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1 Inngangur 

 

Borgarbókasafn Reykjavíkur hefur starfað í 87 ár og er ein elsta menningarstofnun 

borgarinnar. Tilkoma þess var kærkomin á sínum tíma og hefur safnið átt samleið 

með flestum Reykvíkingum um lengri eða skemmri tíma. Stundum er sagt að það sé 

erfiðara að halda verkefni gangandi árum saman en að stofna til þess. 

Borgarbókasafn Reykjavíkur er svo sem ekkert smáverkefni og hefur því auðnast að 

halda dampinum í heilan mannsaldur. Það hefur flutt úr einu húsnæðinu í annað og 

starfsfólk hefur komið og farið, en það sem skiptir mestu máli er að íbúar 

borgarinnar eru duglegir að sækja safnið heim og ánægðir með starfsemi þess. 

 

Hvers vegna Borgarbókasafn og markaðsmál? 

Borgarbókasafn Reykjavíkur tilheyrir Menningar- og ferðamálasviði 

Reykjavíkurborgar og er stærsta stofnun sviðsins. Það er einnig stærsta 

almenningsbókasafn á Íslandi og hefur sett sér það markmið að standa jafnfætis 

bestu almenningsbókasöfnum heimsins, eins og segir á heimasíðu þess.1 

Borgarbókasafn rekur sjö söfn í Reykjavík, bókabíl og sögubíl, og starfsmenn þess 

eru um hundrað. Síðustu ár hafa útlán aukist og fleiri gestir koma í safnið. Jafnframt 

gefa kannanir meðal gesta safnsins og íbúa, til kynna mikla ánægju með 

starfsemina. Það hefur því verið mikill uppgangur í starfseminni og voru það 

vangaveltur um þá velgengni og umræður um breytt verkefni almenningsbókasafna,  

sem urðu kveikjan að þeirri rannsókn sem hér birtist. Það getur ekki verið létt verk 

að reka svo margar starfsstöðvar hnökralaust og ná að kynna starfsemi sína fyrir svo 

margbreytilegum markhópi sem safnið hefur. Í framhaldi af því beindist áhugi minn 

að því, hvort innra markaðsstarf og samskipti á milli svo margra safna, sem eiga þó 

að vera ein heild, gangi snurðulaust. Einnig var áhugvert að kanna hvernig safninu 

tekst að koma starfsemi sinni á framfæri og höfða til svo fjölbreytts hóps sem 

viðskiptavinir þess eru. Þriðja umhugsunarefnið tengdist þeirri umræðu, að rafrænt 

efni taki brátt við hinu prentaða á pappír og hvort Borgarbókasafn væri tilbúið til að 

takast á við þær breytingar. Til að tengja þessar hugleiðingar saman var ákveðið að 
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fjalla um helstu þætti í markaðsmálum safnsins og skoða hvort þau mætti bæta. 

Megin spurningarnar sem gengið var út frá eru : 

Hvernig er markaðs- og kynningarmálum Borgarbókasafns Reykjavíkur háttað? 

Er ástæða til að breyta þeim og þá hvernig?  

 

Markaðsmál eru hér skoðuð í víðu samhengi og ekki litið á þau sem eitt og hið sama 

og kynningarmál. Markaðsmál eiga samkvæmt nútíma skilningi, að vera hluti af 

öllum þáttum í starfsemi fyrirtækja og stofnanna. Í þeim felst m.a. að greina stöðu 

fyrirtækis, styrkleika þess og veikleika, kanna þarfir og óskir viðskiptavina og skapa 

út frá því þjónustu við hæfi og koma henni á framfæri. Áætlanagerð og eftirfylgni 

eru síðan tæki sem notuð eru til að ná árangri í þessu ferli. Markaðsmál 

Borgarbókasafns eru því hér til skoðunar út frá flestum þáttum starfseminnar. 

Kynningarmál eru einnig nefnd í rannsóknarspurningunum og er þá verið að kanna 

hvernig upplýsingum um starfsemina er komið á framfæri, þ.e. hvernig hún er kynnt 

innan safnsins og til viðskiptavina.  

 

Rannsóknaraðferðir sem notaðar voru. 

Aðferðir þær sem notaðar voru við rannsóknina voru bæði megindlegar (e. 

quantiative) og eigindlegar (e. qualitative) og má skipta þeim í fernt.  

Hinar megindlegu voru í fyrsta lagi, athugun á fræðilegum rannsóknum, bókum, 

greinum og umfjöllun um bókasöfn og markaðsmál, og voru þau gögn aðallega 

erlend. Ýmislegt bendir til að rafræn útgáfa á netinu aukist mikið á næstu árum á 

kostnað prentaðs máls á pappír, og að í kjölfarið muni almenningsbókasöfn þurfa 

endurskoða þau verkefni sem þau hafa haft með höndum. Í rannsókninni var leitast 

við að setja þær umræður í samhengi við starfsemi Borgarbókasafns. Einnig fjallar 

kafli þrjú almennt um almenningsbókasöfn og breytingar á hlutverki þeirra. Í öðru 

lagi voru skoðuð gögn um starfsemi Borgarbókasafns. Nokkrar kannanir um 

starfsemina voru skoðaðar, gögn safnsins sjálfs t.d. starfsmannahandbók, áætlanir, 

heimasíða og fleira. Einnig var stuðst við greinar og bækur um safnið. Var þar 

einkum verið að kanna starfsemina sjálfa s.s. sögu safnsins, dagskrárgerð og 

þjónustu, viðhorf viðskiptavina og starfsmanna, og áætlanagerð. 

Eigindlegu aðferðirnar voru í fyrsta lagi vettvangsrannsókn sem farin var á söfnin og 

aðstæður kannaðar þar, einkum með tilliti til húsnæðis og einnig var athugað 
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hvernig safnið er kynnt í prentuðu formi á söfnunum sjálfum. Í öðru lagi voru tekin 

viðtöl við fimm stjórnendur hjá Borgarbókasafni. Það voru Anna Torfadóttir 

borgarbókavörður, Erla Kristín Jónasdóttir safnstjóri aðalsafns, Guðríður 

Sigurbjörnsdóttir verkefnastjóri, Óskar Guðjónsson safnstjóri Ársafns og 

Sólheimasafns og Sólveig Arngrímsdóttir safnstjóri Gerðubergssafns. Viðtölin voru 

tekin í mars 2010, hljóðrituð og skrifuð upp. Niðurstöður viðtalanna eru ekki birtar í 

sérstökum kafla heldur er leitast við að flétta þær inn í umfjöllunarefnið hverju 

sinni. Spurningarnar voru fremur opnar og með þeim var einkum verið að kanna 

hvernig kynning á starfinu fer fram við borgaryfirvöld og innan safnsins. Aðeins 

borgarbókavörður var spurður um kynningarmál safnsins við borgaryfirvöld. 

Sérstaklega var spurt um samstarf á milli útibúa og aðalsafns, en þar eru skrifstofa 

og verkefnastjórar safnsins til húsa. Einnig var spurt um skipulagningu viðburða, 

kynningu á þeim og hvernig viðmælendur sjá safnið fyrir sér í framtíðinni.  

 

Uppbygging rannsóknarinnar. 

Rannsókninni er skipt í sex kafla og er fimmti kaflinn meginkafli hennar. Í öðrum 

kafla er sagt örstutt frá þróun bókasafna og sögu Borgarbókasafns. Kafli þrjú, eins og 

minnst var á hér að framan, er um almenningsbókasöfn og hlutverk þeirra. Kafli 

fjögur heitir Markaðsmál og bókasöfn og er þar rætt um markaðsfræði og umræður 

um markaðsvæðingu í bókasöfnum. Þóttu þessir tveir kaflar þ.e. um 

almenningsbókasöfn, og markaðsmál og bókasöfn, nauðsynlegir sem einskonar 

inngangur fyrir hið eiginlega umfjöllunarefni ritgerðarinnar, sem er markaðsmál 

Borgarbókasafns. Í kafla fimm er farið yfir hvernig markaðsmálum Borgarbókasafns 

er háttað, og er hann svar við fyrri rannsóknarspurningunni. Fyrst er talað almennt 

um safnið og skipulag þess, hlutverk og það umhverfi sem safnið starfar í. Einnig eru 

styrkleikar þess og veikleikar greindir. Farið er yfir helstu þætti starfseminnar s.s. 

húsnæði, þjónustu, viðburði og safnkost. Að því loknu er rætt um viðskiptavini, en 

þess ber að geta að markhópur safnsins eru allir borgarbúar auk ferðamanna. 

Breidd hópsins er því mjög mikil og væri umfjöllun um þá, efni í aðra 

rannsóknarritgerð. Það er því ekki kafað djúpt þar, en þó gerð tilraun til að skipta 

þeim í hópa og vitnað í kannanir. Sérstakur kafli er um starfsmenn safnsins og er þar 

fjallað um viðhorf þeirra til starfsins, samkvæmt könnun sem gerð er árlega á vegum 
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Reykjavíkurborgar, og einnig skoðað hvort þeir séu tilbúnir til að takast á við breytt 

verkefni hjá safninu. 

Kafli 5.7 fjallar um kynningarmál safnsins. Annars vegar kynningu þess við 

borgaryfirvöld og innan safnsins sjálfs, og hins vegar kynningu á starfseminni til 

viðskiptavina þess. Fyrri hlutinn er að miklu leyti byggður á viðtölunum sem tekin 

voru. Í síðari hlutanum er tekið fyrir hvernig safnið kemur sér á framfæri og hvaða 

aðferðir það notar, t.d. prentefni, rafræn samskipti og fleira. Kafli 5.8 er um þau 

mælitæki sem safnið notar við markaðsstarf sitt. Eru þau flest sameiginleg með 

öðrum stofnunum á Menningar- og ferðamálasviði og er þeirri spurningu velt upp 

hvort það sé heppilegt.  

Jafnframt umfjöllun um einstaka þætti í starfsemi safnsins s.s. þeim sem nefndir 

voru hér að framan, eru settar fram hugmyndir um hvort einhver atriði mættu betur 

fara, og komið með tillögur um úrbætur. Tengist sú umfjöllun þá seinni hluta 

rannsóknarspurningarinnar, þ.e. hvort ástæða sé til að breyta markaðs- og 

kynningarmálum safnsins og þá hvernig. 

Í ritgerðarlok er samantekt þar sem fjallað er almennt um efni rannsóknarinnar og 

þau atriði talin upp sem ástæða væri til að bæta eða skoða betur.  

 

Rannsókn þessi var unnin frá janúar og fram í maí 2010. Jafnframt henni voru gerðar 

þrjár tillögur að kynningarefni: Handrit að kynningarmyndbandi um safnið og 

bæklingur, hvort tveggja ætlað innflytjendum, og tillaga að útliti á fréttabréfi fyrir 

safnið. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá heildarmynd af markaðsmálum 

Borgarbókasafns Reykjavíkur og var starfsemin því skoðuð frá ýmsum hliðum. Við þá 

vinnu kom fljótlega í ljós að efnið er mjög vítt og hvert umfjöllunarefni, eins og t.d. 

viðskiptavinir eða upplýsingaflæði innan safnsins, er verðugt verkefni í sérstaka 

rannsókn. Hins vegar var í rannsókninni lagt upp með umfjöllun um markaðsmál 

safnsins í heild og því ekki nægilegt að taka fyrir afmarkað efni.  
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2 Ágrip af sögu almenningsbókasafna 

 

2.1 Fyrstu bókasöfnin fyrir almenning 

Elstu menjar um bóka- eða skjalasöfn eru um 7.000 ára gamlar og tilheyrðu 

Súmerum. Safnkosturinn voru leirtöflur og efni þeirra venjulega upplýsingar um 

eignir, uppskeru og annað varðandi fjárhagslega hagsmuni eigenda sinna. Vel getur 

þó verið að söfn Súmera hafi ekki verið þau fyrstu og að ritað hafi verið á 

forgengilegri efni, s.s. sef eða annað sem ekki hafi geymst jafn vel og leirtöflurnar. Er 

stundum sagt að með þeim hafi hin ritaða saga mannkyns hafist.  

 

Eitt af frægustu bókasöfnum fortíðarinnar er þó án efa bókasafnið í Alexandríu í 

Egyptalandi sem eyðilagðist í eldi árið 48 f.kr. Bókum eða réttara sagt bókrollum var 

þar safnað með skipulögðum hætti og við safnið starfaði töluverður fjöldi 

fræðimanna sem m.a. sáu um að skrifa upp bækur svo þær væru til í fleiri eintökum. 

