, til dæmis félagsleg staða einstaklinganna. Þannig er ávinningur eldra fólks annar en 

þeirra yngri. Ávinningur eldra fólksins var meiri hvað varðar upplýsingar fyrir hið daglega 

líf en hjá yngri hópnum snéri ávinningurinn meira að vinnutengdum eða námstengdum 

upplýsingum. Niðurstöðurnar sýna að almenningsbókasöfnin þurfa að taka tillit til ýmissa 

félagslegra þátta þegar kemur að því að skilgreina þjónustuna. 

Árið 1999 var framkvæmd rannsókn í tveimur stórum miðsöfnum í Kanada. Aðferðin 

sem var notuð kallast „seating sweeps“ og er framkvæmd þannig að rannsakandinn fer 

um rýmið í ákveðinn tíma og skoðar hvað fólk er að gera í rýminu. Í þessari rannsókn var 

einnig notuð skrifleg könnun sem og viðtöl. Í greininni „Sweeping“ the library: Mapping 

the social activity space of the public library greina þau Given og Leckie (2003) frá 

niðurstöðunum. Þrátt fyrir þá trú margra að hið fýsíska bókasafn líði undir lok með aukinni 

tækni sýndi þessi rannsókn að stór hluti þeirra sem komu á söfnin voru að nota bækur 

með einum eða öðrum hætti. Höfundar greinarinnar benda á að þessu mætti gefa meiri 

gaum í rannsóknum á bókasöfnum. Næst flestir reyndust vera að skrifa en ekki reyndist 

mikill munur á því og þeirri athöfn að spjalla. Höfundar benda á að spjall hafi hingað til 

ekki talist æskilegt á bókasöfnum sem hafi haft orð á sér fyrir að vera þöglar stofnanir en 

rannsóknin sýni að því þurfi ef til vill að breyta. Fjórða athæfið var að vera í tölvum en 

ætla má að það myndi mælast hærra væri svona rannsókn gerð í dag. Í lok greinarinnar 

segir: 

In this study, the sweeps method, combined with complementary written surveys 

and oral interwiews, demonstrates that even large, complex central libraries are 

vibrant social spaces, where people engage in a wide range of activities, from lively 

dialog while munching sandwiches and sipping soda, to flirting and caressing, to the 

more tradition activities of reading and information seaching. (Given og Leckie, 2003, 

s. 384) 

Levien (2011) bendir á að auk tækniþróunar hafi einnig orðið breyting á þörfum 

notenda bókasafna og þrengri fjárhagur krefjist þess að söfnin hugleiði hvernig þau geti 

brugðist við, bæði til að uppfylla þarfir notenda og ekki síður þarfir eigenda. Hann bendir 

á að söfnin þurfi að taka afstöðu til fjögurra leiða: 

 Frá hinu fýsíska bókasafni til hins sjónræna, frá bókinni og inn í rafrænan heim. 

 Frá þjónustu við einstaklinginn til samfélagsins, að sinna þörf einstaklings fyrir 

bækur eða upplýsingar í það að skapa aðstöðu fyrir samfélagið sjálft. 
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 Frá safni til sköpunar, frá því að vera staður sem veitir aðgang að efni í það að 

vera staður sem býður upp á sköpun efnis. 

 Frá aðgengi að gögnum til varðveislu gagna, frá því að hafa aðgengi að efni í 

gegnum til dæmis tölvu í það að geyma efnið. 

Að mati Levien (2011) er afar brýnt að söfnin marki sér stefnu á þessum línum enda sé 

hægt að ímynda sér framtíð án bókasafna, þau eiga þannig á hættu að leggjast af þróist 

þau ekki í takt við tímann. 

McMenemy (2007) skrifar ritsjórnargrein í Libray Review sem hann kallar What is the 

true value of a public library?. Þar ræðir hann með hvaða hætti Bretar leggja mat á 

mikilvægi almenningsbókasafna. Mikill niðurskurður hefur farið fram þar í landi á 

þjónustu safnanna og fjölda þeirra verið lokað. Hann hefur þar snertiflöt við Levien sem 

telur að taka þurfi tillit til hagsmuna eigenda. McMenemy gagnrýnir þá leið að meta 

bókasöfnin eftir tölfræði, það er að segja út frá eintökum, útlánum og fjölda lánþega 

meðal annars. Nær væri að meta gildi þeirra fyrir samfélögin: „The value of an informed 

society that knows its past and is prepared for its future cannot be measured in pounds, 

shillings and pence.“ (McMenemy, 2007, s. 276). Hann bendir á að áhrif þessa verði sú að 

öll bókasöfn verði eins, full af vinsælum bókum, fjölbreytni verði lítil og pláss fyrir aðrar 

tegundir bóka eins og fræðibækur minnki. Það er á vissan hátt skoðun McMenemy að 

almenningsbókasöfn þurfi ekki að sýna fram á tilverurétt sinn, allavega: „It just needs to 

stop chasing numbers and attemting to justify itself through meaningless formulas that 

both potentially devalue it, and that can be used as weapons against its very existence.“ 

(McMenemy, 2007, s. 276).  

Við samningu Guidelines for Public Libraries in the 21st Century á vegum IFLA árið 

1998 komu strax fram spurningar um framtíð almenningsbókasafnanna. Eiga þau sér 

framtíð í öllum þeim tækninýjungum sem eiga sér stað í upplýsingageiranum? Hvert 

verður hlutverk bókasafnanna þegar hægt verður að nálgast upplýsingar hvar sem er? 

Niðurstaðan var sú að almenningsbókasöfnin hafa að minnsta kosti þrjú 

grundvallarhlutverk, sem er að mennta, upplýsa og efla persónulegan þroska (IFLA, 2000). 

Stuðningur við menntun hefur alla tíð verið eitt af grundvallarhlutverkum bókasafna. 

Í nútímanum þurfa almenningsbókasöfnin að taka afstöðu til þess hvort þau vilja sinna 

þeim sérstaklega sem ekki hafa aðgang að sérfræðisöfnum eða sinna öllum. Sama á við 

um upplýsingar en magn þeirra hefur aldrei verið jafn mikið og jafn auðvelt að nálgast 
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þær og nú. Almenningsbókasöfnin þurfa að sýna fram á mikilvægi sitt í upplýsingaöflun 

meðal annars með því að veita faglega þjónustu. Og þegar kemur að persónulegum 

þroska eru bókasöfnin þær stofnanir sem geta veitt öllum frítt aðgengi að þekkingu og 

bókmenntum til að efla andann. Hin nýja upplýsingatækni gerir söfnunum enn betur kleift 

að sinna þessari þjónustu (IFLA, 2000).  

James H. Billington (2015) bendir á að yfir allri umræðu um framtíð bókasafna hangi 

óttinn við tækniframfarir nútímans. Þær hafa sannarlega hraðað því að maðurinn tapi 

þremur þáttum í raunheimi, það er minni, samfélagi og tungumáli. Þannig auglýsir þessi 

nýja tækni sig sem aukið minni en hefur þau áhrif á notandann að hann hættir að treysta 

á eigið minni. Að sama skapi er tölvuiðkun einmannaleg athöfn, einstaklingur situr við 

tölvuna og vinnur en er að sama skapi ekki að tala við aðra í umhverfinu. Með því glatast 

hæfnin til tjáskipta sem er grunnur samfélagsins. Þannig tapast tungumálið enda getur sá 

sem ekki les ekki skrifað og öfugt. En þrátt fyrir þessar hættur hafa bókasöfnin verið í 

fararbroddi við að kynna og taka í notkun þessa tækni. Eitt af því sem söfnin hafa gert 

með tækninni er að skanna gamlar heimildir og gera þær aðgengilegar öllum með það að 

markmiðið að mennta. Hann telur enga ástæðu til svartsýni á framtíð bókasafna: 

...I belive that there can and should be increased importance in the twenty-first 

century for libraries as distinct place and librarians as knowledge navigators for the 

particular communities they serve. Libraries have historically been unifying gathering 

places for disparate people and interests in given locality. The very inundation of 

unfiltered online information makes it urgent that every community have its own 

objective human guide to online information and knowledge that is reliable and 

relevant for their local concernes and, at the same time, to the broader perspectives 

that can be gleaned from books. (Billington, 2015, s. 262) 

Billington telur að ný tækni hafi frekar tilhneigingu til að bæta við það gamla en að eyða 

því. Þannig hafi bíómyndir ekki útrýmt leiksýningum eða sjónvarpið útvarpinu. Rafrænt 

efni er ennþá með þeim hætti að það getur þurrkast út og hægt er að eiga við rafrænt 

efni og jafnvel breyta því. Við höfum ekki enn öðlast þekkingu á öllum möguleikum hins 

rafræna heims. Hann hefur því hingað til frekar verið notaður til samskipta manna á milli 

en sem tæki til varanlegrar varðveislu (Billington, 2015). 

Ásdís Helga Árnadóttir (2013) vann rannsókn í tengslum við MIS-ritgerð í 

upplýsingafræði við Háskóla Íslands þar sem hún rannsakaði viðhorf forstöðumanna til 

rýmisins og hugmyndarinnar um bókasöfn sem þriðja staðinn. Rannsóknin var eigindleg 

og fór fram með opnum viðtölum við sjö starfsmenn almenningsbókasafna en söfnin sem 

hún heimsótti voru sex talsins. Markmið rannsóknarinnar var að skoða með hvaða hætti 
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rými bókasafna er skipulagt og áhrif þess á starfsemina og hvaða þjónustu söfnin geta 

boðið upp á. Niðurstöður hennar voru þær að rýmið hefði mikið að segja um starfsemi 

safnanna, rýmið þarf að vera sveigjanlegt eigi söfnin að vaxa og dafna. En þörfin fyrir rými 

var þó mismunandi og réðst svolítið af því umhverfi sem bókasöfnin starfa í og 

staðsetningu. Mörg söfn eru í húsnæði með annarri starfsemi þar sem um er að ræða 

samnýtingu sem kemur öllum til góða. Niðurstöður Ásdísar Helgu hvað varðar framtíðina 

eru að forstöðumenn safnanna eru fullir bjartsýni enda söfnin þurft að takast á við ýmsar 

breytingar áður en sveigjanleikinn í rýminu sé það sem mestu máli skiptir. Segja má að 

niðurstöður hennar séu til samræmis við erlendar rannsóknir.  

Alda Davíðsdóttir (2016) vann megindlega rannsókn í tengslum við MIS-ritgerð sína í 

upplýsingafræði um viðhorf íbúa í Vesturbyggð til þjónustu almenningsbókasafna. 

Tilgangurinn var að sjá hvert viðhorf íbúa var til safnanna í nútímanum og hvaða þætti 

þeir teldu að leggja ætti áherslu á að hafa á söfnunum. Rannsóknin var unnin þannig að 

allir þeir sem áttu lögheimili í Vesturbyggð og voru 18 ára eða eldri fengu senda könnun 

og var hún send á þremur tungumálum, íslensku, ensku og pólsku. Svörun varð ekki mikil 

en niðurstöðurnar eru áhugaverðar. Í ljós kom að 56% svarenda notuðu bókasöfnin aldrei, 

þar voru karlar í meirihluta og þeir sem yngri eru nota söfnin minna en hinir eldri. Óánægja 

þeirra sem ekki sækja söfnin var oftast með opnunartíma og lélega þjónustu og flestir 

vildu nýta sér ýmsa þætti tengda bókasafnsþjónustu stæði hún til boða. Það er 

athyglisvert að einungis 13% þeirra sem svöruðu myndu nýta sér dagskrá fyrir fjölskyldur, 

fleiri myndu nýta menningardagskrá væri hún í boði. Alda bendir á að söfnin í Vesturbyggð 

séu einungis að bjóða lágmarksþjónustu og hafa ekki haldið í við þróunina og telur líklegt 

að slíkt eigi við um mörg minni söfn í landinu. Aftur á móti sé hægt að gera þá kröfu að 

sveitarfélagið auki fjármagn í málaflokkinn og efli þar með starfsemina sem myndi auka 

ánægju íbúa.  