Einnig voru þar ungir menn við nám og sáu þá fræðimennirnir og bókaverðirnir um 

kennsluna. Bókaverðirnir gegndu einnig mikilvægu hlutverki m.a. sem ráðgjafar 

konungs.2 

 

Bókasafnið í Alexandríu og önnur næstu aldirnar voru langt í frá að vera 

almenningssöfn og eingöngu ætluð útvöldum. Lestur varð ekki almenn kunnátta að 

nokkru ráði fyrr en með tilkomu lausaleturs prenttækni Gutenbergs í lok miðalda og 

útbreiðslu mótmælendatrúar í Evrópu þegar biblían var þýdd á móðurmál þjóða og 

messugjörðir voru ekki lengur á latínu. Upp úr því var það talið æskilegt að venjulegt 

fólk gæti lesið biblíuna og síðar annan trúarboðskap á sinni eigin tungu. Lestur varð 

því nokkuð almennur a.m.k. meðal karla og er talið að uppúr 1800 hafi um 

helmingur fullorðins fólks í löndum Evrópu þar sem mótmælendatrú var við lýði 

getað lesið einfaldan texta.3 

 

                                                
2
 Lerner, Fred: The story of libraries, bls. 15-23.  

3 
Lerner, Fred: The story of libraries, bls. 138-153. 
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Það er ekki ýkja langt síðan almenningsbókasöfn urðu til og þróuðust þau samhliða 

hugmyndum um almenn mannréttindi og að allir ættu rétt á menntun, uppfræðslu 

og virðingu. Í því sambandi má rifja upp að það eru einungis tæp 150 ár frá því að 

þrælahald var afnumið með lögum í Bandaríkjunum. Þar og í Bretlandi voru sett á 

laggirnar bókasöfn sem áttu að stuðla að uppfræðslu fólks á lægri stigum 

þjóðfélagsins og gera það að nýtum og skilvirkum þegnum í lýðræðisríki. Í þessum 

hópi voru gjarnan innflytjendur. Fyrstu nútímabókasöfnin urðu til á 18. öld í þessum 

löndum og er þá einkum að nefna British Museum, þjóðbókasafn Breta og Library of 

Congress í Bandaríkjunum. Fyrsta almenningsbókasafnið í Bretlandi var þó stofnað 

árið 1464 í Bristol og í Bandaríkjunum árið 1847 í Boston.4 Mikil þróun var í 

bókasafnsfræðum á 18. og 19. öld og árið 1876 var Dewey flokkunarkerfið gefið út 

og er það algengasta flokkunarkerfið í bókasöfnum, m.a. á Íslandi.5  Í Danmörku 

urðu fyrstu bókasöfnin ætluð venjulegu fólki til hjá kirkjunnar mönnum sem vildu 

uppfræða almúgann um trúna og gera það að góðu bændafólki. Safnkosturinn var 

þó fremur tilviljunarkenndur og miðlun hans fór eftir geðþótta umsjónarmannsins. 

Með tilkomu laga um almenningsbókasöfn í Danmörku árið 1920 tók við ný 

módernísk hugsun í uppbyggingu bókasafna fyrir almenning, þau öðluðust sjálfstæði 

hjá menningaryfirvöldum, ásýnd þeirra varð nútímaleg, sérhæfð og hlutlaus 

upplýsingaveita fyrir alla, háa sem lága og hafði menntun starfsfólks bókasafnanna 

þar mikið að segja.6  

 

Áherslum í starfi bókasafna er hægt að skipta niður í tímabil.7 

Söfnun og varðveisla. Hjá fyrstu bókasöfnunum skipti þetta tvennt mestu máli;  að 

verða sér úti um bækur og geyma þær enda bæði fágætar og dýrar. 

Efnisflokkun. Samfara betri prenttækni og aukinni útgáfu var flokkun efnis það 

mikilvægasta. 

Útlán. Með aukinni eftirspurn eftir margskonar efni, ekki bara bókum heldur líka 

tónlist og fleiru, færðist áherslan á útlán.  

                                                
4 

Finnish public libraries in the 20th century, bls. 7. 
5
 Lerner, Fred: The story of libraries, bls. 139-153; Friðrik G. Olgeirsson: Á leið til upplýsingar, bls. 13-

15.  
6
 Jochumsen, Henrik og Rasmussen, Casper Hvenegaard: Folkebiblioteket under forandring, bls. 73-

94. 
7
 Sutherland, Sue: „Passion, Practice, Partnership, and Politics,“ bls. 61-69.   
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Upplýsingaþjónusta. Upplýsingaöldin hóf næst innreið sína í lok 20. aldar þar sem 

áherslan var lögð á aðstoð við heimildaleit og aðra upplýsingaþjónustu.  

Nýtt tímabil. Ýmislegt bendir til að nýtt tímabil sé að renna upp (2010). Með tilkomu 

netsins og meira efnis á stafrænu formi hefur aðgangur að upplýsingum orðið 

auðveldari. Bein upplýsingaþjónusta við viðskiptavini er ekki lengur í aðalhlutverki 

og er fremur lögð áhersla á að kenna upplýsingalæsi, að kenna að greina góðar og 

ekki nógu góðar upplýsingar. Hver áherslan verður er ekki hægt að fullyrða, verður 

hún e.t.v. á bókasafnið sem brjóstvörn andlegs og lýðræðislegs frelsis, stofnun þar 

sem símenntun fer fram, vettvang sköpunar með viðburðum og dagskrá sem ekki 

eru einungis fyrir gesti, heldur líka með þeim og gerð af þeim eða verður áherslan á 

bókasafnið sem félagsmiðstöð, eða jafnvel allt í senn? 

 

Breytingar hafa einnig átt sér stað á því hvernig litið er á viðskiptavini bókasafna og 

hvernig þeir skoða sjálfa sig og má skipta þeim niður á eftirfarandi hátt: 8  

Þegnar. Fyrst voru þeir einfaldlegar þegnar með réttindi, skyldur og samábyrgð, og 

hlutverk þess sem sá um bókasafnið var á nokkurn veginn á sama þrepi. 

Skjólstæðingar. Næst urðu þeir skjólstæðingar sem höfðu sín réttindi en voru samt 

sem áður ósjálfstæðir, áhersla var á að allir ættu rétt á sömu þjónustu og að 

bókavörðurinn vissi betur.  

Viðskiptavinir. Nú er litið á notanda bókasafnsins sem viðskiptavin sem telur sig 

eiga rétt góðri þjónustu, hann hugsar um gæði og verð og viðurkennt er að hann 

ræður förinni en ekki hinn alvitri bókavörður. Úrlausn mála á að miðast við 

einstaklinginn og sjónarhornið er markaðurinn. 

 

Bókasöfn í einhverri mynd eiga sér djúpar rætur meðal þjóða. Almenningsbókasöfn 

eins og við þekkjum þau í dag, sem lýðræðisleg stofnun fyrir alla, er hins vegar ekki 

gamalt fyrirbrigði sem varð til með módernismanum um aldamótin 1900. Örar 

breytingar og trú á framþróun hafa verið einkenni á módernismanum og skilur hann 

sig þannig frá hugmyndum hins íhaldssama bændaþjóðfélags þar sem hver maður 

fæddist inn í fyrirfram ákveðið hlutverk eftir kyni, stöðu fjölskyldunnar og ýmsum 

                                                

8 Jochumsen, Henrik og Rasmussen, Casper Hvenegaard: Folkebiblioteket under forandring, bls. 111-
113. 
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ytri aðstæðum. Í módernismanum eru þessi gömlu viðmið ekki lengur í gildi, heldur 

fremur sú hugsun að þekking og frjáls aðgangur að henni muni skapa betra samfélag 

og bjartari framtíð. Almenningsbókasöfn eru bein afurð þeirra hugsjóna. Breytingar 

og þróun eru því í raun grundvöllur almenningsbókasafna.9 

 

2.2 Fyrstu bókasöfnin fyrir almenning á Íslandi 

Flest almenningsbókasöfn á Íslandi eiga sér forsögu í lestrarfélagi.  Lestrarfélögin 

voru í fyrstu einkum félög embættis- og menntamanna sem lögðu í sjóð til að kaupa 

bækur sem þeir skiptust á að lesa. Bækur voru dýrar og ekki á færi venjulegs fólks að 

fjárfesta í slíkum munaði og flestar á erlendum tungumálum sem alþýða manna gat 

ekki lesið. Fyrsta lestrarfélagið var stofnað árið 1790 og hét Hið íslenska bókasafns- 

og lestrarfélag Suðurlands. Upp úr miðri 19. öld tóku lestarfélögin að þróast í að 

vera fyrir almenning og voru ástæður þess, m.a. að prentun á Íslandi jókst og þar af 

leiðandi varð meira úrval af lesefni á íslensku. Venjulegt fólk gat og vildi fá 

uppfræðslu og skemmtun beint og milliliðalaust frá bókum og ritum en ekki „að 

ofan“ eins og verið hafði. Fyrsta almenningsbókasafnið var stofnað árið 1833 af 

miklum framfarahug í Flatey á Breiðafirði af Ólafi Sívertsen og Jóhönnu Friðriku 

Eyjólfsdóttur og voru útlán ókeypis. Þrjátíu og einu ári síðar var byggt hús yfir safnið 

og er það enn í dag kallað Bókhlaðan, en þess má geta að fyrir um tuttugu árum, var 

húsið gert upp með miklum sóma.10 Árið 1818 var Landsbókasafn Íslands stofnað og 

nokkrum árum síðar voru amtbókasöfnin stofnuð. Fyrst árið 1827 fyrir Norður- og 

Austuramtið á Möðruvöllum í Hörgárdal, en það flutti fljótlega til Akureyrar. Árið 

1847 var bókasafn Vesturamtsins stofnað og árið 1893 var amtbókasafn stofnað á 

Seyðisfirði. Þessi söfn fengu fjárframlag frá hinu opinbera.11  

 

Lestrarfélögin voru þegar fram liðu stundir rekin í tengslum við ungmennafélögin 

og/eða annan félagsskap sem beitti sér fyrir menntun og framförum út um allt land. 

Lestrarfélögin voru því mikilvæg fræðslustofnun fyrir almenning og í auknum mæli 

veittu sveitarfélögin þeim styrki til innkaupa og rekstrar. Uppúr aldamótunum 1900 

                                                
9
 Jochumsen, Henrik og Hvenegaard Rasmussen, Casper: „Oplysning i senmoderniteten“ bls. 13-23.   

10
 Lilja Harðardóttir: „Framfarastofnunin í Flatey,“ bls. 37-48. 

11
 Friðrik G. Olgeirsson:  Á leið til upplýsingar, bls. 17-18. 
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höfðu lestrarfélög verið stofnuð í flestum hreppum landsins og bókasöfn í stærstu 

bæjunum. Eins og í Danmörku voru það gjarnan prestar eða aðrir sem höfðu 

einhverja skólagöngu að baki sem höfðu umsjón með lestrarfélögunum.12  Árið 1955 

voru sett lög um almenningsbókasöfn og skiptingu landsins í 30 bókasafnshverfi.13 

Markaði það upphaf að endalokum lestrarfélaganna en mikilvægi þeirra hafði þó 

minnkað verulega árin á undan, m.a. vegna betri samgangna, meiri útgáfu á 

prentuðu efni á íslensku og auknu skólahaldi um land allt.14 

 

2.3 Borgarbókasafn Reykjavíkur stofnað 

Árið 1917 seldi Reykjavíkurbær togara eða botnvörpunga eins og þeir voru þá 

kallaðir, til Frakklands og setti landsstjórnin það skilyrði fyrir sölunni að hluta 

andvirðisins skyldi nota til að bæta upp atvinnutap og annað tjón sem skapaðist við 

hana. Bæjarstjórn Reykjavíkur var falið að ákveða hvernig fénu yrði best varið. Á 

fundi hennar 3. apríl 1919 var samþykkt að veita hluta söluandvirðisins til að stofna 

alþýðubókasafn í Reykjavík.  