Árið 2016 framkvæmdi Nanna Guðmundsdóttir rannsókn á viðhorfum karlmanna til 

almenningsbókasafna í tengslum við MIS-ritgerð sína í upplýsingafræði „Það er eitthvað 

mjög spes við bókasöfn“. Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun karla af 

bókasöfnum og með hvaða hætti söfnin geta bætt þjónustu sína við þá að þeirra mati. 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á markvissu úrtaki. Um var að ræða karla á aldrinum 

20-40 ára sem lesa mikið og eiga börn eða stjúpbörn. Niðurstöðurnar urðu þær að viðhorf 

þeirra til almenningsbókasafna voru jákvæð en ýmislegt mátti þó laga. Safnkost mátti 

bæta, kynna mætti söfnin betur bæði inni á söfnunum sem og út á við, kaffihús væri 

kostur og bætt aðgengi að fundaaðstöðu voru meðal þeirra atriða sem nefnd voru. Í ljósi 
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þessa er athyglisvert að skoða meistararitgerð Elínar Bjarnadóttur frá árinu 2017, 

„Markaðshneigð almenningsbókasafna“, í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum. Þar 

kemur fram að bókasöfn hafa tileinkað sér markaðshneigða hugsun með þarfir 

viðskiptavina í huga. Í markaðshneigð felst að fyrirtæki og stofnanir setja þarfir 

viðskiptavina í forgang hvort heldur er í nútíð eða framtíð og skapa þannig aukið virði fyrir 

þá. Ekki reyndist þó vera samband milli markaðshneigðar almenningsbókasafnanna sem 

rannsökuð voru og ánægju viðskiptavina, tryggðar og skynjaðs virðis en margir þættir geta 

skýrt það. Ein skýringin gæti verið sú að viðskiptavinir eru ekki með það miklar væntingar 

til safnanna að þeir eru ánægðir með það sem er og hafa almennt jákvætt viðhorf til 

þeirra. Elín bendir jafnframt á að: 

Markaðshneigð getur þannig gert bókasöfnum kleift að fylgjast með breyttum 

þörfum notenda og samfélagsins í heild, auk þess að meta samkeppni og bregðast 

við henni. Hún getur gert starfsfólki kleift að ráðstafa fjármunum á þann hátt sem 

notendur hafa hvað mesta þörf fyrir og ánægju af. Að sama skapi gerir 

markaðshneigð bókasöfnum kleift að meta virði sitt og miða því til notenda og 

samfélagsins í heild, skilja hlutverk sitt í samfélaginu til fullnustu og tryggja hlutverk 

sitt til framtíðar. (Elín Bjarnadóttir, 2017 s. 55-56) 

Segja má að allar rannsóknir seinni ára leiði í ljós að almenningsbókasöfnin þurfi að 

horfa til margra þátta í skipulagi sínu ætli þau að fylgja eftir breyttum tímum. Ef til vill 

endurspeglast þessir breyttu tímar best í texta á heimsíðu Borgarbókasafns Reykjavíkur: 

Bókasöfn eru mikilvæg gátt inn í samfélagið og starfsemi þeirra getur stuðlað að 

gagnkvæmri félagslegri aðlögun. Þar er aðgangur að upplýsingum, bókmenntum, 

kvikmyndum, tónlist, dagblöðum og tímaritum. Auk þess að eiga góðan safnkost og 

vera mikilvægur lykill að upplýsingasamfélaginu er bókasafnið staður þar sem 

einstaklingar mæla sér mót og hópar koma saman. Ný tengsl geta myndast og í 

bókasafninu má byggja brýr milli menningarheima og þekkingarsviða. 

(Borgarbókasafn e.d.) 

Óneitanlega vaknar sú spurning hvort þessar breytingar á starfseminni þýði ekki 

breytingar í samsetningu starfsmanna. Árið 1931 benti Ranangathan á að bókasöfnin yrðu 

að tileinka sér aðferðir nútímalegra verslana og átti þá við að lánþeginn yrði að upplifa sig 

velkominn á safnið og starfsmaðurinn að bjóða fram þjónustu sína með gleði. Hann benti 

jafnframt á að starfsfólk bókasafna yrði að geta lesið í lánþegann, ætti að veita 

persónulega þjónustu og síðast en ekki síst að þjónusta á þægilegan máta en ekki sýna 

yfirlæti eða predika (Ranangathan, 1931). Rubin (1998) bendir á að fræðigreinin sé á miklu 

breytingaskeiði. Hingað til hafa fræðin og þá starf bókasafnsfræðingsins þróast í hægum 

skrefum en því er ekki lengur að heilsa. Bókasafnsfræðingur framtíðarinnar þarf að geta 
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tekist á við: „dynamic environment in which the content and function of the institution is 

constantly being revised and modified by technological, political, and econimic change.“ 

(Rubin, 1998, s. 352). En samhliða því þurfa bókasafnsfræðingar jafnframt að geta sinnt 

þeim sem vilja áfram sækja sér hina hefðbundnu bókasafnsþjónustu, þeir þurfa áfram að 

sinna fólki, leysa vandamál þess og auðga líf þeirra (Rubin, 1998, s. 392). 
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3 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin er eigindleg en sú rannsóknaraðferð hefur verið skilgreind svo að í henni 

felist: 

 Áhugi rannsakandans liggur í viðhorfi fólks til hlutanna. 

 Aðleiðsla, að kenningin sé sniðin að gögnunum en ekki öfugt. 

 Horft er heildstætt á fólkið og umhverfið. 

 Rannsakandinn beinir sjónum sínum að því hvernig fólk hugsar og hagar sér. 

 Öll sjónarhorn eru jafn mikilvæg. 

 Rannsakandinn undirstrikar tilgang rannsóknarinnar. 

 Rannsakandinn lítur svo á að hægt sé að læra af öllum og öllu. 

 Rannsóknin er sköpun, til grundvallar liggja ákveðna leiðbeiningar en aðferðin 

byggir ekki á reglum, hún þjónar þannig rannsakandanum (Taylor og Bogdan, 

1998). 

Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu þar sem markmið rannsóknarinnar er að 

ná fram og skilja viðhorf þátttakenda til ýmissa þátta út frá sjónarhorni einstaklinga. 

Eigindleg rannsókn fer þannig fram að gögnum er safnað í gegnum samtal við þátttakanda 

með einum eða öðrum hætti og gögnin túlkuð til að komast að niðurstöðu. Í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum fer rannsókn fram á vettvangi. Rannsakandinn er eina 

rannsóknartækið og gögnin sem aflað er eru af ýmsum toga. Við úrvinnslu notast 

rannsakandinn við aðleiðslu, skoðanir þátttakanda eru í forgrunni, rannsókn er aldrei 

niður njörfuð og rannsóknin byggir á túlkun þess sem rannsakandinn aflar og myndar úr 

því heildstætt sjónarhorn (Cresswell, 2009). Skipta má ferli eigindlegrar rannsóknar í þrjá 

áfanga sem Hennink, Hutter og Bailey kalla hringi, áfangarnir þrír mynda þrjá hringi innan 

hringsins sem myndar eigindlega rannsókn. Hringarnir þrír fela í sér undirbúning (hanna 

ferlið), vinnslu (framkvæma rannsókn) og úrvinnslu gagna til að fá niðurstöðu (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2013). Í þessar rannsókn voru tekin viðtöl við forstöðumenn 

almenningsbókasafna annars vegar og bæjarstjóra eða fulltrúa þeirra hins vegar. Fylgt var 
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ofangreindu ferli í megindráttum. Undirbúningur rannsóknarinnar hófst fyrir tveimur 

árum, rannsóknin var framkvæmd haust og vetur 2017 og unnið úr gögnum í lok árs 2017. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf forstöðumanna almenningsbókasafna og 

fulltrúa eigenda þeirra til hlutverks almenningsbókasafna í nútíð og framtíð. Rannsókninni 

er ætlað að varpa ljósi á stöðu safnanna í samtímanum og hvort þróun safnanna sé í takt 

við breytt lagaumhverfi og þær breytingar sem virðast hafa orðið á lestrarhegðun fólks. 

Hvar eru söfnin stödd nú og hvert eru þau að fara?  

Rannsóknarspurningarnar sem liggja til grundavallar eru: 

 Hver er sýn forstöðumanna almenningsbókasafna á núverandi hlutverk og 

framtíðarhlutverk safnanna í samfélaginu? 

 Hver er framtíðarsýn eigenda safnanna og hvernig telja þeir stöðu þeirra vera í 

dag? 

 Eru þessir hópar sammála um hvert skal stefna og ef ekki þá af hverju? 

 Samrýmist framtíðarsýnin nýjum lögum um almenningsbókasöfn? 

3.2 Þátttakendur 

Reynt var að endurspegla fjölbreytileika almenningsbókasafna á Íslandi við val á 

þátttakendum. Þar af leiðandi eru forstöðumennirnir sem rætt var við frá ýmsum stöðum 

á landinu. Þeir sveitastjórnarmenn sem rætt var við eru í forsvari fyrir sveitarfélögin sem 

þessi almenningsbókasöfn tilheyra. Tveir sveitastjórnarmenn svöruðu ekki ítrekaðri 

beiðni um þátttöku svo einungis þrír sveitastjórnarmenn eða fulltrúar þeirra eru með í 

rannsókninni. Í tveimur tilfellum reyndist bæjarstjóri/sveitastjóri vant við látinn og benti 

á næsta embættismann, annars vegar í stjórnsýslunni og hins vegar á viðkomandi sviði. 

Þrír forstöðumannanna eru með menntun í bókasafnsfræði, tveir með aðra menntun en 

allir eiga þeir það sameiginlegt að hafa langa reynslu af starfi á bókasafni. Yngsti 

þátttakandinn er fæddur 1976 en sá elsti 1961, aldursbilið er því ekki mikið. Til að vernda 

persónur beggja hópa er þeim gefið dulnefni og notast við heiti úr norrænni goðafræði. 

Ákveðið var að greina ekki á milli kynja þar sem kynjahlutföll innan beggja hópanna eru 
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skökk og því mögulegt að greina viðmælendur. Allir viðmælendur fá því kvenkyns heiti. 

Nöfnin sem valin voru eru Urður, Verðandi, Skuld, Embla, Freyja, Frigg, Iðunn og Sigyn. 