Alþýðubókasafn Reykjavíkur (síðar Bæjarbókasafn Reykjavíkur 1936 og svo 

Borgarbókasafn Reykjavíkur 1962) var formlega stofnað 18. nóvember 1920 og tók 

til starfa á sumardaginn fyrsta 19. apríl árið 1923, þá til húsa í tveimur herbergjum á 

neðstu hæð Skólavörðustígs 3. Í reglugerð þess segir að bókasafnið sé eign 

Reykjavíkurbæjar og stjórn þess skipi fimm menn, þar af þrír bæjarfulltrúar. Fyrsti 

yfirbókavörður var Sigurgeir Friðriksson sem var með kennaramenntun og lauk prófi 

frá Bókavarðaskólanum í Kaupmannahöfn árið 1921. Hann starfaði einnig við og 

kynnti sér almenningsbókasöfn í Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum. Metnað og 

fagleg vinnubrögð fékk safnið því í vöggugjöf með Sigurgeiri. Hann var þó eini 

bókasafnsfræðimenntaði starfsmaðurinn næstu tuttugu árin. Við opnun safnsins 

voru þrír starfsmenn, en auk Sigurgeirs störfuðu þar tvær unglingsstúlkur. Árið 1996 

voru 79 starfsmenn í 66 stöðugildum, þar af voru 21,3 gildi fyrir 

bókasafnsfræðinga.15 Árið 2009 voru starfsmenn 111 í 80,1 stöðugildi.16  

                                                
12 

Ingibjörg Sverrisdóttir: „Upphaf og þróun lestrarfélaga;“ Friðrik G. Olgeirsson:  Á leið til 
upplýsingar, bls. 15-34; Steingrímur Jónsson: „Yfirlit um þróun bókasafna á Íslandi,“ bls. 162-183. 
13 

Lög um almenningsbókasöfn nr.:  42/1955. 
14

 Ingibjörg Sverrisdóttir: „Upphaf og þróun lestrarfélaga;“ Friðrik G. Olgeirsson:  Á leið til 
upplýsingar, bls. 15-34; Steingrímur Jónsson: „Yfirlit um þróun bókasafna á Íslandi“ bls. 162-183. 
15 

Borgarbókasafn Reykjavíkur 1923-1983; Þórdís Þorvaldsdóttir: „Borgarbókasafn Reykjavíkur.“ 
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Sagt var frá safninu í Morgunblaðinu á opnunardaginn og er greinilegt að tilkoma 

Alþýðubókasafnsins var kærkomin, áhugi á bókum og lestri sé það mikill að 

Landsbókasafnið og lestrarfélögin geti ekki lengur annað eftirspurninni, enda þau 

síðarnefndu oft félítil. Einnig er sagt að opnunartími safnsins sé frá kl 10 á morgnana 

til 22 á kvöldin alla daga nema sunnudaga en þá var opið frá 16 til 22.17 Fyrsta 

dagblaðaauglýsingin frá safninu sem fannst við leit á timarit.is birtist í Tímanum á 

aðfangadag opnunarárið og er í formi texta sem hljóðar svo „Alþýðubókasafn 

Reykjavíkur verður lokað frá kl. 4 í dag til kl. 4 annan dag jóla (og frá kl. 4 á 

gamlársdag og nýársdag allan).“18 

Safnkostur við opnun var 933 bindi og næstu árin tók safnið fegins hendi við 

bókagjöfum enda ekki mikið fé til innkaupa né gott úrval í bókabúðum. Frá upphafi 

var lögð áhersla á að þjóna öllum borgarbúum, börnum og fullorðnum. Má geta 

þess að fljótlega var opnuð sérstök barnalesstofa innan safnsins. Strax var ákveðið 

að lána bókakassa til flokka verkamanna utanbæjar, s.s. á togurum og nota 

skipsáhafnir sér enn þá þjónustu, þó dregið hafi úr mikilvægi hennar með tilkomu 

nýrrar tækni.19 Í gegnum árin hafa bækur verið lánaðar á vinnustaði, fangelsi,  

gistiskýli, kvennaathvarf og ýmissa félagasamtaka, vitavarða, aldraða, fatlaða og 

fleiri. 20  

 

Húsnæðismál hafa oft verið í brennidepli hjá Borgarbókasafni. Við lauslega talningu 

virðist safnið hafa flutt á milli eða tekið í notkun húsnæði a.m.k. 25 sinnum. Þegar 

safnið var aðeins fimm ára flutti það í fyrsta sinn, af  Skólavörðustíg í leiguhúsnæði í 

Ingólfsstræti 12 sem innan tíðar varð of þröngt. Árið 1933 var fyrsta útibú safnsins 

stofnað í Franska spítalanum við Lindargötu, en flutti svo árið síðar í 

Austurbæjarskóla þar sem það var til ársins 1957. Borgarbókasafn rak 

barnalesstofur og útlánssöfn fyrir börn í nokkrum barnaskólum borgarinnar, fyrst í  

Austurbæjarskóla en síðar í Melaskóla, Miðbæjarskólanum og Laugarnesskóla. 

Annað útibú sitt opnaði Borgarbókasafn árið 1936 í Hofsvallagötu 16 og hið þriðja 

1948 í Hlíðarenda við Langholtsveg. Síðarnefnda safnið flutti reyndar sama ár í 

                                                                                                                                     
16 

Borgarbókasafn Reykjavíkur: Starfsáætlun Borgarbókasafns 2009. 
17

 Bogi Ólafsson: „Alþýðubókasafn Reykjavíkur.“ 
18

 „Alþýðubókasafn.“ Tíminn 23. desember 1923 bls. 3. 
19

 Bogi Ólafsson: „Alþýðubókasafn Reykjavíkur“; Þórdís Þorvaldsdóttir: „Borgarbókasafn Reykjavíkur.“ 
20

Þórdís Þorvaldsdóttir: „Borgarbókasafn Reykjavíkur.“;  Borgarbókasafn Reykjavíkur 1923-1983. 
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Efstasund 36 og svo árið 1963 flutti það í hús sem byggt var sérstaklega fyrir 

starfsemina í Sólheimum 27 og er safnið þar enn til húsa. Húsnæðisvandræði 

safnsins  gengu svo langt árið 1952 að loka þurfti aðalsafni og setja í geymslu í tæp 

tvö ár, þegar því var sagt upp húsnæðinu í Ingólfsstræti. Reykjavíkurborg keypti 

húseignina Esjuberg að Þingholtsstræti 29A og tók nokkurn tíma að gera húsið upp 

og flutti safnið þangað í janúar 1954. Árið 1972 var safnið svo illa haldið af plássleysi 

að tekið var á leigu húsnæði í Þingholtsstræti 27 fyrir lestrarsal og árið 1981 fyrir 

skrifstofu, flokkun, skráningu og aðfangadeild. Austurbæjarskólaútibúið flutti árið 

1957 í Hólmgarð og svo aftur árið 1972 í kjallara Bústaðakirkju og þaðan í Kringluna 

árið 2001. Gerðubergssafn í Breiðholti opnaði árið 1986, Seljasafn í Seljahverfi í 

Breiðholti árið 1992, Foldasafn í Grafarvogi árið 1993 og Ársafn í Árbæ árið 2004.  

Það liðu ekki mörg ár frá stofnun Borgarbókasafns þar til farið var að tala um að 

byggja sérstakt hús undir safnið og var það m.a. til umræðu á stjórnarfundi árið 

1924. Árið 1971 var samþykkt í borgaráði að byggja yfir safnið í Nýja miðbænum (við 

Kringluna) en ekkert varð þó af þeim framkvæmdum. Árið 2000 flutti aðalsafn svo í 

Tryggvagötu 15 þar sem það er nú til húsa. 

 

Þegar litið er yfir sögu safnsins má gróflega skipta því í þrjú tímabil.  

Hið fyrsta gæti verið frá stofnun til loka 7. áratugarins. Það tímabil einkenndist eins 

og fram hefur komið af húsnæðisvandræðum sem reynt var að finna lausn á m.a. 

með því að færa starfsemina inn í skóla til að þjónusta börn og ungmenni. Í þá daga 

voru bókasöfn ekki í skólunum en nú reka langflestir grunnskólar í borginni bókasöfn 

innan skólans.  

Annað tímabilið gæti þá hafist um 1970 og staðið til ársins 2000. Á 8. áratugnum 

bættist ýmis þjónusta við hjá safninu, sem átti m.a. að stuðla að betra aðgengi allra 

borgarbúa auk þess sem safnkosturinn varð fjölbreyttari. Er þar upp að telja að 

akstur bókabíls hófst árið 1969, byrjað var að senda bækur heim til aldraðra og 

fatlaðra sem ekki áttu heimangengt, og kallast sú þjónusta Bókin heim. Einnig hófst 

um það leyti uppbygging hljóðbókasafnkosts fyrir blinda og sjónskerta, sem 

Blindrabókasafn Íslands tók svo við með stofnun þess árið 1982. Fyrsti safnkosturinn 

sem ekki var bækur eða tímarit, var keyptur inn árið 1973 og voru það hljómplötur, 

og farið var að lána út tónlist og kvikmyndir árið 1988. Sérstök upplýsingaþjónusta 

tók til starfa í aðalsafni árið 1977 þó svo að alltaf hafi upplýsingaþjónusta verið til 
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staðar í einhverri mynd. Farið var að huga að tölvuvæðingu safnsins árið 1980 en 

fyrstu tölvuvæddu útlánin hófust í febrúar 1990 og nefndist tölvukerfið Fengur.21 

Segja má að þriðja tímabilið hafi byrjað með flutningi aðalsafn í Tryggvagötu 15 árið 

2000. Með rýmra og betra húsnæði aðalsafns og útibúa hefur safnið útvíkkað 

starfsemina, frá því að vera aðallega útlánssafn í að vera menningarmiðstöð þar sem 

margskonar viðburðir eru í boði, auk hins hefðbundna safnkosts.  

Eftir þessa upptalningu er greinilegt að það hefur sjaldan verið lognmolla í starfsemi 

safnsins. Það hefur reglulega endurskipulagt starfsemina með tilliti til húsnæðis, 

tæknimála (tölvuvæðingar) og nýjunga í starfseminni, bæði í þjónustu og safnkosti. 

Það er margt sem bendir til að á næstu árum muni starfsemi bókasafna breytast 

vegna aukins rafræns efnis og er sennilegt að sú breyting muni verða viðfangsefni 

Borgarbókasafns eins og annarra almenningsbókasafna á komandi árum. Áður en 

lengra er haldið í umfjöllun um Borgarbókasafn verður stuttlega litið á 

almenningsbókasöfn nútímans og ýmsar vangaveltur um verkefni þeirra og hlutverk 

í framtíðinni. 

                                                
21

 Þórdís Þorvaldsdóttir: „Borgarbókasafn Reykjavíkur;“ Borgarbókasafn Reykjavíkur 1923-198. 
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3 Almenningsbókasöfn 

 

3.1 Upplýsingar, menning og þroski fyrir alla 

Í lögum um almenningsbókasöfn frá 199722 segir að þau séu upplýsinga- og 

menningarstofnanir og verkefni þeirra sé m.a. að efla og veita óheftan aðgang 

almennings að upplýsingum á ýmsu formi, styrkja menningu og atvinnulíf, upplýsa 

almenning um opinberar stofnanir og þjónustu, efla íslenska tungu, símenntun og 

lestraráhuga. Fleira er tilgreint í lögunum, s.s. skyldur sveitarfélaga og að allir 

landsmenn eigi að hafa aðgang að þjónustu almenningssafna.  

Markmið flestra almenningsbókasafna um allan heim eru áþekk og styðjast þau eins 

og Borgarbókasafn, gjarnan við yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunnar 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um almenningsbókasöfn,23 en þar er áherslan 

sömuleiðis á aðgengi allra á grundvelli jafnræðis og jafnrar aðstöðu að upplýsingum.  

Þegar skoðaðar eru vefsíður nokkurra bókasafna er tilgangi þeirra lýst í mislöngu 

máli en kjarninn er allstaðar hinn sami. Á vefsíðu Borgarbókasafns  Helsinki (Helsinki 

City Library) eru markmið safnsins til að mynda:24  

... að veita góða þjónustu öllum til handa og að safnið, sem eitt af 
bókasöfnum heimsins, veiti ótakmarkaðan aðgang að menningu og 
upplýsingum“ og „... að safnið sé hluti af sveitarfélaginu og skuli móta 
þjónustu sína við viðskiptavinina svo þeir geti notið lífsgæða og verið virkir 
þjóðfélagþegar. 
 

Í fyrstu reglugerð um Alþýðubókasafnið í Reykjavík var 3. greinin svohljóðandi: 25   

 Tilgangur safnsins er að efla almenna menntun með því, fyrst og fremst, að 
veita mönnum kost á að lesa góðar bækur, svo og á ýmsan hátt annan eftir 
því, sem ástæður leyfa. Safnið stendur öllum opið til notkunar eftir þeim 
reglum, sem hjer greinir.  

   
Ef hlutirnir eru einfaldaðir og tillit tekið til samfélagslegra breytinga má segja 

hlutverk Borgarbókasafns sé í grunninn hið sama og þegar það var stofnað árið 

1920. Að efla almenna menntun er þá sagður vera tilgangur Borgarbókasafns og nú 

90 árum síðar er talað um aðgang að upplýsingum á ýmsu formi og að styrkja beri 

                                                
22 

Lög um almenningsbókasöfn, 1997 nr. 36 16. Maí. 
23 

Yfirlýsing Menningar- og vísindastofnun sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um 
almenningsbókasöfn.1994.  
24

 Helsinki City Library: Helsinki City Library's mission statement. 
25

 Þórdís Þorvaldsdóttir: „Borgarbókasafn Reykjavíkur.“ 
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menningu, tungu og fleira. Almennt má segja þegar rætt er um hlutverk 

almenningsbókasafna í nútíð eða fortíð, sé lykilatriði opið aðgengi og þroski fyrir 

alla. Að allir eigi rétt á, og skuli fá tækifæri til að þroskast í víðum skilningi og 

söfnunum beri að stuðla að því að það gerist. Á fyrstu starfsárum Borgarbókasafns 

var það einfaldlega gert með því að lána út bækur og þótti bara gott. Árið 2010 er 

samfélagið hins vegar töluvert flóknara og útlán bóka nægir ekki til að uppfylla 

hlutverk þess. Flóknara samfélag birtist í mörgu myndum m.a. hafa íbúar 

Reykjavíkur nú fjölbreyttari menningarlegan bakgrunn, sem má rekja til fleiri 

innflytjenda og einnig til þess að fleiri Íslendingar búa um lengri eða skemmri tíma 

erlendis. Fleiri fjölskylduform eru viðurkennd (ekki bara kjarnafjölskylda), almenn 

menntun er meiri m.a. tungumálakunnátta, samgöngur við önnur lönd eru betri og 

fólk ferðast meira og ber þannig með sér nýja þekkingu. Fjölmiðlun er ekki bundin 

við fáein dagblöð og eina útvarpsstöð, hægt er að velja á milli fjölda ljósvakamiðla 

frá mörgum löndum, farsímar eru almannaeign og síðast en ekki síst er netið er 

öllum opið. Tæknin hefur gjörbreytt aðgangi fólks að upplýsingum og auðveldað 

samskipti.    

 

3.2 Almenningsbókasöfn, ný tækni og nýr tími 

Eitt af lykilhlutverkum almenningabókasafna var miðlun upplýsinga því þær voru 

einfaldlega ekki á hverju strái og ekki öllum aðgengilegar. Með tilkomu nútíma 

upplýsingatækni er hægt að nálgast efni um allt milli himins og jarðar á netinu og er 

það fremur spurning um gæði þeirra upplýsinga, heldur en hvort eitthvað finnist. 

Almenningsbókasöfn eða bókasöfn yfirleitt eru því ekki lengur sú gátt sem fyrst 

kemur í hugann, þegar leita þarf upplýsinga, netið hefur tekið við. Bókin er reglulega 

sögð dauð og að allur texti muni innan tíðar verða rafrænn. Prentað efni á í vök að 

verjast s.s. dagblöð og tímarit, og á vormánuðum 2010 eru komnar á markað 

handhægar rafbækur (Kindle frá Amason og Ipad frá Apple). Þrátt fyrir að bækur og 

texti hafi verið til rafrænn í mörg ár, bækur eru t.d. alltaf rafrænar í prentsmiðjunni 

fyrir prentun, hefur hin rafræna útgáfa ekki náð að velta hinni prentuðu 

pappírsútgáfu úr sessi. En nú lítur út fyrir að komið sé að því. Í því sambandi vakna 

ótal spurningar hjá almenningsbókasöfnum, rithöfundum, bókabúðum og öðrum 

þeim sem á einhvern hátt sýsla með bækur. Hvernig mun t.d. ganga að tryggja 
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höfundarétt, verður allur texti frjáls „út um allt“ og enginn fær greitt fyrir sína 

vinnu? Hvar á að nálgast textann, kaupa hann í bókabúðum eða fá hann í gegnum 

bókasafnið sem þá kaupir sameiginlegan aðgang fyrir sína viðskiptavini? Munu 

bókasöfn áfram flokka og skrá textann eins og verið hefur með pappírsbækur? Hvert 

verður hlutverk almenningsbókasafna í hinum rafræna heimi og geta þau áfram 

uppfyllt hlutverk sitt sem upplýsinga- og menningarmiðstöðvar?26 Vangaveltur um 

framtíðarhlutverk og verkefni almenningsbókasafna eru eðlilegar þegar 

fyrirsjáanlegar eru jafn miklar breytingar og virðast vera í uppsiglingu.   

 

3.3 Þriðji staðurinn 

Myndlistarsýningar, útleiga á fundarherbergjum, kvikmyndasýningar og margskonar 

aðrir viðburðir og aðstaða er í boði í almenningsbókasöfn. Starfsemi þeirra hefur 

breyst á síðustu árum í, þá átt að vera menningarstofnanir þar sem margskonar 

miðlun fer fram, frá því að leggja megináherslu á útlán og upplýsingaþjónustu. 

Ennfremur taka gestir nú oftar þátt í dagskrá og öðru sem fram fer á söfnunum.27 

Hlutverk safnanna er þó í grundvallaratriðum hið sama og áður en framkvæmdin er 

önnur. Viðskiptavinir almenningsbókasafna eru ekki lengur móttakendur, heldur 

þátttakendur eða gerendur í þeirri starfsemi sem fram fer.  

 

Rekin eru sérstök tónlistarsöfn t.d. í Danmörku og í langflestum 

almenningsbókasöfnum er til útláns annað efni en prentað, s.s. tónlist, kvikmyndir, 

hljóðbækur, margmiðlunarefni og fleira, en pappírsbókin hefur samt sem áður verið 

miðpunkturinn. Nú virðist sá vendipunktur vera í nánd að myndefni, tónlist og fleiri 

miðlunarform mannlegrar sköpunar muni skipa sér jafnfætis bókmenntum og rituðu 

máli í bókasöfnum.28 Talað hefur verið um að hið rafræna bókasafn (e. cyber library) 

muni taka yfir hið hefðbundna. Sú hefur hins vegar ekki orðið raunin enn þá, 

vinsældir almenningsbókasafnahúsanna hafa aukist og gjarnan mikið lagt í 

byggingarnar. Einnig hefur verið vilji til, að þær séu einskonar einkennismerki fyrir 

þann stað sem þær tilheyra. Blanda af hvoru tveggja þ.e. hinu rafræna og hinu 

hefðbundna eins og flest almenningsbókasöfn eru núna, hefur verið kallað hybrid 

                                                
26

 Bibliotekene i 2020; Jochumsen og Rasmussen: Folkebiblioteket under forandring; og fleiri. 
27 

Helsinki City Library. Library rooms and facilities; Kjær, Bruno: „Forskydningernes rum.“ 
28

 Jochumsen og Rasmussen: Folkebiblioteket under forandring, bls 185-217. 
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bókasafn og er það spá margra söfnin haldi áfram að þróast sem blanda af þessu 

tvennu.29 Mikið er rætt og ritað um í hvaða átt starfsemi almenningsbókasafna muni 

þróast og hvernig stofnanir þau muni eða eigi að vera. Eru þau að breytast í 

sýningarsali, eða mun hið upphaflega hlutverk þeirra sem uppfræðslustofnun fyrir 

almenning ganga í endurnýjun lífdaga með nýjum verkefnum? Hér eru talin upp 

nokkur hlutverk sem rætt er um að almenningsbókasöfn gegni nú þegar, og muni í 

auknum mæli taka að sér:30 

• Menningarmiðstöð (viðburðir, sýningar). 

• Þekkingarmiðstöð (fræðsla, námskeið, kennsla). 

• Upplýsingamiðstöð (hið hefðbundna hlutverk). 

• Félagsmiðstöð (hitta aðra og taka þátt, eða bara að vera). 

• Hugmyndamiðstöð (allstaðar efniviður í hugmyndir). 

• Sköpunarmiðstöð (gestirnir taka þátt í því sem fram fer). 

• Upplifunarmiðstöð (heimsóknin á að vera upplifun í sjálfu sér). 
 

Síðustu tvö atriðið eru ekki síst þau mikilvægustu, viðskiptavinurinn á að fá að taka 

þátt og upplifa eitthvað spennandi í hverri heimsókn. Í hvert sinn sem hann kemur á 

bókasafnið á að vera eitthvað nýtt að sjá eða gera.  

 

Í apríl 2010 kom út skýrsla danskrar nefndar, skipaðrar af þarlendum 

menningarmálaráðherra sem fjallaði um þróun almenningsbókasafna í 

upplýsingasamfélaginu. Þar er talað um fimm þætti í starfsemi safnanna sem beri að 

leggja áherslu á:31 

• Opin bókasöfn. 

• Andagift og nám. 

• Rafræna bókasafnið.  

• Samvinna/félagsskapur. 

• Faglegur þroski. 
 

Hvert þessara atriða fær nánari umfjöllun og nefndin setur fram tillögur um leiðir 

við hvern lið, en þær verða ekki útlistaðar hér. Ef litið er á atriðin og þau borin 

saman við upptalninguna á hlutverkum safnanna hér framar, sést að þau ríma 

nokkuð vel saman. Talað er um opin bókasöfn, sem þýðir að þau er opnir staðir og 

                                                
29

 Jochumsen og Rasmussen: Folkebiblioteket under forandring; Kjær, Bruno: „Forskydningernes 
rum.“ 
30

 Jochumsen og Rasmussen: Folkebiblioteket under forandring, aðallega bls. 185-205;  
31

 Folkebibliotekerne i vidensamfundet, bls. 12-16 
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almenningsrými sem bjóða upp á margskonar starfsemi. Þau eiga ekki að vera 

samansafn af lokuðum rýmum, þar sem hver kúldrast í sínu horni. Það er búið að 

leggja niður lestrarsalina, fólk á að hittast á bókasafninu, og söfnin eiga að gefa fólki 

tækifæri til að þroska sig andlega og faglega. Danska nefndin, nefnir einnig rafræna 

bókasafnið, sem ekki var í fyrri upptalningunni, en tengist þó hinu hefðbundna 

hlutverki sem upplýsingamiðstöð þó miðlunin sé rafræn. Í báðum listunum er talað 

um félagslegt hlutverk (félagsmiðstöð og samvinna/félagsskapur) og hafa sumir 

viljað meina að almenningsbókasöfn framtíðarinnar muni verða „þriðji staðurinn.“32 

Með því er átt við, að safnið verði vin eða áningastaður á milli heimilis og vinnu, 

einskonar tenging eða brú á milli einkalífs, vinnu, áhugamála og félagsskapar. Fyrir 

svo sem tveimur áratugum hittist fólk heima hjá hvert öðru, en nú er orðið algengt, 

að það mæli sér mót utan heimilis t.d. á kaffihúsum. Það kostar hins vegar sitt, og í 

raun eru það ekki margir staðir sem fólk getur verið á, án þess að borga fyrir vöru 

eða þjónustu og/eða þurfa að gera grein fyrir sér á einhvern hátt. 

Almenningsbókasöfnin eru opnir staðir með lágan þröskuld, og þeir sem eiga leið 

þar inn, þurfa ekki að útskýra ferðir sínar eða greiða fyrir heimsóknina, og geta verið 

svo lengi sem opið er.  

 

Hér hefur verið rætt breytingar á starfsemi almenningsbókasafna meðal annars 

vegna aukinnar rafrænnar útgáfu. Ýmsir þættir hafa verið nefndir í því sambandi s.s. 

menningarhlutverk, sköpun, upplýsingar, félagsmiðstöð, rafrænt bókasafn og fleira. 

Sennilegt er að almenningsbókasöfn verði blanda af mörgum hlutverkum og þurfa 

söfnin að fylgjast vel með og aðlaga starfsemina, svo þau gagnist samfélaginu sem 

best. Í ölduróti breytinga, er almenningsbókasöfnum nauðsynlegt að skoða 

starfsemi sína og umhverfi sitt, til að vita hvaða leið skal velja. Markaðsmál snúast 

um það og í næsta kafla verður litið á þau.    

 

 

                                                
32

 Jochumsen, Henrik og Rasmussen, Casper Hvenegaard: Folkebiblioteket under forandring, bls.185-

205 
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4 Markaðsmál og bókasöfn 

 

4.1 Markaðsmál - markaðssetning 

Þegar rætt er um markaðsfræði og markaðsmál er gjarnan litið til skilgreiningar 

bandarísku markaðssamtakana American Marketing Association (AMA) sem hafa 

verið í forystu á því sviði í mörg ár. Á heimasíðu þess er eftirfarandi skilgreining á 

markaðsmálum/markaðssetningu (e. marketing) og er hún frá árinu 2007:33  

Markaðssetning er athöfn, stofnanir og starfsemi sem skapa, miðla, dreifa og 
láta í skiptum verðmæti fyrir viðskiptavini, skjólstæðinga, hluthafa, og 
samfélagið í heild. 
 

Skilgreiningin er í sífelldri umræðu og er reglulega endurskoðuð. Eins og sést þá er 

um mjög almenna skírskotun að ræða og samfélagið í heild sinni er nefnt sem aðili 

en svo hefur ekki verið í fyrri skilgreiningum. Markaðsfræðin hefur með öðrum 

orðum verið að teygja sig yfir stærri svið, frá því að vera mest notuð sem tæki handa 

fyrirtækjum á frjálsum markaði og í það að vera fyrir alla starfsemi hvort sem hún er 

rekin með fjárhagslegan ávinning í huga eða ekki. Samfélagsleg þjónusta er þar með 

talin.   