Einstaklingar sem taka þátt í rannsóknum ætlast að sjálfsögðu til þess að vera 

upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og byggja ákvörðun sína á þátttöku á þeim 

upplýsingum (Lichtman, 2014). Ég hafði samband við þátttakendur í tölvupósti og sagði í 

stuttu máli frá rannsókninni og í framhaldinu mæltum við okkur mót ýmist í síma, á Skype 

eða á skrifstofu viðkomandi væri þess kostur. Í upphafi viðtals fór ég aftur yfir tilgang 

rannsóknarinnar og gerði öllum grein fyrir að rannsóknin yrði kóðuð og gögnum eytt að 

henni lokinni. Allir þátttakendur tóku vel í beiðnina. 

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Aðgengi að hópunum tveimur var misjafn. Almennt má segja að vel hafi tekist að ná tali 

af forstöðumönnum safnanna sem gáfu sér gjarnan góðan tíma þrátt fyrir annir. Í einu 

tilfelli fór viðtal fram á skrifstofu viðkomandi en í hinum tilfellunum fóru viðtölin fram í 

síma. Nokkru verr gekk að ná tali af forsvarsmönnum allra sveitarfélaganna. Réð þar um 

ýmislegt en stjórnsýsla sveitarfélaganna býður meðal annars upp á misjafnt aðgengi að 

æðstu mönnum. Af þeim sveitastjórnarmönnum sem svöruðu beiðninni gat einn talað við 

mig en hinir tveir bentu á fulltrúa sína. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 16. mars 2017- 23. 

janúar 2018. En vert er að taka fram að rætt hafði verið við hluta þátttakenda fyrir tveimur 

árum þegar vinnan við verkefnið hófst. Viðtölin tóku á bilinu 20-50 mínútur og voru 

hljóðrituð jafnóðum og þau fóru fram. Þau voru skrifuð upp í október og desember 2017 

og farin sú leið að skrifa þau orðrétt með öllu tafsi og vikorðum. Athugasemdir 

rannsakanda inni í svörum voru settar í hornklofa og svaranda á sama hátt inn í texta 

spyrjanda. Athugasemdir voru ekki skráðar meðfram viðtalinu en hugleiðingar skráðar 

eftir að viðtali lauk, hvernig það þótti til takast og hverju þyrfti mögulega að breyta í næsta 

viðtali. 

Eins og áður hefur komið fram fór rannsóknin fram með viðtölum þar sem rætt var 

við hvern þátttakanda fyrir sig. Flestum sem heyra orðið viðtal dettur í hug formlegt 

samtal þar sem svarað er nokkuð stöðluðum spurningum. En í eigindlegum rannsóknum 

er viðtal allt annað en það, þau eru mjög sveigjanleg og opin, einskonar samræður meðal 

jafningja (Taylor og Bogdan, 1998). Viðtöl í eigindlegri rannsókn hafa það að markmiði að 

ná fram þekkingu og merkingu í gegnum samtal tveggja aðila. Ef vel tekst til verður viðtalið 

að spjalli sem þó er ekki í báðar áttir heldur er það viðmælandans að miðla sögunni en 
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rannsakandans að kalla hana fram (Hennink o.fl., 2013). Stuðst var við viðtalsramma en 

misjafnt var á milli viðmælenda hvort hann var nýttur til hins ýtrasta eða ítarlegar spurt 

um einstök atriði en öll viðtölin voru þó efnislega hvert öðru lík. Þeir Taylor og Bogdan 

(1998) skilgreina viðtalsramma sem lista með því efni sem viðmælandinn vill ræða, 

einskonar minnisblað fyrir þann sem tekur viðtalið til að muna að spyrja um ákveðið efni. 

Listinn getur verið óformlegur, einskonar hjálpartæki til að koma samræðum af stað. Frá 

fyrsta viðtali og til þess síðasta tók viðtalsramminn sjálfur ekki breytingum en 

ítarspurningar gátu verið mjög misjafnar milli viðtala þar sem stundum komu fram atriði 

í einu viðtali sem þótti áhugavert að skoða nánar.  

Í upphafi viðtals tók ég fram að ég myndi senda viðkomandi aðila samþykktarform 

vegna þátttöku í rannsókninni. Það sendi ég strax daginn eftir viðtal og með frímerktu 

umslagi svo hægt væri að senda það til baka án kostnaðar fyrir viðmælandann.  

3.4 Siðferðileg álitamál 

Við rannsókn sem þessa geta komið upp ýmis siðferðileg álitamál. Eitt af þeim er staða 

rannsakandans gagnvart efninu og þeim sem taka þátt í rannsókninni. Bent hefur verið á 

að rannsakandi geti tengst þátttakendum með þeim hætti að hann eigi erfitt með að vera 

óhlutdrægur (Kvale, 1996). Í þessari rannsókn var staðan sú að rannsakandi er 

forstöðumaður safnahúss sem hefur bókasafn innan sinna vébanda og hefur starfað á 

bókasafninu í gegnum tíðina. Það þýðir að ákveðin tengsl eru því á milli rannsakanda og 

þátttakenda. Í reynd er erfitt að gera svona rannsókn án þess að þekkja eitthvað til þess 

umhverfis sem fagið hefur en sannarlega reyndist erfitt í viðtölunum að halda sér 

algerlega óháðum og spyrja ekki út frá eigin skoðunum. Þegar upp er staðið tel ég að það 

hafi þó tekist. 

Í rannsókninni er heitið trúnaði við meðferð allra upplýsinga sem og nafnleyndar. Það 

getur verið álitamál hvort hægt sé að tala um trúnað í eigindlegri rannsókn sem byggir á 

viðtölum þar sem unnið er úr svörum og oftar en ekki vitnað orðrétt í viðmælendur. Þó 

verður að líta svo á að sé rannsókn dulkóðuð er leyndin tryggð. Tryggja má trúnað eins og 

hægt er með því að takmarka aðgengi annarra að úrvinnslu, til dæmis við uppskrift viðtala 

(Hennink o.fl., 2013). 

Það er mikilvægt að öll leyfi séu til staðar í upphafi rannsóknar og liður í því var að 

tilkynna hana til Persónuverndar strax í upphafi ferlisins (Hennink o.fl., 2013).  
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Öll gögn rannsóknarinnar eru í öruggri geymslu og verður eytt að rannsókn lokinni. 

Til að vernda persónur er rannsóknin dulkóðuð eins og áður hefur komið fram. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Honum er skipt upp í tvo 

meginkafla sem hver skiptist svo í þematengda kafla. Yfirkaflarnir tveir eru annars vegar 

niðurstöður úr viðtölum við forstöðumenn og hins vegar niðurstöður úr viðtölum við 

fulltrúa eigenda, það er að segja sveitastjórnarmenn. Þemakaflarnir taka svo á helstu 

meginþáttum viðtalsrammans sem lá til grundvallar viðtölunum. Vert er að taka fram að 

þegar tekið er orðrétt upp úr viðtölum er öllum vikorðum sleppt. 

4.1 Forstöðumenn 

Í viðtölum við forstöðumenn var umræðuefnið staða almenningsbókasafnanna í dag, 

framtíðarsýnin og hvað breytingar síðustu ára hefðu á starfsemi safnanna, þar á meðal á 

samsetningu starfsfólks. Segja má að meginefnið hafi verið hlutverk safnanna í nútíð og 

framtíð og hvaða áhrif breytt hlutverk þýddi fyrir starfsemi almenningsbókasafna hér á 

landi. Hér á eftir verður því fjallað um breytingar á starfsemi almenningsbókasafna, 

menningarhlutverk þeirra og starfsmannastefnur. Líkt og kom fram í kafla 3.3 voru 

viðtölin ekki fastmótuð, stuðst var við viðtalsramma og því var misjafnt á milli 

viðmælenda hvaða mál komu upp í spjallinu. Þannig var rætt um grisjun safna, námið í 

bókasafns- og upplýsingafræði, heimasíður og rafrænt efni fyrir utan þær spurningar sem 

lagðar voru fram.  

4.1.1 Breytingar á starfsemi almenningsbókasafna 

Í upphafi viðtals var spurt um þær breytingar sem viðmælandi taldi að hefðu orðið eða 

eru að verða á starfsemi almenningsbókasafna undanfarin ár. Það var samhljóða 

niðurstaða að þær breytingar hefðu verið og væru miklar og í þá átt að hlutverkið snérist 

ekki lengur bara um bækur heldur meira um þjónustuna. Orð sem notuð voru til að lýsa 

hlutverkinu í dag voru meðal annars félagsmiðstöð, menningarmiðstöð og staður til að 

„gera á“ og „vera á“. Einn viðmælenda orðaði þetta svona: „ Já þau hafa breyst að mínu 

mati mikið frá því að vera útlánastofnanir fyrir bara bækur í að verða 

menningarmiðstöðvar ... mikilvægu hlutverki sem símenntunarstofnanir og afþreyingar 

náttúrulega og vera svona vin í eyðimörkinni svolítið ...“ Í þessu fellst að fólk stoppar 

lengur við, kemur ekki lengur bara til að taka bók og fara svo heldur gefur það sér tíma til 

að spjalla, skoða, sýna sig og sjá aðra. Skuld orðar þessa breytingu svo að: „... þetta voru 

bara stórir bókaskápar sem að fólk kom og gekk í ... fókusinn færst á þjónustu frekar 
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heldur en gera aðgengilegt og svo hefur náttúrulega líka stafræna byltingin haft alveg 

geysilega mikil áhrif.“ Þetta þýðir að mati Verðandi að þjónustan fari frá því að vera bara 

umbeðin þjónusta í að vera fyrirfram hugsuð þjónusta með þeim hætti að safnið sé 

gestgjafinn sem býður fram þjónustu sína. Allir voru sammála um að tæknin setti mark 

sitt á starfsemina í auknum mæli. Miðlun væri til dæmis mun einfaldari nú en áður og því 

auðveldara að markaðssetja söfnin. Freyja taldi að í framtíðinni muni rafbókavæðingin 

aukast en áherslan verði áfram á bókinni. Verðandi ræddi meðal annars veraldarvefinn 

og hvernig söfn geta gert safnkostinn aðgengilegan þar líkt og með rafbókasafnið. Hún vill 

gjarnan sjá að mögulegt sé að greiða sektir á netinu: „og það virðist líka vera að ganga 

upp að hreinlega geta keypt skírteini á netinu ... upp á með rafbókaútlánin, þú getur farið 

inn og keypt þér skírteini og hafið rafbókaútlán án þess að koma á staðinn.“ Hún nefnir 

líka þrjár byltingar á almenningsbókasöfnum sem rætt var um í grein sem hún las nýlega. 