 

Samkvæmt markaðsfræðingunum Andreasen og Kotler hafa verið þrjár stefnur í 

nútíma markaðsfræði:34 

Framleiðslumiðuð (e. product mindset). Það tímabil hófst í byrjun 20. aldar þegar 

eftirspurn var meiri en framleiðsla og var þá litið svo á að aðeins þyrfti að búa til 

góða vöru og þá yrðu viðskipti að veruleika. Ekki er erfitt að setja 

almenningsbókasöfn inn í þennan ramma því lengi vel var það númer eitt hjá þeim 

að safna og varðveita bækur, framboð bóka og rita var einfaldlega það lítið að hver 

bók skipti miklu máli. Engum kom til hugar að spyrja hvort einhver hefði áhuga á 

þeim.  

Sölumiðuð (e. sales mindset). Um 1930 þegar kreppan skall á minnkuðu fjárráð 

neytenda og kapp var lagt á sölumennsku sem átti að vera lykillinn að góðum 

viðskiptum. Bókasöfn hafa sennilega verið nokkuð seinni að taka við sér í 

                                                

33 
AMA The American Marketing Associaton. Definition of Marketing. 

34
 Andreasen, Alan R. og Kotler, Philip: Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, bls.40-45.  
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sölumennskunni heldur en fyrirtæki, en vafalaust má yfirfæra þennan þátt á söfnin 

þegar þau fóru í auknum mæli að koma efni sínu á framfæri við gesti, s.s. með 

útstillingum, kynningarefni og fleiru sem miðaði að því að gera efnið aðgengilegra.  

Viðskiptavinamiðuð (e. customer mindset). Sú nýjasta hefur viðskiptavininn sem 

meginviðfangsefni, þarfir hans og langanir. Viðskiptavinurinn er miðpunktur 

markaðarins. Sú nálgun er talin nauðsynleg svo árangur náist í markaðsmálum. Ekki 

skal byrja á að skoða fyrirtækið (t.d. almenningsbókasafn) og athuga hvað það gerir 

eða vill gera. Fyrst á að skoða viðskiptavinina, hvernig eru þeir og hvað vilja þeir og 

síðan hvernig getur fyrirtækið/bókasafnið komið til móts við þær langanir og þarfir.  

 

Í framhaldi af síðasta liðnum gætu vaknað spurningar um gæði, á að reyna að 

þóknast viðskiptavininum án þess að velta fyrir sér hvort „varan“ sé góð eða slæm. 

Á t.d. að hafa á boðstólum kvikmyndir með grófu ofbeldi í almenningsbókasafni ef 

talið er að viðskiptavinir safnsins hafi áhuga á því. Er þá ekki gengið gegn þeim 

hugsjónum um betra samfélag sem flestar stofnanir sem reknar eru án 

hagnaðarsjónarmiða hafa að leiðarljósi.  

 

Félagsleg markaðsáhersla (e. societal marketing). Hjá fyrirtækjum sem hafa ekki 

fjárhagslegan ávinning að markmiði sínu þarf að meta hagnaðinn út frá öðrum 

viðmiðum. Markmiðið getur verið að uppfylla þarfir eða óskir ákveðinna markhópa. 

Rétt er að geta þess að í sumum tilvikum vita viðskiptavinirnir ekki alltaf hverjar 

óskir þeirra eru eða hvað þeim er fyrir bestu, eins og t.d. sjúklingur sem ekki veit 

hvað hrjáir hann, eða nemandi sem ekki veit hvað hann á eftir að læra. Fyrirtæki 

sem ekki hafa fjárhagslegan hagnað að markmiði, heldur það að uppfylla þarfir og 

óskir viðskiptavina, eru sögð hafa félagslega markaðsáherslu eða viðmið. Þannig 

fyrirtæki eru oft tengd við hugsjónir og hafa heildarhagnað borgaranna og 

samfélagsins að leiðarljósi. Þau geta hins vegar ekkert síður en önnur fyrirtæki 

notað markaðsleg vinnubrögð í starfsemi sinni. Markmiðin þurfa að vera skýr, leiðir 

að þeim og mat á árangri.35  

                                                
35

 Þórhallur Örn Guðlaugsson: „Markaðsáherslur og markaðshneigð“ aðallega bls. 10-11. 



23 
 

National Social Marketing Center í Bretlandi telur fyrirtæki eða stofnanir með 

félagslega markaðsáherslu hafa þrjú megin einkenni:36 

• Tilgangur þeirra er að ná fram sérstökum félagslegum gæðum/ágóða 
(frekar en fárhagslegum hagnaði) með nákvæmlega skilgreindum 
markmiðum. 

• Þau vinna á kerfisbundinn hátt að skammtíma-, meðaltíma- og 
langtímamarkmiðum.  

• Þau nota margskonar (blandaða) markaðstækni.  
 

Þessi viðmið geta auðveldað bókasöfnum að nota hina viðskiptavinalegu nálgun í 

starfsemi sinni enda snýst hún um fólk og samfélag.  

 

4.2 Hagnaðarsjónarmið - verðmætaskipti  

Í skilgreiningum á markaðsfræði er yfirleitt lögð áhersla á verðmætaskipti og e.t.v. 

er það sá þáttur sem hefur valdið því að bókasöfn og aðrar stofnanir sem reknar eru 

án hagnaðarsjónarmiða, hafa síður talið sig geta samsamað sig markaðsfræði.  

Sjaldnast er um bein skipti að ræða á vöru/þjónustu og á virði hennar í peningum. 

Viðskiptavinurinn greiðir t.a.m. ekki fyrir að koma inn í bókasafn eða fyrir hverja bók 

sem hann fær lánaða, þó svo að flestir þurfi að borga lága upphæð fyrir árskort. Á 

frjálsum markaði eru verðmætaskiptin venjulega ljósari t.d. ef keypt er heimilistæki, 

þá fær viðskiptavinurinn tækið og verslunin peninga að virði þess. Hjá stofnun eins 

og Borgarbókasafni kemur megnið af tekjum safnsins í gegnum skattpeninga 

íbúanna. Verðmætaskiptin fara því ekki einungis fram þegar viðskiptavinurinn mætir 

í safnið, þau fara fram annars staðar líka, fyrir og eftir heimsóknina.  

Hjá stofnunum sem reknar eru án hagnaðarsjónarmiða er eignaraðild venjulega 

breið, með öðrum orðum þá eru það oftast mjög margir eða samfélagið sem heild 

sem á þær.  

 

Bókasöfn þóttu lengi vel ekki eiga samleið með markaðsfræði og hafa verið 

mismunandi skoðanir á hvort yfirfæra eigi hugtök sem notuð eru í heimi viðskipta 

yfir á starfsemi sem inna af hendi samfélagsþjónustu s.s. skólar, spítalar og 

bókasöfn. Fjármögnun þeirra, tilgangur, starfsumhverfi og eðli starfseminnar sé með 

                                                
36

 Hill, Chrystie: Inside, outside, and online, bls 76-81. 
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allt öðrum hætti en á frjálsum markaði. Það viðhorf hefur þó horfið að mestu 

síðustu ár og hafa bókasöfn tileinkað sér aðferðir og hugsun markaðsfræði.37   

Fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða 

hefur fjölgað mjög síðustu 20 ár. Andreasen og Kotler skipta slíkum stofnunum í tíu 

meginsvið: 1. Listir, menning og hugvísindi. 2. Menntamál. 3. Umhverfi og dýr. 4. 

Sjúkrastofnanir. 5. Félagsleg þjónusta. 6. Alþjóðleg samskipt.i 7. Samfélagsleg 

málefni. 8. Trúmál. 9. Ýmis félagasamtök. 10 Annað.38 Bókasöfn geta vafalaust 

tilheyrt fleiru en einu sviði s.s. því fyrsta með því að kynna bókmenntir, öðru sviðinu 

vegna þess að bókasöfn hafa í gegnum tíðina stuðlað að uppfræðslu og símenntun, 

og því sjöunda af því að það er stofnun þar sem allir eru velkomnir og bókasöfn hafa 

gert sér far um að stuðla að aðlögun mismunandi hópa s.s. innflytjenda. En eins og á 

þessari upptalningu sést er hér um afar fjölbreytta starfsemi að ræða allt frá litlum 

áhugamannafélögum upp í risastórar sjúkrastofnanir. 

 

Þegar viðskipti fara fram eiga sér stað verðmætaskipti. Þegar verslað er í kjörbúð er 

mjög augljóst hver þau eru, kaupmaðurinn fær peninga og viðskiptavinurinn vöruna 

t.d. mjólk eða annað. Þetta er ekki alltaf jafn augljóst hjá stofnunum sem rekin eru 

án hagnaðarsjónarmiða en það þýðir hins vegar ekki að verðmætaskiptin séu ekki 

jafnmikil. Þvert á móti eru þau oft á tíðum ómetanleg, eins og t.d. heilsa hjá 

sjúkrastofnunum eða þekking hjá fræðslustofnunum. Þau eiga það sameiginlegt að 

erfitt og flókið getur verið að meta raunveruleg fjárhagslegt verðmæti. Sem gerir 

það að verkum að ekki er jafn einfalt að sýna fram á efnahagslegt gildi 

starfseminnar.  

 

4.3 Framboð og eftirspurn 

Bókasöfn hafa ávallt hugað að markaðsmálum þó e.t.v. hafi þau málefni verið nefnd 

annað áður fyrr. Bókasöfn hefðu tæplega lifað af, hefðu þau hefðu ekki gert svo. 

Sennilega eru fáar stofnanir sem reknar eru án hagnaðarsjónarmiða jafn háðar 

markaðinum og almenningsbókasöfn, að því leyti að þau notar fólk aðeins af fúsum 

og frjálsum vilja. Á móti kemur að fjárhagsleg afkoma þeirra er að litlu leyti 

                                                
37

 Gupta, Dinesh K. og  Jambhekar, Ashok: „On the Link Between Marketing and Quality.“   
38

 Andreasen, Alan R. og Kotler, Philip: Strategic Marketing for Nonprofit Organizations bls. 20-22.  
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beintengd við það hve mikið eða lítið þau eru notuð þegar til skemmri tíma er litið. 

Tekjur þeirra eru því ekki mjög sveiflukenndar sem veitir þeim öryggi.  

Framboð og eftirspurn eru grundvallarhugtök í markaðsfræði og má segja eftirspurn 

eftir þjónustu ýmissa stofnana, s.s. heilbrigðistofnanna og mannúðarstofnanna sé 

nánast sjálfkrafa eða vegna neyðar, s.s. vegna veikinda, slysa eða annars. Hvatinn er 

sem sagt neikvæður öfugt við hvatann sem vekur eftirspurn eftir þjónustu 

bókasafna, hann er jákvæður og kemur til af áhuga og vilja notandans. Bókasöfn 

urðu til vegna eftirspurnar á markaði ef kalla má hagkvæmnisástæður það, en eins 

og áður var lýst þá voru bækur dýrar og ekki á hvers manns færi að fjárfesta í þeim. 

Markaðsmál skipta því miklu máli í rekstri allra bókasafna.39 

 

4.4 Markaðsmál sem stjórnunartæki 

Í greinum og bókum um markaðsmál hvort sem verið er að fjalla um bókasöfn eða 

fyrirtæki á almennum markaði er vinsælt að setja niður nokkra punkta um það hver 

kjarninn í markaðsfræði og markaðssetningu er. Hin viðskiptavinalega nálgun er 

venjulega viðurkennd sem hin rétta sýn á markaðinn og lögð er áhersla á að 

markaðsmál eigi að vera samofin í alla starfsemina og hluti af stjórnunartæki 

fyrirtækja og stofnanna.40 Stefnumótun og/eða áætlanagerð (e. strategy planing)  er 

grundvallaratriði í rekstri bókasafna sem og annarra fyrirtækja og stofnana, og í 

grófum dráttum má greina það ferli niður í eftirfarandi þætti:  

• Skilningur á markaðinum (hverjar eru þarfir og langanir 
viðskiptavinarins). 

• Skoða eigin starfsemi (hvað getur fyrirtækið gert til að fullnægja 
þörfum og löngunum viðskiptavinarins). 

• Sköpun (búa til vöruna/þjónustuna). 

• Kynning (hvernig er best að koma vörunni/þjónustunni á framfæri). 

• Eftirfylgni (hvernig á að mæla árangur). 
 

Þessi atriði eru það sem viðskiptavinamiðað fyrirtæki (bókasafn) hefur í huga í allri 

starfsemi sinni. Markaðssókn og skipulag starfseminnar á að vinna út frá þessari 

hugsun.  
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40 
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Í tengslum við markaðssetningu er oft talað um P-in fjögur sem standa fyrir 

vöru/þjónustu (product), verð (price), kynningu (promotion) og stað/vettvang 

(place). Stundum eru þau sögð fleiri og má nefna positioning, people, process, 

participants, publicity, packaging, pass-along, permission o.fl.41 Í stuttu máli snúast 

P-in um alla  þá þætti sem huga þarf að þegar verið er að markaðssetja vöru eða 

þjónustu. Þau eru tæki til að styðjast við, svo einhverjir þættir í ferlinu gleymist ekki 

og að markaðssetningin sé hugsuð til enda. Lítum nánar á P-in fjögur og setjum þau 

inn í umhverfi almenningsbókasafns þar sem t.d. er áhugi fyrir að þjóna betur 

unglingum.  