Fyrsta byltingin var þegar lánþeginn gat sjálfur farið í hilluna og fundið bók en þurfti ekki 

að biðja um hana hjá bókaverðinum. Bylting tvö var með tilkomu sjálfsafgreiðsluvélanna 

og sú þriðja með tilkomu opnu bókasafnanna sem eru opin allan sólarhringinn og eru án 

starfsmanns. Í opnu bókasafni sinnir lánþeginn sér að öllu leiti sjálfur. Skuld telur að 

breytingar vegna rafrænu byltingarinnar séu mjög jákvæðar: „... fólk hefur miklu miklu 

meiri aðgang að upplýsingum en áður.“ Allar eru þær sammála um að áhrifin á 

upplýsingahlutverk safnanna væru mikil, flestir nefndu að mun færri kæmu nú en áður til 

að leita heimilda í bókum þar sem flestir „googli“ og leiti eftir heimildum á netinu. Freyja 

taldi upplýsingaþjónustuna hjá sér vera að aukast, fólk leiti eftir upplýsingum hjá henni 

eða vilji læra svo það geti sjálft leitað til dæmis á leitarvélum. Þá var nefnt að mögulega 

sé minni krafa um heimildaleit hjá skólum sem komi fram í þessu. Orðið þekkingarmiðstöð 

kom fram hjá einum viðmælenda sem taldi söfnin í dag fremur vera þekkingarmiðstöðvar 

en upplýsingamiðstöðvar. Í þessu samhengi kom einnig fram að hlutverk starfsfólks á 

almenningsbókasöfnum er núna meira í þá átt að aðstoða fólk við að meta þær 

upplýsingar sem fólk hefur aðgang að. Skuld orðar þetta svo: „... við í rauninni þurfum 

ekki að hjálpa við aðgengi að slíku heldur kannski frekar við að finna upplýsingar í gögnum 

sem eru aðgengileg hvar sem er, kannski frekar að hjálpa fólki að meta upplýsingar heldur 

en að veita aðgengi að þeim.“ Þannig var bent á að það skorti á að skólarnir kenni 

nemendum upplýsingalæsi og upplýsingaleit. Embla segir til dæmis: „... þessi klisja að 

finna eitthvað á netinu, ég er ekkert endilega viss um að þau séu í stakk búin til þess að 
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sortera frá þar hvað er gott og hvað er slæmt ...“ Í sumum tilfellum taka 

almenningsbókasöfnin þetta hlutverk að sér, einkum á þeim stöðum þar sem ekki eru 

rekin skólabókasöfn. Þannig tók Urður sig til og bauð fram kennslu í upplýsingaleit: „... fór 

niður í skóla og hélt fund með kennurunum og skólastjóranum og ég er búin að fá það í 

gegn að 10. bekkur kemur hér einu sinni í viku til að læra bara upplýsingaleit.“ Yngri bekkir 

koma einnig í heimsókn til Urðar og vinna upplýsingatækniverkefni. Skuld vitnar í 

hugmyndir David Lankes um bókasöfn: „… að hlutverk bókasafna sé að auka þekkingu í 

því samfélagi eða hjálpa til við að auka þekkingu í samfélagi sem þau starfa í.“ Það sé ekki 

bara gert með því að lána út bækur heldur líka með því að aðstoða fólk við að afla 

upplýsinga og miðla þeim upplýsingum sem söfnin búa yfir (Lankes, 2016). Í tilfelli Freyju 

er um að ræða samrekstur skólabókasafns og almenningsbókasafns og forstöðumaðurinn 

því jafnt í kennslu á safninu sem og að sinna þörfum nemenda sem og almennings utan 

skólatíma. Ein mesta breytingin þar er sú að börnin sækja almennt meira í bækur en áður 

og sækja safnið jafnt sumar sem vetur: „.... gleðilegasta breytingin hjá mér eru börnin ... 

mjög stórum hluta barnanna finnst þau vera alveg allslaus ef þau hafa ekki bók að lesa og 

þetta snýr líka að sumrinu ...“ Þegar hún er spurð hvort það sé kostur að hafa þetta 

fyrirkomulag telur hún tvímælalaust svo vera: „Ég veit að ... það eru einhver sveitarfélög 

af svipaðri stærð að taka þetta upp ... færa söfnin saman ...“ 

4.1.2 Menningarhlutverk 

Þegar rætt var um menningarviðburði inni á söfnum voru forstöðumenn einróma um 

kosti þess, líf inni á söfnunum væri það sem koma skyldi og þar ætti að „uppfylla þarfir 

fólksins“ líkt og einn viðmælandi orðaði það. Þegar spurt var um líf á söfnum og viðhorf 

viðmælanda til hávaða tók Urður sérstaklega fram að á sínu safni mættu börnin hlaupa 

um og fara í eltingaleiki á meðan þau skemmdu ekkert, það væri bannað að hafa hljótt á 

bókasöfnum. Á því safni er lestrarsalur og því lítið mál fyrir fólk að koma og sitja í næði ef 

það vildi svo. Öll söfnin búa reyndar svo vel að hafa sérstaka aðstöðu fyrir þá sem vilja 

næði, utan eitt sem er samrekstrarsafn. Opnunartími þess er takmarkaður og því ekki 

miklir möguleikar á menningarviðburðum inn á safninu. Þeir menningarviðburðir sem 

væru og yrðu myndu þá að mestu snúast um að viðhalda bókinni og lestri, til dæmis með 

því að kynna höfunda og fá þá til að koma og lesa upp. Forstöðumaðurinn nefndi 

sérstaklega að hún sæi ekki fyrir sér tónleika á sínu safni en það sæi hún fyrir sér að gæti 
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verið á stærri söfnum: "En svo fer þetta náttúrulega sko ... eftir því hvað sveitarfélögin 

eru að setja í þetta.“ 

Embla kom með áhugaverðan punkt inn í menningarumræðuna. Hugtakið menning 

getur haft ýmsar merkingar og fyrir mörgum þýðir menning eitthvað háfleygt. Að nota 

orðið menningarhús fyrir almenningsbókasöfn geti því verið neikvætt og dregið úr að 

ákveðnir hópar komi á söfnin.  

En er eitthvað sem ekki gengur að hafa inni á almenningsbókasafni? Bent var á að 

almennt væru menningarviðburðir tímabundnir, hávaði sem mögulega fylgdi þeim væri 

því ekki langvarandi. Verðandi sagði meðal annars: „... og mér finnst að bókasöfn megi 

alveg vera aðeins ögrandi og það er eitt hlutverk sem að við höfum ekki tekið nógu mikið 

að okkur en mig langar mikið og það er þetta samfélagshlutverk að vera staðurinn þar 

sem er þetta debatt.“ Verðandi benti líka á að söfnin væru lýðræðisstofnanir sem eiga að 

stuðla að lýðræði í landinu og ættu þess vegna að taka meira þátt í umræðunni. En söfnin 

eru líka hlutlaus staður fyrir alla og þau þurfa að gæta jafnræðis: „... þar með talið eru 

allskonar þjóðfélagshópar sem einhverjir eru á móti ...“ Þessi staða getur orðið nokkuð 

flókin fyrir söfnin að mati Verðandi en mér er ekki kunnugt um að mál sem tengjast þessu 

hafi komið upp á söfnum hér á landi.  

Þegar stærð safna bar á góma í tengslum við menningarhlutverk þeirra kom fram að 

stærð safns hljóti alltaf að segja eitthvað til um möguleika þess að standa að 

menningarviðburðum. Skuld taldi sem dæmi að það væri erfitt að setja öll söfn á Íslandi 

undir sama hatt hvað þetta varðar. Hún tók dæmi af bókasafninu í sinni heimasveit:    

„Þetta er bara svo gjörólíkt, kannski verður það áfram ... svona stór bókaskápur eða 

eitthvað svoleiðis en samt ekkert útilokað að ef íbúarnir fengju tækifæri til þess að taka 

það yfir, gera það að sínu ... “ Verðandi taldi að efla ætti söfnin: „Fólk þyrstir í menningu 

og vill menningu í sínu nærumhverfi og að mínu mati á að stækka söfnin í það. ... fá þeim 

svolítið stærra og meira hlutverk en að vera bara bókasafn ...“ Einnig kom fram að erfiðara 

er að standa að menningarviðburðum á samsteypusöfnum en staðsetning 

almenningsbókasafna í safna- eða menningarhúsum getur styrkt stöðu þeirra. Fleiri leggja 

ef til vill leið sína á safnið ef fleira er í boði á staðnum. Freyja taldi menningarviðburði af 

hinu góða ef söfnin geta boðið upp á slíkt sem er ekki tilfellið á hennar safni. Hún veltir 

fyrir sér í þessu samhengi hversu mikið starfsmaður, jafnvel í hlutastarfi, getur tekið að 

sér. Hún telur að fyrir minni söfnin sé það ótvíræður kostur að vera í samrekstri við 

skólabókasafn sé það til á staðnum, það auki til dæmis starfshlutfall við söfnin. Forsendan 
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fyrir menningarstarfi á söfnum er því ekki bara rýmið heldur líka mannafli. Embla benti á 

að staða safnanna hvað þetta varðar geti verið afar misjöfn og færi eftir samfélaginu sem 

það starfar í og staðsetningu þess. Ennfremur hvort sveitastjórnarmenn væru sammála 

því að rými safnanna væri notað í annað en bækur og útlán. Hér myndi til dæmis starfsemi 

annarra á svæðinu geta skipt máli, að ekki sé verið að fara í samkeppni. Þannig eru 

aðstæður hvers safns einstakar og ekki víst að ein stefna í málefnum safnanna henti öllum 

samfélögum. Það er umhugsunarvert hvort tískustraumar ráði stundum of miklu í 

umræðu um safnastarf með þeim afleiðingum að söfnin á landinu verði einsleit. 

Forstöðumennirnir töldu þó allir að þessi breyting á starfsemi safnanna fæli ekki í sér 

samkeppni við aðra heldur frekar tækifæri fyrir samfélögin. Skuld nefndi 

símenntunarmiðstöðvar í þessu samhengi: „... þá höfum við verið í mjög mikilli samvinnu 

við hana og lítum svo á að við séum í sama liði, að vinna að sama markmiði ...“ Varðandi 

skóla, og þá til dæmi háskóla, þá séu þröskuldar þar, mörgum finnist þeir ekki eiga erindi 

á viðburði  til dæmis í háskólum en allir telji sig geta mætt á bókasafnið. Í viðtalinu við 

Urði kom fram að æskilegt væri að settar yrðu samræmdar reglur um hvað ætti að vera á 

almenningsbókasöfnum til að þau teldust fullgild. Með þeim hætti væri komið í veg fyrir 

að sveitarfélög væru að reka þetta með hangandi hendi en teldu sig samt uppfylla 

lagaskylduna. 

Líkt og kom fram í kafla 2.1 þá er tilgangur Bókasafnslaga meðal annars: „... og tryggja 

jafnframt varðveislu þess menningararfs sem bókasöfn hafa að geyma.“ (Bókasafnslög nr. 

120/2012). Ekki liggur ljóst fyrir hvað löggjafinn ætlar sér með þetta orðalag en 

óneitanlega koma bókminjar upp í hugann. Þegar forstöðumenn eru spurðir út í hlutverk 

safnanna sem varðveislustofnun bókminja reyndust flestir þeirra sammála um að söfnin 

ættu ekki að standa fyrir slíku, það væri hlutverk Landsbókasafns Íslands-

Háskólabókasafns. Verðandi nefndi að þetta yrði að skoðast á hverjum stað en: „... 

almenningsbókasafn má samt ekki einhvern veginn vera yfirtekið, verði eitthvert hálfgert 

landsbókasafn ... með gömlum dauðum skruddum sem enginn hefur áhuga á.“ Urður taldi 

þó æskilegt að varðveita þetta gamla til að geta sýnt fólki hvernig hlutirnir voru, að 

varðveita sögu safnanna. Embla benti á að grisjun safna geti verið viðkvæmt mál innan 

samfélaga, bækur geti haft tilfinningalegt gildi svo sem vegna stimpils í bókinni frá 

ákveðnu safni eða lestrarfélagi: „En þetta getur verið flókið mál og tilfinningasamt fyrir 

íbúa ef að þú ætlar að fara að fá gám fyrir utan bókasafnið þitt og henda öllu.“ Hvert safn 

virðist að hennar mati hafa sína reglu um grisjun safnkosts og þar með hvað varðveitt er 

af bókminjum. Aðstaða og staðsetning safnanna ráði hér líka sem og hvaða mynstur er í 
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samfélaginu. Þannig veit maður aldrei hvaða bók verður spurt um á morgun og á sumum 

söfnum sé staðan sú að fólk þurfi þá að sækja bókina á annað safn og þá jafnvel um langan 

veg.  