Vara. Hún getur verið hlutur, þjónusta, hugmynd, eða blanda af þessu öllu. Hér þarf 

að hugsa um hvað unglingarnir hafa áhuga á, t.d. gæti niðurstaðan verið 

tónlistarhorn þar sem hægt er að sitja saman, hlusta og ræða um tónlist og 

hljómsveitir. 

Verð. Hver er framleiðslukostnaður vörunnar og hvað viljum við græða á henni. 

Kostnaðurinn hjá bókasafninu gæti verið í aðstöðunni sem þarf að koma upp, 

húsgögnum, vinnu eða öðru. Bókasafnið hyggst ekki græða peninga á vörunni en 

hins vegar vill það fá fleiri unglinga til að nota safnið.  

Kynning. Hvernig komum við upplýsingum á framfæri um vöruna til þess markhóps 

sem varan er ætluð. Í gegnum hvaða miðla er best að ná til unglinga, t.d. að hengja 

upp veggspjöld hjá efstu bekkjum grunnskóla og í framhaldsskólum, 

tómstundamiðstöðvum, á safninu og fleiri stöðum. Bjóða unglingabekkjum í 

heimsókn, setja kynningarmyndband á youtube og svo framvegis.  

Staður. Hvar er varan í boði, getur verið staður, útvarpsstöð, ferðalag eða annað 

eftir eðli vörunnar. Í okkar dæmi er staðurinn bókasafnið sjálft.  

 

Hér er aðeins talað um fjögur upphaflegu P-in en hin sem nefnd voru skipta líka 

máli. Má nefna fólk (people) og þátttakendur (participants), en starfsemi 

almenningsbókasafna er jú þjónusta að miklu leyti, og þar er fólk aðalatriðið. Ekki 

aðeins viðskiptavinirnir heldur líka fjölmargir samstarfsaðilar.42 

 

                                                
41

 Islam, Shariful og Islan, Nazmul: „Marketing of library and information products and services.“ bls.. 
127. 
42

 Hill, Chrystie:  Inside, outside, and online : building your library community, aðallega bls. 76-81. 
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4.5 Markaðsvitund hjá bókasöfnum  

Bókasöfn og aðrar stofnanir, reknar án hagnaðarsjónarmiða, hafa í ríkari mæli 

tileinkað sér markaðshugsun á síðustu árum. Til að byrja með var þó áhersla hjá 

bókasöfnum á hefðbundin, svið s.s. að fá nýja notendur í söfnin. Síðar færðist 

áhuginn yfir á viðskiptavininn og hans langanir og þarfir. Ýmsar ástæður eru fyrir 

auknum áhuga á markaðsmálum hjá stofnunum sem reknar eru án 

hagnaðarsjónarmiða, t.d. að þær hafa skýrari markmiðslýsingu og stefnu, aukin 

samkeppni almennt, auknar kröfur neytenda og betri aðgangur að upplýsingum.43 Í 

stuttu máli má líka segja, að í nútímasamfélagi sé einfaldlega svo margt í boði að 

fyrirtæki og stofnanir verði að skilgreina starfsemi sína og tilgang mjög vel og gera 

sig sýnileg, svo að þau nái að halda velli. Þeim er því lífsnauðsynlegt að hugsa um 

markaðsmál. Í samfélagi ofgnóttar vöru, þjónustu og upplýsinga hefur áhersla 

bókasafna breyst eins og hér er upptalið:44 

  

ÁHERSLA ÁÐUR FYRR: ÁHERSLA NÚ: 

Söfnun Þjónusta 

Grunnþjónusta Gæðaþjónusta 

Afgreiðsla viðskiptavina Sjálfsafgreiðsla 

Á staðnum Útrás (starfsemi utan safns) 

Ókeypis Verðlögð þjónusta að hluta 

Þjónusta þegar/ef á reynir Forvirk/fyrirbyggjandi þjónusta 

Fjöldaþjónusta (mass) Einstaklingsþjónusta 

   

Breyttar aðstæður, s.s. ný tækni hafa gert bókasöfnum kleift  að bjóða upp á betri 

og einstaklingsmiðaðri þjónustu. En þar sem markaðurinn er ekki jafn einfaldur og 

hann var þegar aðalstarfsemi almenningssafna var að kaupa inn, geyma og lána út 

bækur er nauðsynlegt að nýta sér markaðsfræði. Gupta og Jambhekarer sem fjallað 
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 Gupta, Dinesh K. og  Jambhekar, Ashok: „On the Link Between Marketing and Quality.“ 
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hafa mikið um markaðsfræði og bókasöfn, segja að bókasöfn eigi að nota 

markaðsfræði við:45 

• Heildarhugmynd (e. concept). 

• Starfsemi (e. function). 

• Tækni (e. techniques). 
 

Þeir segja einnig að markaðssetning bókasafna sé þeim nauðsynleg til að lifa af,  að 

bókasafn sem hefur markaðsinnsæi hafi betri möguleika á að ná langt og að 

markaðssetningin verði að vera viðvarandi.  

Markaðssetning bókasafna er ferill byggður upp af fólki, tækni, tækjum, aðferðum, 

umhverfi og efnisþáttum. Hún tekur stöðugum breytingum í takt við áhuga og þarfir 

viðskiptavinarins. Helstu ástæður þess að nauðsynlegt er fyrir bókasöfn að 

markaðssetja sig er að þau eru þjónustustofnanir, sem verða að hafa traust og gott 

samband við viðskiptavini sína, samstarfsaðila og yfirvöld. Einnig verða þau að vera 

samkeppnisfær, því að það eru margir aðrir sem hafa upplýsingar (t.d. netið) og aðra 

tengda þjónustu á boðstólum.46  

Markaðssetning á að vera heimspeki bókasafna og gæði eiga að vera hjarta þeirra. 

Að taka þann pól í hæðina hjálpar söfnunum að takast á við hlutverk sitt og greina 

raunverulegan tilgang sinn, sem er jú að þjónusta sem best viðskiptavininum. Með 

það í huga getur markaðsfræðin hjálpað bókasöfnum við eftirfarandi: 47   

• Hvað vill viðskiptavinurinn, eftir hverju sækist hann. 

• Hvar vill viðskiptavinurinn vera (umhverfi). 

• Hver viðskiptavinur og hver heimsókn er sérstök og aldrei eins. 

• Hvern viðskiptavin á  að aðstoða eins og hægt er.  
 

Öll vara eða þjónusta samanstendur af áþreifanlegum og óáþreifanlegum þáttum. 

Markaðssetning á bókasafni tengist fyrst og fremst viðhorfi starfsfólks og allrar 

stofnunarinnar. Vara. t.d. tannkrem eða lánuð bók, er notuð, en þjónusta er reynsla 

eða upplifun sem erfitt er að verðleggja og ímynd safnsins byggist ekki síst á því, 

hvernig viðskiptavinirnir upplifa þjónustuna. Viðhorf allra starfsmanna bókasafnsins 

til viðskiptavina þess og til annarra starfsmanna, er lykillinn að markaðssetningu 
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 Gupta, Dinesh K. og Jambhekar, Ashok: „On the Link Between Marketing and Quality, bls. 207. 
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 Gupta, Dinesh. K. „Broadening the Concept of LIS Marketing“ bls. 7. 
47

 Gupta, Dinesh K. og Jambhekar, Ashok: „What is marketing in libraries? Concepts, orientations, 
and practices.“   
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bókasafns. Markaðssetning er hluti af allri starfseminni og er á könnu allra 

starfsmanna, en ekki einn aðgreindur þáttur.48 

Það sem bókasafn þarf alltaf að hafa í huga varðandi markaðssetningu sína er:49 

• Skoða og greina markaðinn eins og hann er og finna út hvar vantar 
þjónustu (eftirspurn). 

• Greina hverjar þarfirnar eru og hvaða hluta af markaðnum þær 
tilheyra. 

• Greina styrkleika safnsins og veikleika með safnkosti, starfsfólki og 
sérfræðingum. 

• Skilja samkeppnina. 

• Hanna þjónustu eða vöru (viðburð t.d.) þar sem styrkleiki safnsins er 
nýttur, þ.e. honum breytt í ákveðna vöru sem ákveðin þörf er fyrir. 

• Gera núverandi og hugsanlegum viðskiptavinum kunnugt um 
þjónustuna/vöruna (kynning). 

• Eftirlit (umsjón) og mæling á ánægju viðskiptavinarins með vöruna og 
nota viðbrögðin til áframhaldandi verka. 

 

Shariful Islam aðstoðarprófessor í bókasafnsfræði við háskóla í Bangladesh og og 

Nazmul Islam sem starfar í háskólabókasafni í sama landi, greina markaðsstarf 

bókasafna og upplýsingamiðstöðva á aðeins einfaldari hátt og hjá þeim er 

safnkosturinn sérstaklega tilgreindur:50 

• Gott úrval upplýsinga, (safnkostur). 

• Gott skipulag á upplýsingunum (safnkosti) skráning o.þ.h. 

• Markhópur skýr. 

• Markaðssetning. 

• Svörun / mæling. 
 

Í flestum umfjöllunum um markaðsmál bókasafna, eru talin upp atriði sem ber að 

hafa í huga við markaðssetningu þeirra. Flestar snúast þær um að bókasöfn þurfi að 

vera sér meðvituð um styrkleika sinn og getu, þau þurfi að fylgjast með í 

samfélaginu, kynna sér nýjungar og nota þær við sína þjónustu. Starfsemina skal 

ætíð miða við þarfir og áhuga viðskiptavinarins og að allir starfsmenn skuli vera  

upplýstir og taki þátt í markaðsstarfinu. Það er áhugavert að kanna hvort 

Borgarbókasafni Reykjavíkur hafi tekist þetta og mun verða fjallað um það í næstu 

köflum.  
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5 Markaðsmál Borgarbókasafns Reykjavíkur 

 

Hér að framan hefur verið rætt nokkuð um markaðsmál almennt. En hvernig er 

markaðs- og kynningarmálum Borgarbókasafns Reykjavíkur háttað? Í þessum kafla  

verður fjallað um það og kannað hvort eitthvað megi betur fara.  

Fyrst verður litið á hlutverk safnsins og innri uppbyggingu. Því næst er 

markaðsmálum safnsins skipt í ytri og innri aðstöðu. Talað verður um viðskiptavini 

og starfsmenn. Kynningarmál safnsins verða einnig til umræðu og skoðað verður 

hvernig safnið er kynnt borgaryfirvöldum, innan safnsins og viðskiptavinum. Í lok 

fimmta kafla verður svo vikið að áætlanagerð og eftirfylgni með starfseminni. 

 

5.1 Borgarbókasafn, hlutverk og skipulag 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu viðmið Borgarbókasafns í starfsemi sinni og 

skipulag þess innan borgarkerfisins og safnsins sjálfs.  

 

5.1.1 Hlutverk Borgarbókasafns 

Borgarbókasafn Reykjavíkur starfar eftir fjórum viðmiðum: Lögum um 

almenningsbókasöfn,51 yfirlýsingu UNESCO um almenningsbókasöfn frá 1994,52 

menningarstefnu Reykjavíkurborgar53 og samþykkt fyrir Borgarbókasafn 2002.54  

Í þeim öllum er lögð áhersla á menntun og læsi og þá sérstaklega barna, talað er um 

aðgengi allra þjóðfélagsþegna, miðlun upplýsinga, menningar og að örva 

sköpunargleði. Leiðarljós menningarstefnu Reykjavíkurborgar sem ber yfirskriftina 

„Menning er mannrækt“ er að „Reykjavík eflist sem höfuðborg menningar í landinu. 

Sjálfsmynd borgarinnar byggi á menningararfi, frjórri hugsun og frumkvæði. 