Notkun á hugtakinu óvirkur eða dauður safnkostur í þessu samhengi er áhugavert en 

svo virðist sem forstöðumenn almenningsbókasafna séu mjög uppteknir af því. Söfn eiga 

ekki að hafa annað en það sem telst virkur safnkostur, hafi bók ekki hreyfst í einhvern 

ákveðinn tíma er ekki ástæða að eiga hana nema þá sem síðasta eintak. Embla benti á að 

safnkostur geti líka verið á biðstofu í þessu samhengi, bækur hrökkvi stundum í gang í 

útlánum en þá séu þær líka gjarnan endurútgefnar. Það geti því verið flókið hvað beri að 

geyma og hvað ekki og hvernig beri að byggja upp safnkostinn. Almennt virtust menn þó 

sammála um að söfnin ættu að eiga íslenska útgáfu í að minnsta kosti einu eintaki. Aftur 

vaknar spurning um einsleiti safna hvað varðar safnkost og starfsemi. Það væri áhugavert 

að kanna með hvaða hætti almenningsbókasöfn kynna safnkostinn með tilliti til eldri 

safnkosts, hefur bókum sem ekki hafa hreyfst í eitt ár til dæmis verið stillt út sérstaklega? 

Fá eldri bækur sama rými í umfjöllun um bókakostinn og þær nýju? 

4.1.3 Starfsmannastefna 

Sú spurning vaknar hvort breytt hlutverk almenningsbókasafna í samfélaginu kalli ekki á 

annars konar starfsfólk og hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga á söfnunum 

minnki. Urður taldi að starfsmaður á safni þyrfti nú að vera fjölhæfari en áður, vera 

tölvulæs og ekki síst að kunna mannleg samskipti. Væri hún að ráða starfsmann í dag 

myndi hún sækjast eftir: „... hæfileikann til að miðla og lesa fólk ... hæfni í mannlegum 

samskiptum það er bara númer eitt, tvö og tuttugu. Ég get alveg kennt þeim á tölvu en ég 

get ekki kennt þeim mannleg samskipti ...“ Verðandi telur að það þurfi fólk með allskyns 

hæfni á söfnin í dag. Bókasafns- og upplýsingafræðingar eru ráðnir í ákveðnar stöður svo 

sem í skráningar en það er í raun ekki menntunin sem skipti öllu máli í dag heldur hæfnin 

sem einstaklingurinn býr yfir. Hún nefnir að starfsmenn þurfi í dag að vera gestgjafar, vera 

á gólfinu og taka á móti kúnnunum en ekki sitja bakvið skrifborð og bíða eftir að kúnnarnir 

komi til þeirra. Og hún bætir við: „... þetta er orðið miklu meiri undirbúningur fyrir 

fræðslu, kynningar, námskeið, vefurinn ...“ og „... við höfum aðeins, þegar einhver hættir 

hérna þá höfum við ekki ráðið blindandi í sömu stöðu, þá rýnum við í starfið ... við höfum 

gert þetta mjög markvist síðustu ár og fengið inn allskonar hæfni ...“ Skuld taldi að draga 

ætti úr rútínustörfum, gera fólk sjálfbjarga hvað varðar útlán en setja starfsfólk í að vera 
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á persónulegum nótum og miðla safnkostinum sem og annarri þekkingu: „... en svo 

kannski líka verður þá meira ... einhverskonar leiðbeining eða samvinna við þá sem koma, 

ekki bara í sambandi við það að taka bækur ... standa fyrir hérna einhverju svona 

klúbbastarfsemi ... hjálpa fólki að hittast og miðla þekkingunni ...“ Og hún bætti við: „... 

ég hef stundum sagt það að draumur minn væri að ég gæti haft einhvern starfsmann sem 

væri til í að sitja og spjalla við fólk um bækur.“ Embla taldi það lógískt að með breyttu 

hlutverki breytist samsetning starfsfólks. Í þessu samhengi kemur rafbókasafnið upp í 

hugann en líkt og Embla benti á er ætlunin að starfsfólk safnanna þjónusti sitt fólk með 

það og þá meðal annars það sem varðar tæknimálin: „... og geti svarað þessum 

spurningum og tæknispurningunum líka. Þannig að ég sé alveg að ég þarf að bæta við mig 

þarna nokkrum megabætum.“ Verðandi benti á að í rafrænu bókasafni felist ekki bara sú 

breyting að lána út rafbækur heldur ekki síður hvernig bókasafnið og safnkosturinn er 

kynntur, safnið er að færast á netið: „... og það er svona að verða ákveðin bylting í þessu, 

þetta er hluti náttúrulega af rafrænu bókasafni, ekki bara rafbókasafn heldur því líka 

hvernig við prómóterum safnið og kynnum það og safnkostinn ...“ Í þessa vinnu þarf 

starfsfólk með þekkingu á þessu sviði. Skuld notar orðin miðla og hvetja í þessu sambandi, 

vinna starfsfólks fer úr rútínustörfum í að miðla því sem er á söfnunum og hvetja fólk til 

að nýta það. 

Í nefndaráliti allsherjar og menntamálanefndar við frumvarp til bókasafnslaga árið 

2012 kemur fram: 

Við meðferð málsins kom fram nokkur gagnrýni á að ekki væri kveðið á um skyldu 

sveitarstjórna til að ráða forstöðumann sem lokið hefði prófi í faginu. Nefndin tekur 

undir þessi sjónarmið að vissu leyti en bendir á að líta verði til þess að slíkt geti verið 

íþyngjandi fyrir fámennari sveitarfélög og einnig verði að horfa til þess að bókasöfn 

geta verið ólík að stærð og umfangi. Nefndin leggur því til að ákvæðið verði óbreytt. 

(Þingskjal nr. 648/2012-2013). 

Einungis Verðandi nefnir að reynt sé að ráða bókasafns- og upplýsingafræðinga sem 

forstöðumenn. En viðmælendum ber öllum saman um að menntunin sé ekki endilega 

skilyrði heldur frekar hæfnin, Verðandi nefnir leiðtogahæfni. Þau ræddu núverandi 

fyrirkomulag námsins hér á landi og telja að það nýtist kannski ekki svo vel í dag fyrir 

almenningsbókasöfnin. Skuld notar orðin „documentation“ og „librarianship“, námið hér 

á landi einkennist meira af því fyrra en því síðara. Starfsemi almenningsbókasafna snýst 

þó alltaf meira og meira um fólk. Sveinn Ólafsson (2016) fjallar í grein í tímaritinu 
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Bókasafnið um atvinnuréttindi bókasafns- og upplýsingafræðinga. Árið 2015 féll dómur í 

máli sem höfðað var vegna ráðningar í starf menningarfulltrúa sem þó taldist sannarlega 

vera starf forstöðumanns bókasafns. Samkvæmt þágildandi lögum (þegar ráðning fór 

fram) átti að ráða bókasafns- og upplýsingafræðing í þá stöðu væri þess kostur. Þetta 

ákvæði er óbreytt í hinum nýju lögum um bókasöfn. Dómurinn féllst á að þar sem 

einstaklingur með þá menntun hefði sótt um, hefði átt að ráða hann. Það sem er mjög 

áhugavert í þessu máli er að þrátt fyrir að söfnin séu að verða menningarstofnanir með 

fjölbreyttu starfi þá skal ráða einstakling með menntun sem ekki felur í sér nám í alhliða 

menningarstjórnun sæki hann um. Sveinn bendir á í grein sinni að nauðsynlegt sé að huga 

að endurmenntun stéttarinnar hvað varðar þætti eins og menningarstjórnun og nýja 

miðla. Þetta efni væri áhugavert að skoða nánar. 

4.1.4 Um stuðning sveitarfélaga, menningararfinn og mat á söfnum 

Þegar spurt var um stuðning sveitarfélaganna við söfnin, hvort forstöðumennirnir teldu 

að söfnin mættu skilningi hjá sveitarstjórnarmönnum, voru svörin nokkuð misjöfn. Þannig 

nefnir Freyja að safnið hjá sér hafi sætt niðurskurði í hruninu og ekki sé búið að jafna það 

að fullu: „Skilningurinn er í orðum en ekki gjörðum finnst mér.“ Verðandi taldi sig ekki 

þurfa að hafa áhyggjur: „Nei ekki hér ... og ég hef ekki haft nokkrar einustu áhyggjur vegna 

þess sko að útlánum fækkar jafnt og þétt og búið að gera síðan 2011, bara eftir hrun þá 

jókst allt, síðan byrjaði það að síga, gestafjöldinn hann svona nokkurn veginn hefur staðið 

í stað.“ Og: „... við njótum alveg rosalegrar velvildar hjá íbúum þannig að ef það yrði skorið 

mjög harkalega niður hjá almenningsbókasöfnum þá held ég bara að íbúarnir myndu rísa 

upp ...“ Skuld taldi safnið hjá sér njóta velvildar sveitastjórnar og virðingar. Í þessu 

samhengi nefnir Urður mikilvægi þess einstaklings sem er í forsvari fyrir sveitarfélagið 

hvað varðar almenningsbókasöfnin: „... af því að þetta er bara algerlega eftir yfirmanni 

sveitarfélagsins ... ef hann er hlynntur bókasafni þá er það bara flott fyrir bókasafnið en 

ef hann er ekki hlynntur bókasöfnum þá er það bara hræðilegt ...“ 

Þegar verið var að vinna úr gögnum rannsóknarinnar fannst mér þörf á að heyra í  

forstöðumönnum almenningsbókasafnanna varðandi tvennt. Annars vegar þeirra túlkun 

á orðum laganna: „...að varðveita þann menningararf sem bókasöfnin geyma.“ og hins 

vegar með hvaða hætti þeir teldu að ætti að meta starfsemi safnanna. Er æskilegt að meta 

þau út frá útlánatölum og heimsóknum eingöngu? Svörin við fyrri spurningunni voru öll á 

líkan veg. Þannig svarar Urður: „Bókasöfn geyma menningararfinn á prentuðu formi eins 
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og hann birtist hverju sinni.” Embla nefnir hinn almenna bókakost og veltir fyrir sér hvort 

hann hafi áður og fyrr verið verðmætur menningararfur: „En það er kannski ekki alveg 

þannig í dag að hinn almenni safnkostur almenningsbókasafns geti beinlínis talist 

einstakur menningararfur…”. Verðandi telur að menningararfurinn í þessu tilfelli sé best 

geymdur á Landsbókasafni Íslands-Háskólabókasafni og minnir á að skilduskilin tryggja 

líka varðveislu: „Sjálf legg ég áherslu á að almenningsbókasafnið ... sé ekki varðveislusafn, 

heldur er megin starfsemi þess að stunda útlán. Við höfum þá gengið nokkuð langt í því 

að tryggja að hér séu aðgengilegar helstu bókmenntir Íslandssögunnar, án þess þó að 

skuldbinda okkur.“ Líkt og áður hefur komið fram þá taka athugasemdir við einstakar 

greinar frumvarpsins, sem svo varð að bókasafnslögum, af allan vafa að löggjafinn er fyrst 

og fremst að hugsa um menningarverðmæti Landsbókasafns Íslands- Háskólabókasafns 

og ýmissa sérsafna þegar kemur að varðveisluhlutverki bókasafna. Ekki hefur þó verið 

talin ástæða til að tiltaka þau í lagatextanum sjálfum. Er það mögulega til þess að hafa 

sveigjanleika til að fella fleiri söfn undir ákvæðið en þau sem tekin eru sem dæmi í 

athugasemdunum. 

Þegar kom að seinni spurningunni virðast allir forstöðumennirnir vera sammála um 

að mælieiningin útlán sé úrelt. Þannig segir Skuld: 

Það er gömul hefð að mæla starfsemi almenningsbókasafna í útlánum og gestafjölda. 

Mikil umræða hefur verið um það hvernig mæla ætti þá starfsemi sem fer fram utan 

raunheima, svo sem svör við fyrirspurnum á Facebook messenger, á vef safnanna og 

svo framvegis. Útlánatölur mæla aðeins útlán „fýsiskra“ gagna, nema útlán hjá 

rafbókasafninu. Við höfum ekki tölur um það hversu margir gestir okkar eru að nota 

Hvar.is eða aðgang að rafrænu efni sem við sannarlega greiðum fyrir og veitum 

aðgang að. Sama er að segja um veitur eins og Snöru. 

Verðandi segir svo í sínu svari: „Við teljum líka gesti og leggjum áherslu á þær tölur. Við 

teljum einnig fjölda viðburða, námskeiða, heimsókna skólahópa og svo framvegis og 

höldum þeim tölum mjög á lofti. Gildi safnanna liggur í samfélagsþátttökunni held ég.” 

Freyja telur að talning útlána geti verið ein aðferð til að meta söfnin en ekki megi einblína 

á hana sem hinn eina sannleika. Hún bendir meðal annars á að: 

Það væri til dæmis hægt að gera þjónustukönnun og meta hvernig íbúum finnst 

þjónustan. Annað sem hægt væri að meta. Er safnið aðgengilegt? Hvernig er 

aðstaðan? Er hægt að setjast niður, slappa af og lesa bók eða læra ef þú ert í námi? 

Er safnið barnvænt? Hvernig er viðmót starfsfólks? Hvað kostar að vera í safninu? 

Væri æskilegt að hafa það frítt?.  
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Embla segir í sínu svari: 

…á mínu safni teljum við líka gesti safnsins á hverjum degi, mér finnst það að mörgu 

leyti margtækari mæling heldur en útlánatölurnar, …En auðvitað þarf ekki að velja á 

milli þessara aðferða og ég held kannski að meira máli skipti hvernig lesið er úr 

þessum tölum? við hvað á að miða? tölfræði síðustu ára? þýða lægri útlánatölur 

minni aðsókn/áhuga á safninu, hvað þá með hringingar, rafræn erindi, 

rafbókasafnsnotkun (eða ekki útlán líka þar þó þurfi ekki heimsókn til), Er hægt að 

miða við önnur söfn, er sá samanburður við hæfi? þá við sveitarfélög með svipaðan 

íbúafjölda? Sveitarfélög eru ólík að gerð, staðsetningin er ólík (þó íbúafjöldi sem 

svipaður), samfélagsgerðin (meðal annars með tilliti til skólastofnanna) ...  

Urður tekur dæmi af sínu safni: „Hér til dæmis hafa útlán dregist lítillega saman, ekki 

þó eins mikið og á mörgum stöðum. En gestafjöldi hefur aldrei verið meiri. Það er gífurleg 

aukning á gestakomum þar sem fólk er bara að koma til að chilla”. 

4.1.5 Samantekt 

Forstöðumennirnir eru allir sammála um að það hafi orðið mjög miklar breytingar á 

stafsemi almenningsbókasafna á síðustu árum. Söfnin snúist ekki lengur bara um bækur 

heldur ekki síður um þjónustu við íbúana. Rafræna byltingin hefur haft sitt að segja, bæði 

hvað varðar útlán og ekki hvað síst þá staðreynd að söfnin fara meira á netið. Netið hefur 

líka breytt ýmsu varðandi upplýsingaþjónustu safnanna sem nú felst ekki hvað síst í því 

að kenna fólki að finna og meta upplýsingar af netinu sem og að miðla upplýsingum. 

Forstöðumenn voru líka einróma um kosti þess að hafa menningarviðburði inni á 

almenningsbókasöfnum. Möguleikinn á því væri þó háður stærð og ef til vill staðsetningu 

safns. Húsnæði safna byði ekki alltaf upp á það eða fjármagn ekki til staðar. Varðandi 

menningarverðmæti á almenningsbókasöfnum voru flestir á því að söfnunum bæri ekki 

að varðveita bókminjar, það væri hlutverk annarra safna. Söfnin varðveita þó 

menningararfinn í formi prentaðs efnis hverju sinni. Grisjun safnkosts gæti þó verið 

viðkvæmt mál fyrir samfélögin og í gömlum bókum fælist líka saga viðkomandi safns. Mat 

á safnkosti og grisjun hans er afar misjafnt milli safna. Það er ljóst að breytt hlutverk 

almenningsbókasafna kallar á fjölbreyttan starfsmannahóp og þar er ljóst að hæfni er að 

sumra mati meira virði en menntunin sem slík. Það kom sérstaklega fram að hin rafræna 

þróun kallar á aukna tæknikunnáttu og þörf er á fólki með hæfni í netvinnslu. Þá kom fram 

að sumir forstöðumannanna töldu núverandi nám í bókasafns- og upplýsingafræði ekki 

uppfylla þarfir almenningsbókasafna að öllu leiti. Stuðningur sveitarfélaganna við söfnin 

er afar mikilvægur og er það mat sumra að áhugi sveitastjóra réði miklu um stöðu 
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almenningsbókasafns í héraði. Söfnin njóta mikillar velvildar íbúa og það styrkir stöðu 

þeirra. Með minnkandi útlánum síðustu ár hafa söfnin þó átt mörg hver í vök að verjast 

þar sem útlánatölur hafa verið lagðar til grundvallar við fjárveitingar. Allir forstöðumenn 

voru sammála um að sú eining væri úrelt ein og sér, telja þyrfti með gestafjölda og aðra 

starfsemi safnanna til að rétt mynd fengist af starfseminni. 

4.2 Sveitastjórnamenn 

Í viðtölum við sveitastjórnarmenn var áherslan lögð á viðhorf þeirra til bókasafna, 

framtíðarþróun þeirra, samkeppnisumhverfi safnanna, stöðu þeirra innan rekstrar 

sveitarfélagsins og regluverk um starfsemi þeirra. Eins og áður hefur komið fram voru 

viðtölin ekki fastmótuð og því kom ýmislegt annað fram í þeim eins og tekjustofnar 

sveitarfélaganna. Hér á eftir verður fjallað um skoðanir viðmælenda úr hópi 

sveitarstjórnarmanna um mikilvægi almenningsbókasafna og framtíðarsýn. 

4.2.1 Mikilvægi almenningsbókasafna 

Frigg sagði afstöðu sína til bókasafna almennt mjög jákvæða: „Ég er einn af, ég segi ekki 

stórnotendum en ég er einn af notendunum svo að persónulega er hún bara mjög jákvæð 

...“ Afstaðan skýrist þannig af persónulegri reynslu af almenningsbókasöfnum, bæði með 

tilliti til lesturs sem og viðburða á söfnunum. Hún tekur fram að almenningsbókasöfnin 

séu mikilvæg fyrir samfélagið allt. Bókasöfnin, hvort sem talað er um almenningsbókasöfn 

eða skólabókasöfn, eru mikilvægur hluti af rekstri sveitarfélagsins að hennar mati og: „Eru 

okkur mikilvæg og dýrmæt.“ 

Iðunn segir afstöðuna til almenningsbókasafna jákvæða. Í sveitarfélaginu hafa söfnin 

fengið aukið hlutverk sem þjónustugáttir: „Þannig að þau hafa fengið það hlutverk að geta 

sinnt íbúum í fjölkjarna sveitarfélagi svona með almenna þjónustu sem þau þurfa á 

skrifstofu...“ Þar sé hægt að nálgast eyðublöð og sækja ráðgjöf, þannig hafi sveitarfélagið 

bætt í hlutverk safnanna. Söfnin eru þar að auki samsteypusöfn sem hefur gert virkni 

þeirra öflugri. Líkt og annars staðar hefur notkun almenningsbókasafna minnkað en 

skólarnir hafa aftur á móti bætt í sína notkun á móti, nýting þeirra hefur aukist. Iðunn 

telur að mikilvægi þeirra sé og verði ekki hvað síst í kringum læsi og varðveislu tungunnar. 

Sigyn telur almenningsbókasöfnin mjög mikilvæg og notar orðið menningarhús: „Þau 

eru með lágan þröskuld ef maður getur orðað það þannig.“ Þau sinna nærumhverfi sínu 

og veita aðgang að bókum og bókmenntum sem er mjög mikilvægt fyrir alla aldurshópa: 
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„Þá er kostnaðarþröskuldurinn lágur sem er mjög mikilvægt.“ Hún telur þau vera að 

þróast í stað þar sem fólk getur hist á án þess að það kosti fyrirhöfn eða fjármagn. Hún 

telur rafrænu þróunina líka mjög jákvæða þar sem hún eykur möguleikana á aðgengi fólks 

að þjónustu safnanna. Viðhorf hennar til bókasafna er þannig mjög gott. 

4.2.2 Framtíðarsýn 

Frigg segir að framtíðarsýnin sé víðtæk varðandi söfnin og notar orðið félagsmiðstöð í 

þessu samhengi: „Þarna koma foreldrar með börn sín ... þarna sækir líka mikið af eldra 

fólki bara að lesa blöð og tímarit og kemur þarna mikið við ...“ Á bókasafninu sérðu þannig 

alla flóruna í bænum og „sannarlega mikilvægt fyrir alla í sveitarfélaginu.“ Hún telur að 

söfnin séu stuðningur við annað í bænum, til dæmis ferðaþjónustuna þar sem ferðamenn 

sækja á almenningsbókasöfnin. Hún telur aftur á móti að þau séu ekki og muni ekki fara í 

samkeppni við einkaaðila enda það ekki heimilt. Sé til dæmis veitingarekstur á safni er 

slíkur rekstur boðinn út og því í höndum einkaaðila. Talið berst að bóksölu en í 

bókabúðum eru gjarnan kaffihús: „... ef þetta (rekstur bókasafns) eflir bókalestur þá er 

þetta nú frekar til að styðja frekar við bakið á bóksölu frekar en hitt ...“ Hversu víðtæk 

þessi þjónusta þarf og á að vera, til dæmis hvað varðar opnunartíma, er eitthvað sem hún 

telur að þurfi að skoða reglulega. Spurningin er hver þörfin sé fyrir þjónustuna hverju 

sinni. Að hennar mati snýst þjónustan umfram allt um að hafa gott aðgengi að bókum og 

halda bókum að fólki svo það lesi: „Það er auðvitað mikilvægt að hafa áfram prentaðar 

bækur, að mínu mati.“ Þjónusta almenningsbókasafnsins á staðnum hefur verið útvíkkuð 

með ýmsum hætti að frumkvæði starfsfólks á safninu og bæjaryfirvöld hafa stutt það. En 

hún tekur fram að þetta sé líka varnabarátta því rýna þarf í hverja krónu og menn spá í 

nýtingu fjármagnsins, hvernig því sé best ráðstafað. Ekki hefur þó verið dregið úr til að 

skera niður, frekar að þjónustan hafi breyst á þann veg að hún er efld á einu sviði en 

dregið úr á öðru. Þannig má segja að fjármagn til rekstursins hefur ekki verið aukið né 

skorið niður. Þegar rætt er um fjármagn kemur upp í hugann hvort æskilegt sé að setja í 

lög eða að Samband íslenskra sveitarfélaga setti reglur um hvað teldist lágmarks rekstur 

á almenningsbókasafni. Frigg er hlynntari rammalöggjöf sem veitir sveitarfélögum 

svigrúm þar sem erfitt yrði að setja skilyrði fyrir litlu sveitarfélögin. Mikilvægara væri fyrir 

samfélögin að bókasöfnin séu starfrækt. Hún telur ekki nauðsynlegt að ríkið komi að 

þessum rekstri, frekar að það einbeiti sér að skjalavörslunni í landinu en eftirláti 
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sveitarfélögum alfarið rekstur bókasafna. En það er þó ljóst að tryggja þarf tekjustofna til 

sveitarfélaganna til að reka það sem þau þurfa og eiga að reka, þar með talin bókasöfnin. 