Menningarlífið einkennist af fjölbreytni og virkri þátttöku íbúa og gesta.“55  Mikill 

metnaður einkennir þessi fjögur viðmið safnsins.  
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 Yfirlýsing menningar- og vísindastofnun sameinuðu þjóðanna (Unesco) um almenningsbókasöfn frá 
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55

 Reykjavíkurborg: Menningarstefna Reykjavíkurborgar 2009-2012. 
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Hlutverk, leiðarljós og markmið Borgarbókasafns Reykjavíkur eru tilgreind á 

heimasíðu þess. Hlutverkið er að vera „... upplýsinga- og menningarstofnun sem 

starfar í samræmi við gildandi lög um almenningsbókasöfn.“56 Leiðarljós safnsins til 

2010 er að safnið „... standi jafnfætis bestu almenningsbókasöfnum heimsins hvað 

varðar búnað og þjónustu og efli menningu í alþjóðlegu umhverfi.“57  

Meginmarkmið safnsins eru talin upp í níu liðum:58  

1. Borgarbókasafn sé aðgengilegt öllum borgarbúum. 
2. Heimsóknir í Borgarbókasafn séu hluti af daglegu lífi borgarbúa. 
3. Starfsemi Borgarbókasafns einkennist af víðsýni og virðingu gagnvart 

fólki af ólíkum uppruna. 
4. Heimsóknir í Borgarbókasafn séu hluti af menningaruppeldi barna og 

unglinga. 
5. Íslenskar bókmenntir séu kynntar jafnt innan lands og utan. 
6. Safnkostur uppfylli óskir og þarfir viðskiptavina. 
7. Borgarbókasafn hafi á að skipa ánægðum og hæfum starfsmönnum. 

sem sinni störfum sínum á framúrskarandi hátt. 
8. Starfsemi Borgarbókasafns sé lýðræðisleg og opin og starfsmenn 

ásamt borgarbúum hafi áhrif á hana. 
9. Fjármunum sé vel varið. 

 
Undir hverjum lið eru taldar upp leiðir sem fara skal, til að ná þessum markmiðum. 

Sem dæmi um leiðir, má nefna að í fyrsta liðnum þar sem talað er um að safnið skuli 

vera aðgengilegt öllum borgarbúum, eru leiðirnar að bókasöfn og bókabíll myndi 

þjónustunet um borgina, að afgreiðslutími henti vinnandi fólki, fötluðum sé tryggt 

gott aðgengi og boðið sé upp á heimsendingarþjónustu. Talað er um heimasíðuna 

og samstarf við Bókasafn Mosfellsbæjar og Bókasafn Seltjarnarness. Markmiðin eru  

því ekki einungis til skrauts, raunhæfar leiðir eru líka til staðar, svo hægt sé að 

uppfylla þau.  

 

5.1.2 Skipulag  innan borgarkerfis 

Borgarbókasafn heyrir undir Menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar ásamt 

Listasafni Reykjavíkur, Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Menningarmiðstöðinni 

Gerðubergi, Minjasafni Reykjavíkur, Viðey og Höfuðborgarstofu. Menningar-

stofnanirnar sinna menningarstarfsemi af ýmsum toga og Höfuðborgarstofa sér  um 
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 Borgarbókasafn. Hlutverk, leiðarljós og markmið. 



 

rekstur Upplýsingamiðstöðvar ferðamanna í Reykjavík

skipulagningu ýmissa viðburða og hátíða sem menningarstofnanirnar taka þátt 

ásamt fjölmörgum öðrum

menningarstefnu Reykjavíkurborgar segir m.a. um starfsemi menningarstofnana 

borgarinnar: 60  

 Menningarstofnanir borgarinnar eiga að vera hluti af daglegu lífi borgarbúa 
og gesta borgarinnar. Menningarupplifunin er því ekki einangraður 
atburður, heldur heildarupplifun; félagsskapurinn, ferðin, fræðslan, 
samræður á eftir, það að upplifa eitthvað sem örvar ímyndunaraflið og 
leiðir fólk út fyri

  
Jafnframt er í menningarstefnunni talað um mikilvægi samvinnu á milli þessara 

stofnanna og annarra mennta

innlendra og erlendra. Lögð er áhersla á Reykjavík

og að hún sinni því hlutverki með sam

borgina sem slíka. Á Menningar

einnig skrifstofa sviðsins, 

menningarmála.61  Sviðið heyrir s

ferðamálaráð sem er pólitískt kjörið og sést skipurit sviðsins á 
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 Menningar- og ferðamálasvið:
60

 Reykjavíkurborg: Menningarstefna Reykjavíkurborgar 2009
61

 Menningar- og ferðamálasvið:
62 

Menningar- og ferðamálasvið:

Skipurit Menningar

Mynd 1 
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rekstur Upplýsingamiðstöðvar ferðamanna í Reykjavík og hefur umsjón með 

skipulagningu ýmissa viðburða og hátíða sem menningarstofnanirnar taka þátt 

ásamt fjölmörgum öðrum. Má þar helstar nefna Vetrarhátíð og Menningarnótt.

menningarstefnu Reykjavíkurborgar segir m.a. um starfsemi menningarstofnana 

Menningarstofnanir borgarinnar eiga að vera hluti af daglegu lífi borgarbúa 
a borgarinnar. Menningarupplifunin er því ekki einangraður 

atburður, heldur heildarupplifun; félagsskapurinn, ferðin, fræðslan, 
samræður á eftir, það að upplifa eitthvað sem örvar ímyndunaraflið og 
leiðir fólk út fyrir mörk hversdagsleikans. 

í menningarstefnunni talað um mikilvægi samvinnu á milli þessara 

stofnanna og annarra mennta- og menningarstofanna, atvinnulífs og félaga, 

innlendra og erlendra. Lögð er áhersla á Reykjavík sem alþjóðlega menningarborg 

og að hún sinni því hlutverki með samstarfi við erlenda aðila og að markaðssetja 

enningar- og ferðamálasviði starfar sviðsstjóri

einnig skrifstofa sviðsins,  skrifstofa rekstrar og fjármála, og skrifstofa 

Sviðið heyrir svo beint undir borgarstjóra og Menningar

erðamálaráð sem er pólitískt kjörið og sést skipurit sviðsins á mynd 1.

                                                

og ferðamálasvið: Um sviðið. 
Menningarstefna Reykjavíkurborgar 2009-2012, bls. 6. 

og ferðamálasvið: Um sviðið. 
og ferðamálasvið: Um sviðið. 

enningar- og ferðamálasviðs 2010 

og hefur umsjón með 

skipulagningu ýmissa viðburða og hátíða sem menningarstofnanirnar taka þátt í, 

. Má þar helstar nefna Vetrarhátíð og Menningarnótt.59 Í 

menningarstefnu Reykjavíkurborgar segir m.a. um starfsemi menningarstofnana 

Menningarstofnanir borgarinnar eiga að vera hluti af daglegu lífi borgarbúa 
a borgarinnar. Menningarupplifunin er því ekki einangraður 

atburður, heldur heildarupplifun; félagsskapurinn, ferðin, fræðslan, 
samræður á eftir, það að upplifa eitthvað sem örvar ímyndunaraflið og 

í menningarstefnunni talað um mikilvægi samvinnu á milli þessara 

og menningarstofanna, atvinnulífs og félaga, 

sem alþjóðlega menningarborg 

starfi við erlenda aðila og að markaðssetja 

og ferðamálasviði starfar sviðsstjóri, og þar eru 

og skrifstofa 

enningar- og 

mynd 1.62  
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Borgarbókasafn er hluti af stærri heild  innan borgarkerfisins og lögð er áhersla á 

samvinnu á milli þeirra stofnanna sem tilheyra sviðinu og reyndar fleiri. Að hafa 

stuðning af öðrum veitir því styrk, en getur einnig veikt stöðu þess, ef það þarf um 

of að aðlaga sig að starfsemi annarra. Í SVÓT greiningu um safnið í kafla 5.2 er þetta 

fyrirkomulag tilgreint sem styrkur og tækifæri, en einnig sem veikleiki. Við fyrstu sýn 

virðist það þó hafa mun fleiri kosti en galla. Stofnanirnar hafa ámóta starfsemi að 

því leyti að hún snýst um safnkost, dagskrárgerð í víðum skilningi (m.a. sýningar) og 

kynna hvort tveggja fyrir gestum. Helst er það Upplýsingamiðstöð ferðamanna sem 

ekki passar inn í það mynstur.  

Hér var litið á stöðu Borgarbókasafns innan borgarkerfisins og næst verður skipulag 

innan safnsins skoðað. Ekki er þá átt við skipulag safnkosts og annað slíkt, heldur 

það hvernig stjórnun þess fer fram, deildaskipting og hvernig starfsemin er mótuð.  

 

5.1.3 Skipulag innan safnsins 

Borgarbókavörður er yfirmaður Borgarbókasafns, safna þess og skrifstofu. Safninu 

er skipt í þrjú svið: Rekstrarsvið, þjónustusvið og þróunarsvið. Rekstrarsviði tilheyra 

almenn skrifstofustörf, launavinna ásamt áætlanagerð og skjalavörslu, á 

þjónustusviði eru sjálf bókasöfnin, sjö talsins ásamt bókabíl og sögubíl, og hefur 

hvert þeirra safnstjóra sem sér um daglegum rekstur. Þróunarsviði tilheyrir ýmis 

vinna varðandi flokkun og skráningu safnkosts, samvinnuverkefni, viðburðaáætlun, 

heimasíða, bókmenntavefur og markaðsmál ásamt ýmsum þróunarverkefnum.  

Í safninu eru starfandi safnráð og teymi, sem eru ráðgefandi fyrir borgarbókavörð og 

eru þau í hvítu reitunum í skipuritinu. Sjá skipurt á mynd 2, bls. 34.63 

Safnráð er vettvangur yfirmanna safnanna til að móta starf safnsins. Ráðið fundar 

u.þ.b. einu sinni í mánuði og á fundum þess sitja borgarbókavörður, safnstjórar (6), 

skrifstofustjóri, verkefnastjórar, aðaltrúnaðarmaður starfsmanna og fleiri ef með 

þarf. Safnráð gerir starfsáætlun fyrir safnið.  

 

                                                
63

  Borgarbókasafn Reykjavíkur: Skipurit. 
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Teymi skulu funda eftir þörfum og er tilgangurinn með þeim að nýta þekkingu 

starfsmanna sem best í stefnumótun fyrir safnið. Samkvæmt starfsmannahandbók 

safnsins voru teymin árið 2009 tíu:64  

• Teymi um barna- og unglingastarf.  

• Teymi um  viðburði. 

• Teymi um markaðsmál og vefi Borgarbókasafns. 

• Teymi um Bókasafn 2.0 -  hugmyndavinna, framtíðarsýn,  
markmiðssetning, kynning, fræðsla, áætlanagerð, rafræna safnið. 

• Teymi um mannauðsmál. 

• Teymi um sérþjónustu.  

• Teymi um upplýsingaþjónustu. 

• Teymi um safnkost. 

• Teymi um tónlist. 

• Teymi um myndefni. 
 

Í hverju teymi sitja fimm til átta manns, helst frá sem flestum söfnunum, þar af er 

einn teymisstjóri sem leiðir vinnuna. Samkvæmt starfsmannahandbók skulu þau 

skila inn hugmyndum sínum fyrir næsta ár, á fundi safnráðs í lok maí, og í september 

                                                
64

 Starfsmannahandbók Borgarbókasafns Reykjavíkur, bls. 105-107. 

Mynd 2 
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skila þau inn ítarlegum greinargerðum um verkefni þau sem áætluð eru árið eftir. 

Tillögurnar verða að hljóta samþykki safnráðs.   

Þegar nöfn starfsmanna í teymunum er skoðuð eru þar 45 nöfn, en þess skal getið 

að upplýsingar vantaði um nöfn nefndarmanna eins teymisins, aðeins teymisstjóri 

var tilgreindur. Að því gefnu að réttur fjöldi starfsmanna sé á heimasíðu þess eða 99 

manns, eru það tæpur helmingur starfsmanna sem eiga sæti í teymi. Af þessum 45 

starfsmönnum, voru 12 í tveimur teymum og einn einstaklingur var í fjórum 

teymum. Það er því ljóst að margir starfsmenn safnsins geta haft áhrif á starfsemina 

en borgarbókavörður ber þó ávallt endanlega ábyrgð á starfi þess.  

 

5.2 Borgarbókasafn, styrkleiki og veikleiki 

Borgarbókasafn er í eigu Reykjavíkurborgar og það, ásamt fleiri stofnunum heyrir 

undir Menningar- og ferðamálasvið. Safnið er stærst þeirra stofnanna og rekur sjö 

söfn víða í borginni auk bókabíls og sögubíls. Rekstrarkostnaður þess fyrir árið 2010 

er ráðgerður tæpar 591 milljónir króna og tekjur um 49 milljón. Starfsmenn voru 

111 árið 2010 í 77,1 stöðugildum samkvæmt starfsáætlun fyrir það ár.  

Gestir sem komu í Borgarbókasafn árið 2002 voru 660.000, árið 2007 voru gestirnir 

572.119 og árið 2009 voru þeir rétt tæplega 700.000. Skólanemar í skipulögðum 

heimsóknum voru árið 2007, 10.025 talsins og fjöldi þeirra árið 2009 var 9.437. 