Iðunn telur að framtíðin fari saman með þróun ytri aðstæðna. Upplýsingatæknin hafi 

breytt hlutverkunum en almenningsbókasöfnin hafa samt sem áður hlutverki að sinna 

sem er að efla læsi og þá einkum ungmenna. Ef bókaeign minnkar þá bætist við í þjónustu 

safnanna að sinna læsi og viðhalda íslenskrar tungu: „En svo er þetta náttúrulega bara 

spurning um hlutverk þeirra varðandi það að vera ekki kannski með þessi svona þessar 

léttari bókmenntir heldur líka svona efla þau í því að vera með fræðiefni þannig að þau 

geti nýst svona eins og háskólanemum í fjarnámi ...“ Iðunn taldi að söfnin ættu eftir að 

breytast á næstu árum og ef til vill ætti þrengri hópur eftir að sækja þau en áður og 

breytingin væri þá líka í safnkostinum. Sveitarfélagið hefur lagt áherslu á að söfnin séu í 

hverjum byggðakjarna en hvort það komi til sameiningar þeirra síðar meir er ekki vitað, 

allavega ekki stefnt að því. Hugmyndin að baki þjónustugátt á bókasöfnunum er sú að 

auka við hlutverk þeirra en óneitanlega hefur rafræn stjórnsýsla haft áhrif á það. Nú eru 

umsóknir meira og minna rafrænar og ekki lengur sama þörf á að hafa til dæmis 

umsóknareyðublöð á pappír. Það eru ekki nein áform um vöxt hvað varðar söfnin, 

áherslan hjá sveitarfélaginu hefur verið að halda þessu sem er en vissulega fengu þau 

þetta aukna hlutverk bæði sem þjónustugáttir og skólabókasöfn. Þegar spurt er um 

þörfina fyrir regluverk í kringum bókasöfnin og þá mögulega þátttöku ríkisins í rekstrinum 

á móti vissum skyldum þá telur hún að staðhættir á hverjum stað séu þannig að visst frelsi 

verði að vera í rekstrinum. Forsendur safnanna til að reka sig eru mjög misjafnar. Söfn hafi 

heldur ekki verið í forgangi hjá ríkinu og því ekki mikil von til þess að fá fjármagn í 

almenningsbókasöfnin.  

 Sigyn telur að framtíði bókasafna fari eftir ýmsu þannig að ef ekki er vel haldið 

utan um þau af eigendum þeirra hvað varðar vægi og rými þá verður vægi þeirra ekki eins 

mikið í framtíðinni. Að hennar mati á starfsemi í framtíðinni ekki bara aða snúast um 

bókakostinn heldur líka upplifanir, menningarupplifanir, og að söfnin verði vettvangur til 

að hittast og fræðast: „Ég hef mjög mikla trú á því að söfnin eigi eftir að vera áfram mjög 

mikilvæg í okkar samfélagi.“ Og hún ítrekar að mikilvægi almenningsbókasafna sé ekki síst 

vegna þess að þau hafa lágan þröskuld hvað varðar aðgengi. Hún upplifir mikinn og 

jákvæðan vilja til bókasafanna í sínu sveitarfélagi og bendir á að það sé með stærstu 

menningarstofnunum á vegum þess. Spurð út í mögulega samkeppni við einkaaðila sér 

hún ekki hvernig það geti verið, söfnin séu að bjóða upp á einstakan hlut. Málið snýst líka 
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um jafnt aðgengi og að hennar mati er það stór liður í þjónustu bókasafna: „... að allir í 

samfélaginu óháð stétt og stöðu og fjárhagslegt bolmagn hafi aðgang að ákveðinni 

menningu og ákveðnum samastað ...“ Hún telur þetta vera eina af ástæðunum fyrir því 

að bókasöfnin eru mjög vel sótt. Söfn vilja fá til sín gesti og bjóða því ekki upp á þjónustu 

sem veitt er annarsstaðar til dæmis í öðrum söfnum, almenningsbókasöfnin bæta þannig 

inn í heildarkökuna í menningunni. Þegar talið berst að mögulegum samræmdum reglum 

um reksturinn bendir hún á að ríkið setji gjarnan svona reglur og skyldur á herðar 

sveitarfélaganna. Ekki er þó víst að fjármagnið sem þarf fylgi eða tillögur um hvernig eigi 

að fjármagna hlutina. Sigyn telur betra að hafa lög opin hvað þetta varðar frekar en hitt 

og hvert sveitarfélag reki þau eftir sinni getu. Það eru ákveðnar lágmarks reglur sem og 

reglur um aðgengi fatlaðra og slíkt sem þarf að uppfylla í rekstrinum. Bókasöfnin hafa 

breyst mjög hratt á undanförnum áratugum og Sigyn bendir á að stjórnandi 

stofnunarinnar getur ráði miklu um breytingar, þær verða stundum fyrir tilstilli 

stjórnendanna og starfsfólks sem búið er að sérmennta sig í fræðunum. Betra sé því að 

hafa svigrúmið í regluverkinu en allt niður njörfað. 

 

4.2.3 Samantekt 

Sveitastjórarnir eða fulltrúar þeirra voru allir sammála um mikilvægi 

almenningsbókasafna hvort heldur almennt eða í sínum samfélögum. Þau væru 

menningarhús sem væru opin öllum og sinntu meðal annars læsi og varðveislu íslenskrar 

tungu. Þessi jákvæða afstaða þeirra skýrist ef til vill af því að viðmælendurnir eru allir 

notendur almenningsbókasafna. Það kom þó fram hjá þeim öllum að slíkur rekstur kostar 

sitt og taka verður tillit til heildarinnar í rekstri sveitarfélags hvað varðar fjármagn til 

rekstursins. Ekkert sveitarfélaganna virðist hafa skorið niður til safnanna en reynt að finna 

þeim ný hlutverk eða nýjar áherslur í ljósi breyttra aðstæðna hvað varðar útlán. 

Framtíðarsýn þeirra var líka mjög áþekk. Söfnin eru að verða staður til að vera á, sinna 

læsi og íslenskri tungu, menningarstarfsemi og þjónustu í heimabyggð. Bent var á 

mikilvægi safnanna í samhengi við eflingu menntunar, háskólanám í heimabyggð krefst 

aðgengis að bókasafni. Enginn taldi að starfsemi safnanna yrði í samkeppni við einkaaðila 

enda gæta sveitarfélögin þess að svo sé ekki. Þeim hugnaðist ekki að settar yrðu reglur 

um starfsemi safnanna eða að settar yrðu lágmarkskröfur og á móti kæmi þá mögulega 
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framlag frá ríkinu. Bentu þau á að í starfsemi sveitarfélaganna væri farsælla að hafa 

hlutina opna og leyfa sveitarfélögunum að sjá alfarið um reksturinn á sínum forsendum.  
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5 Umræða  

Niðurstaða úr rannsókninni hvað varðar núverandi stöðu og framtíðarsýn er sú að allir  

forstöðumenn almenningsbókasafna sem rætt var við eru sammála um að söfnin hafi 

verið og séu að breytast. Þegar rætt er um núverandi stöðu sérstaklega nefna menn 

hugtök eins og félagsmiðstöðvar, þekkingarmiðstöðvar og menningarmiðstöðvar. 

Breytingar síðustu ára hafa fært söfnin frá því að snúast bara um bækur í það að vera 

staður til að „vera á“ og „gera á“. Þetta sýnir meðal annars rannsókn Nönnu 

Guðmundsdóttur (2016) þar sem fram kom að þeir karlar sem hún ræddi við töldu að 

ýmislegt annað þyrfti að vera til staðar á söfnunum til að þeir væru ánægðir með 

þjónustuna. Nefndu þeir meðal annars kaffihús og aðgengi að fundaraðstöðu. Viðhorf 

þeirra til safnanna töldu þeir annars gott. Ef ummæli forstöðumannanna eru tekin saman 

má segja að breytingin felist fyrst og fremst í þjónustuhlutverkinu. Það hefur aukist á 

kostnað hreinna útlána á bókum. Þetta styður rannsókn Öldu Davíðsdóttur (2016) á 

viðhorfi íbúa í Vesturbyggð til þjónustu almenningsbókasafna en þar kom fram að fleiri 

myndu sækja söfnin væri þjónustan meiri. Sveitastjórnarmenn og fulltrúar þeirra sem 

rætt var við eru sama sinnis. Þeir voru allir á því að bókasöfnin væru mikilvæg í þeirra 

samfélagi og sáu ekki fyrir sér annað en að þau yrðu rekin áfram. Taka yrði þó tillit til 

rekstrar bæjarfélagsins því það væri ekki á færi allra að reka almenningsbókasöfn með 

miklum mannafla eða rúmum opnunartíma. Þetta er til samræmis við framtíðarsýn 

Sigrúnar Klöru Hannesdóttur (1976) frá árinu 1976 sem og skrifa þeirra Schneiders (2008) 

og Vodosek (2008). Þeir benda á að rýmið skipti nú meira máli en áður því nú snúist 

starfsemin ekki bara um að lesa. Rannsókn Ásdísar Helgu Árnadóttur (2013) á viðhorfi 

forstöðumanna bókasafna til rýmisins og hugmyndarinnar um bókasöfn sem þriðja 

staðinn styður þetta einnig. Vodosek (2008) lýsir almenningsbókasafni sem húsi með 

margar vistarverur. Sú staðreynd að tækninni hefur fleygt fram setur mark sitt á 

þjónustuna. Jochumsen o.fl. (2012) benda á að þjónustan sé ekki bara fýsísk heldur líka 

huglæg, rýmið þarf þannig að vera það tvennt. Þetta viðhorf kom vel fram hjá Verðandi 

sem telur að söfnin eigi að fara meira á netið til að þjónusta lánþegana, bæði með því að 

auglýsa starfsemina sem og að veita aðgengi að safnkosti. Lawson (2004) leggur líka 

áherslu á þetta í grein sinni Libraries in the USA as traditional and virtual „third places“ 

þar sem hann segir netið ekki síður vera þriðja rýmið þar sem allir hafa aðgang og rými 

fyrir samskipti án aðgreiningar.  
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Niðurstaðan hvað varðar starfsemi safnanna í dag er líka sú að breytt starfsemi kallar 

á breiðari starfsmannahóp og þær breytingar sem menn sjá fyrir sér í nánustu framtíð þá 

ekki síður. Meðal annars var bent á að starfsmenn þyrftu nú að kunna á ýmsa tækni og þá 

ekki síst, líkt og Urður benti á: „... hæfileikann til að miðla og lesa fólk ... hæfni í 

mannlegum samskiptum það er bara númer eitt, tvö og tuttugu.“ Menntunin sem slík 

skiptir minna máli í dag en áður, það er að segja menntunin á sviði upplýsingafræði er ekki 

aðalmálið nema í þeim þáttum starfseminnar sem snúa að þeim fræðum beint. 

Óneitanlega vakna þá í kjölfarið spurningar um námið í upplýsingafræði hér á landi og 

hvort það uppfylli í dag þarfir almenningsbókasafnanna fyrir starfsfólk framtíðarinnar. 

Samkvæmt kennsluskrá Háskóla Íslands 2017-2018 er námskeiðið vefstjórnun og 

upplýsingaarkitektúr skyldufag í MA og MIS námi í upplýsingafræði ásamt námskeiðinu 

þekkingarmiðlun (Háskóli Íslands, e.d.). Fyrra námskeiðið er um vefstjórnun og miðlun 

upplýsinga á vefnum en hið síðara er um upplýsingaþjónustu. Bæði námskeiðin koma vel 

inn á þá þætti í starfsemi almenningsbókasafna sem eru að vaxa og taka breytingum. Að 

því leiti verður ekki annað sagt en að námið uppfylli þarfir almenningsbókasafna. Aftur á 

móti má velta því fyrir sér hvort í framtíðinni sé æskilegt að samtvinna með einum eða 

öðrum hætti upplýsingafræðina og menningarstjórnun. Fjölbreytt menningarstarfsemi 

kallar á fjölbreyttari þekkingu og hæfni.  

Þegar rætt var sérstaklega um framtíð safnanna kom fram að báðir hópar voru  

bjartsýnir á hana en þó var ljóst að það voru ekki allir að stefna í sömu átt. Þannig var 

nokkur munur á svörum fulltrúa stærri safna og sveitarfélaga og þeirra minni. Stærri 

söfnin sáu fram á fjölbreytni í viðburðum og þjónustu á meðan minni söfnin töldu að þau 

myndu ekki ráða við það vegna stöðugilda og/eða húsnæðis. Þannig virðast 

samsteypusöfnin hafa takmarkaða getu til að standa fyrir menningarviðburðum þar sem 

opnunartíminn er takmarkaður. Áhersla þeirra virðist líka meiri á lestur og að halda 

bókum að börnum og ungmennum. Viðhorf til lesturs sem grunnstoðar safnanna var 

reyndar ríkjandi hjá báðum hópum og það kom fram að bókasöfnin yrðu alltaf bókasöfn 

hvaða þjónustu aðra þau myndu veita að auki í framtíðinni. Það sjónarmið fer vel saman 

við Elmborg (2011) sem telur aðalmenningsbókasöfnin þurfi að bregðast við aukinni 

samkeppni til dæmis frá bókabúðum en þau megi samt ekki gleyma hlutverki sínu sem 

bókasöfn í leit að nýjum viðfangsefnum. Þetta er líka til samræmis við niðurstöður 

rannsóknar þeirra Evjen og Audunson (2009). Þar kom fram að almennt vildu menn ekki 

sjá breytingar á grunngildunum safnanna, að þau væru stofnanir án þröskulda til að 
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nálgast þekkingu og upplýsingar og styddu við lestur og lýðræði. Það eru einmitt þeir 

þættir sem Johnston (2016) og Berger (2002) benda á í sínum greinum að skipti svo miklu 

máli þegar kemur að aðlögun innflytjenda og minnihlutahópa og geri bókasöfnin að 

mikilvægum lið í því ferli. 

Niðurstaðan hvað varðar áhrif tækninnar er sú að báðir hóparnir eru sammála því að 

þær breytingar sem hafa orðið og munu verða á söfnunum í náinni framtíð tengjast fyrst 

og fremst breyttu samfélagi vegna þeirra miklu tæknibreytinga sem átt hafa sér stað. 

Sumir nefndu að þörfin fyrir nýtt hlutverk væri vegna minnkandi útlána, að lestrarhegðun 

fólks væri að breytast. Í rannsókninni voru forstöðumenn spurðir sérstaklega út í með 

hvaða hætti þeir teldu best að meta starfsemi safnanna og voru þeir sammála um að að 

sú aðferð að telja útlán væri úrelt, frekar ætti að horfa til heimsókna í söfnin og þeirra 

viðburða sem þar væru. Þessi svör eru áhugaverð í ljósi skrifa McMenemy frá árinu 2007 

en hann gagnrýndi þá aðferð að nota eingögnu tölfræði til að meta gildi bókasafna. Séu 

sveitastjórnarmenn enn að meta gildi safnanna út frá útlánatölum hlýtur töluverð orka í 

söfnunum að fara í að viðhalda þeim tölum. En hvernig skyldu forstöðumenn upplifa 

skilning sveitastjórnanna á málefnum safnanna? Einn forstöðumaður taldi að 

sveitarfélagið sitt hefði engan skilning á mikilvægi síns safns en aðrir töldu sig ekki geta 

kvartað. Einn þeirra benti á að safnið nyti það mikils velvilja hjá almenningi að hann myndi 

aldrei samþykkja stórfelldan niðurskurð. Þeir sveitastjórnarmenn sem tóku þátt í 

rannsókninni virðast sammála um mikilvægi safnanna. Hjá þeim kemur fram að þó svo 

viðkomandi sveitarfélög hafi ekki aukið fjármagn til þeirra umfram eðlilegar verðhækkanir 

þá standi heldur ekki fyrir dyrum að skera niður. Það kom þó fram að málefni safnanna 

eru skoðuð árlega og menn leita leiða til að fá sem mest út úr því fé sem sett er í 

reksturinn. Sveitarfélögin leita þannig frekar leiða til að styrkja söfnin með því að færa til 

þeirra verkefni. Þannig sjá sum almenningsbókasöfn í landinu um upplýsingamiðstöðvar 

og þjónustugáttir. Önnur sveitarfélög hafa stutt sín söfn í því að færa út kvíarnar meðal 

annars með því að bjóða upp á viðburði jafnt innan safns sem utan. Niðurstaðan er því sú 

að hóparnir tveir virðast sammála um hver núverandi staða safnanna er og hvert skuli 

stefna. Sveitastjórnarmenn settu þó fyrirvara á vöxt safnanna hvað varðar fjármagn til 

rekstrar. Hvert samfélag yrði að sníða sér stakk eftir vexti hvað það varðar. 

Hugmyndin að baki spurningarinnar um hvort framtíðarsýnin samræmist nýjum  
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lögum um bókasöfn snérist að nokkru leiti um það ákvæði 1. greinar: „... að varðveita 

þann menningararf sem bókasöfnin geyma.“ Hvaða menningarverðmæti varðveita til að 

mynda almenningsbókasöfnin? Eða á þetta ekkert við um þau og þeirra starfsemi? 

Niðurstaðan í svörum forstöðumanna er sú að menningarverðmætin felist í 

bókakostinum en það sé ekki hinn almenni bókakostur almenningsbókasafnanna sem 

slíkur, heldur eigi ákvæðið fyrst og fremst við um Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn 

og ýmis sérsöfn. Það er til samræmis við athugasemdir sem fylgdu frumvarpinu um 

bókasafnslög þegar það var lagt fram á Alþingi árið 2012. Ætla verður því að grisjun 

almenningsbókasafna sé til samræmis við lögin. Niðurstaðan hvað varðar núverandi stöðu 

almenningsbókasafna og þróun þeirra í þá átt að vera staður til að vera á virðist líka 

samræmast hinum nýju lögum um bókasöfn. Sannarlega starfa þau í þágu almennings og 

eigenda með því að vera opin fyrir alla hópa. Þau veita aðgang að margskonar safnaefni 

og þar með upplýsingum á margskonar formi. Ekki er hægt að túlka aukningu í þjónustu 

með til dæmis ýmsum viðburðum og uppákomum öðruvísi en að söfnin efli þar með 

menningarstarfsemi í nærumhverfi sínu, menntun og þar með atvinnulíf og 

upplýsingalæsi. Með fjölbreyttum safnkosti á margskonar formi efla þau jafnframt 

ánægjulestur. Með lágum þröskuldi hvað varðar aðgengi, meðal annars hvað varðar 

kostnað fyrir þjónustuþega, veita söfnin öllum jöfn tækifæri og tengjast þannig 

grunnþjónustu sveitarfélaganna.  
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið farið yfir þau fræði sem snúa að þróun almenningsbókasafna í nútíð og 

framtíð sem er meginviðfangsefni þessa verkefnis. Farið var yfir aðdragandann að stofnun 

almenningsbókasafna í landinu og farið yfir þau lög sem sett hafa verið um starfsemina til 

þessa dags.  

Rannsóknin var eigindleg og lagt var upp með fjórar rannsóknarspurningar og tvo 

viðtalshópa. Annars vegar var rætt við forstöðumenn almenningsbókasafna víða um land 

og hins vegar sveitarstjóra eða fulltrúa þeirra. Spurningarnar sem lágu til grundvallar voru:  

 Hver er sýn forstöðumanna almenningsbókasafna á núverandi hlutverk og 

framtíðarhlutverk safnanna í samfélaginu? 

 Hver er framtíðarsýn eigenda safnanna og hvernig telja þeir stöðu þeirra vera í 

dag? 

 Eru þessir hópar sammála um hvert skal stefna og ef ekki þá af hverju? 

 Samrýmist framtíðarsýnin nýjum lögum um almenningsbókasöfn? 

Það er ljóst að hóparnir tveir eru sammála um þróunina í öllum megindráttum, hvernig 

hún hefur verið og er og þeir deila ákveðinni framtíðarsýn. Eitt skilur þó á milli þvert á 

hópana en það er fjármagn. Forstöðumenn minni safna og sveitarfélaga sjá ekki fyrir sér 

að almenningsbókasöfnin þróist að öllu leiti í þá átt að verða menningarstofnanir með 

mjög fjölbreyttri starfsemi eins og stærri söfnin og sveitarfélögin. Til þess skortir þau 

fjármagn. Að sama skapi telja allir sveitastjórarnir og fulltrúar þeirra að taka þurfi tillit til 

heildarrekstrar sveitarfélagsins þegar fjármagn til bókasafna er ákvarðað. Samt telja þeir 

að ríkið eigi ekki að koma að þessum rekstri en styrkja megi tekjustofna sveitarfélaganna 

til að sinna nauðsynlegri þjónustu.  

Núverandi staða og framtíðarsýn samræmist núgildandi lögum um bókasöfn að best 

verður séð en sá fyrirvari er á að ekki hefur reynt á ákvæði laganna fyrir dómstólum.  
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