Útlánafjöldi hefur sveiflast nokkuð í gegnum árin en árið 1979 voru þau 962.335, 

árið 2002: 1.324.730, árið 2007: 941.249, og árið 2009 voru útlán 1.176.720.65 

 

Þetta eru einungis þurrar tölur, en þær eru taldar upp hér til að sýna að starfsemin 

er viðamikil, í nokkrum starfsstöðvum og margir starfsmenn. Í safnið kemur fjöldi 

manns dag hvern. Sé miðað við íbúafjölda Reykvíkinga, sem var 118.427, 1. 

desember 2009,66 kom hver Reykvíkingur í safnið að meðaltali sex sinnum á árinu 

2009. Samkvæmt þjónustu- og viðhorfskönnun sem gerð var meðal íbúa í stærstu 

sveitarfélögum landsins árið 2009, höfðu rúmlega 70% aðspurðra komið í safnið á 
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Anna Torfadóttir. Viðtal; Borgarbókasafn Reykjavíkur 1923-1983; Menningar- og ferðamálasvið: 
Fjárhagsáætlun Menningar- og ferðamálasviðs 2010; Menningar- og ferðamálasvið: Starfsáætlun 
2010, bls. 22; Reykjavíkurborg: Ársskýrsla menningarmála 2002, bls. 19-24. 
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 Hagstofa Íslands: Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri 1. desember 1997-2009.  
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síðustu tveimur árum. Ekki er ósennilegt að hlutfallið hefði verið hærra ef einungis 

Reykvíkingar hefðu verið spurðir. Starfsemi safnsins snertir því flesta borgarbúa. 

 

Sé litið til þess hve stór hluti íbúa borgarinnar (og fleiri sveitarfélaga) notar safnið 

má draga þá ályktun að staða þess sé nokkuð sterk. Að það sé vel kynnt innan 

borgarinnar og flestir íbúar noti sér þjónustu þess. Hér á eftir er sett saman tafla yfir 

það sem helst mætti nefna sem styrk safnsins og tækifæri annars vegar, og hins 

vegar það sem helst veikir stöðu þess og starfsemi, eða ógnar henni á einhvern hátt.  

 

Styrkleiki/Tækifæri Veikleikar/Ógnanir: 

Öflug, traust og þekkt stofnun í 
samfélaginu.  

 
Mjög breiður markhópur eykur 
líkurnar á að hver „tegund“ af 
þjónustu höfði til einhverra 
viðskiptavina og því ekki þörf á 
jafnmikilli sérhæfingu.  
 
Sterk tengsl við aðrar stofnanir á 
Menningar- og ferðamálasviði 
borgarinnar veitir því aðhald og styrk. 
 
Góð dreifing safna (og bókabíls) um 
borgina getur gert söfnin að einskonar 
hverfamiðstöðvum og ýtt undir 
þátttöku íbúa í starfinu.  
 
Vel menntað og vant starfsfólk. 
  
Gott samstarf við önnur bókasöfn m.a. 
erlend sem auðveldar framþróun s.s. 
varðandi stafrænt efni.  
 
Á samstarf við ýmsa aðila sem gefur 
möguleika á að byggja um nýja 
þjónustu og verkefni. 
 
Ný tækni t.d. sjálfsafgreiðsla og meira 
rafrænt efni, gefur starfsfólki betri 
tíma til að sinna fjölbreyttari 
verkefnum en t.d. að raða bókum. 

Fjölbreytt verkefni auka hættu á að 
safnið dreifi of mikið kröftunum og að 
starfið verði ómarkvisst. 
  
Mjög breiður markhópur eykur 
líkurnar á því, að reynt sé að höfða til 
of margra „tegunda“ viðskiptavina í 
einu og þjónustan missi því marks. 
 
Ósjálfstæði vegna of mikils samstarf 
milli stofnanna Menningar- og 
ferðamálasviðs. 
 
Dreifð starfsemi getur skapað skort á 
upplýsingaflæði og samráði innan 
safnsins.  
 
Sparnaður og niðurskurður.  
 
Samkeppni um tíma og athygli frá 
öðrum bókasöfnum, stofnunum og 
afþreyingu. 
 
Tækninýjungar: Safnið og starfsmenn 
ná ekki að fylgjast með.  



37 
 

 

Greiningar sem þessi eru kallaðar SWOT á ensku og stendur skammstöfunin fyrir 

strenght, weeknes, opportunities og threats. Á íslensku hefur hún verið kölluð SVÓT  

eða styrkleiki, veikleiki, ógnanir og tækifæri. Tilgangur slíkra greininga er að átta sig 

betur á því, hverjar sterku hliðar starfseminnar eru og hvaða tækifæri má nýta 

betur, og einnig að finna út hvar skóinn kreppir og hvað beri að varast eða þurfi að 

bæta. Í kaflanum um markaðsfræði og bókasöfn var rætt um nauðsyn slíkra 

greininga á starfseminni.   

Eins og nefnt var fyrr, gefa viðhorfskannanir, og tölur um gestafjölda og útlán til 

kynna að staða Borgarbókasafns sé sterk, og í töflunni hér fyrir framan eru fleiri liðir 

tilgreindir safninu til tekna. Styrkur þess og tækifæri eru þó í flestum tilvikum einnig 

veikleiki eða ógnun við starfsemina. Þó á sú staðreynd, að safnið er öflugt og þekkt í 

samfélaginu, sér ekki mótvægi í veikleikadálknum, en vissulega væri hægt að glutra 

niður þeirri stöðu þó tæplega myndi það gerast í einni svipan. Í veikleikahliðinni er 

það liðurinn „sparnaður og niðurskurður“ sem ekki hefur mótvægi í betri 

helmingnum enda ólíklegt að safnið fái of miklu fjármagni úthlutað, frá bæjardyrum 

þess séð. Hér verður ekki fjallað nánar um SVÓT töfluna en hún verður þó nefnd 

aftur til sögunnar síðar í ritgerðinni í tengslum við umfjöllun um einstaka þætti 

starfseminnar. Byrjað verður á að skoða umhverfi þess í kaflanum hér á eftir.  

 

5.3 Ytri aðstæður / umhverfi 

Borgarbókasafn Reykjavíkur starfar í skýru regluumhverfi og hefur ákveðnum 

skyldum að gegna sem opinber stofnun. Það eru þó fleiri aðilar sem tengjast starfi 

þess heldur en lög, reglugerðir, borgaryfirvöld og starfsmenn. Ýmsir geta haft áhrif á 

starf þess með beinum eða óbeinum hætti. Þar má telja ýmsar aðrar stofnanir og 

félög, s.s. stofnanir á Menningar- og ferðamálasviði og önnur svið borgarinnar, félög 

tengd bókasöfnum og önnur bókasöfn, bæði innlend og erlend, sem Borgarbókasafn 

hefur  samstarf við. Ýmsir aðilar sem tengjast rekstri þess beint s.s. birgjar, 

stéttarfélög, Landskerfi bókasafna og ríkið með ýmsum stefnum sínum s.s. Netríkið 

Ísland. Einnig mætti telja rithöfunda, aðra listamenn og fræðimenn sem skapa þau 

verðmæti sem safnið hefur á sinni könnu að miðla. Íbúar landsins og ferðamenn eru 

viðskiptavinir safnsins og hljóta þeir að hafa með óbeinum hætti áhrif á starfið, enda 
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safnið til vegna þeirra. Einnig má nefna tísku, afþreyingu, tómstundir, fjölmiðla og 

annað sem mótar áhuga og andrúmsloft líðandi stundar. Tækninýjungar hafa einnig 

mikil áhrif eins og var rætt um í kaflanum um almenningsbókasöfn. Almennt má 

segja að nútímaþjóðfélag sé mjög flókið og margt getur haft áhrif á starfsemi 

bókasafns og það er heldur ekki einfalt að vekja athygli á starfsemi þess í þannig 

umhverfi.   

 

5.3.1 Ofhleðsla / Offlæði 

Samfélag okkar Vesturlandabúa er mjög flókið og hraðinn mikill. Ísland er ekki 

undantekning frá því. Daglega dynja á okkur skilaboð í hundraða eða þúsundavís; 

auglýsingar, fréttir og afþreying í sjónvarpi, útvarpi, blöðum og á netinu, blogg, 

samskiptasíður, símtöl, samtöl o.s.frv. Það er ekki hægt að taka strætisvagn án þess 

að berja nokkrar orðsendingar augum, fyrst í biðskýlinu þar sem bæði eru 

auglýsingar og leiðbeiningar vegna strætisvagnaleiða og svo þegar inn í vagninn er 

komið bíður annar skammtur af sjónrænum skilaboðum auk þess sem vel líklegt er 

að útvarpið glymji hjá bílstjóranum. Fyrir nokkrum áratugum var það töluverður 

viðburður ef haldinn var fyrirlestur eða tónleikar í Reykjavík og ekki var sérlega 

flókið að auglýsa slíkan atburð. Nú hins vegar eru ótal viðburðir á degi hverjum út 

um allan bæ, og í boði eru fjölmargir möguleikar á afþreyingu, skemmtun og fræðslu 

s.s. listviðburðir, kynningar, fyrirlestrar, námskeið, fundir, tómstundir af ýmsu tagi 

og svo mætti lengi telja. Venjulegur fullorðinn íbúi í Reykjavík getur valið um mýgrút 

möguleika á að verja frítíma sínum og dagskrá barna er einnig þéttskipuð. Það 

verður því æ erfiðara að ná athygli og til þess þarf virkilega útsjónarsemi. Ekki dugar 

lengur að setja inn auglýsingu í hádegisfréttatímann í útvarpinu og vera þá viss um 

að meirihluti fullorðinna einstaklinga á landinu hafi heyrt hana. Allt þetta áreiti 

samfara minni tíma sem fólk hefur aflögu gerir það að verkum að bókasöfn eins og 

aðrar stofnanir á svipuðu róli, verða að vera vel sýnileg. Í bókinni Purple Cow setur 

Seth Godin þetta ástand fram á mjög einfaldan hátt og er sýnt á mynd 3, á bls. 39.67  
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Godin, Seth: Purple Cow, bls. 10. 



 

 

Samfélagið einkennist af ofhleðslu 

almenningsbókasöfn verða því að keppa um

og sífellt að finna upp á nýjungum til að halda athyglinni og til að viðskiptavinirnir fái 

ekki leið á, eða gleymi stofnuninni. 

svona:68 

• Offlæði framleiðslu (of margar tegundir af vörur og þjónusta)

• Offlæði tegunda (of margar gerðir af hverri vöru/þjónustu)

• Offlæði auglýsinga (of m

• Offlæði s

• Offlæði fjölmiðla (of margir svipaðir fjölmiðlar)
 

Það er ekki beint árennilegt að ætla sér að koma sínu að í svona ástandi. 

Að skapa sér ákveðið orðspor eða sérkenni (e. brand) sem 

fyrirtækinu (bókasafninu) er nauðsynlegt o

innávið, svo tilgangur og markmið starfsins sé ljós í huga starfsfólksins 

og hins vegar útá við til viðskiptavin

eða ímynd í huga þeirra. 

 

5.3.2 Ímynd  

Hér á Íslandi og í flestum löndum Vestur

fastmótaða ímynd (e. brand). Hún tengist venjulega bókum, blaðalestri og 

hugsanlega að einhverju leyti internetinu. Í huga flestra eru almenningsbókasöfn 

menningar- og upplýsingastofna

mestu ókeypis þjónustu. En bækur og lestur er það sem flestum dettur þó fyrst í hug 

þegar hugsað er um bókasafn.
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 Neumeier, Marty: Zag, bls 7.
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Lerche, Anette: „Hvad vil ske hvis biblioteket ikke var der mere?“
39 

Samfélagið einkennist af ofhleðslu eða offlæði (e. clutter) þannig að 

fn verða því að keppa um íbúana, með því að vera stöðugt sýnileg 

og sífellt að finna upp á nýjungum til að halda athyglinni og til að viðskiptavinirnir fái 

tofnuninni. Marty Neumeier lýsir ástandi markaðarins 

Offlæði framleiðslu (of margar tegundir af vörur og þjónusta)

Offlæði tegunda (of margar gerðir af hverri vöru/þjónustu)

Offlæði auglýsinga (of mörg skilaboð í fjölmiðlum). 

kilaboða (of flókin tákn í skilaboðunum). 

Offlæði fjölmiðla (of margir svipaðir fjölmiðlar). 

Það er ekki beint árennilegt að ætla sér að koma sínu að í svona ástandi. 

Að skapa sér ákveðið orðspor eða sérkenni (e. brand) sem án umhugsunar 

fyrirtækinu (bókasafninu) er nauðsynlegt og er sú nauðsyn tvíhliða. Annars vegar 

svo tilgangur og markmið starfsins sé ljós í huga starfsfólksins 

við til viðskiptavina svo að bókasafnið hafi ósjálfrátt sterka stöðu 

eða ímynd í huga þeirra.  

andi og í flestum löndum Vestur-Evrópu hafa bókasöfn sterka og 

rand). Hún tengist venjulega bókum, blaðalestri og 

hugsanlega að einhverju leyti internetinu. Í huga flestra eru almenningsbókasöfn 

og upplýsingastofnanir sem þjóna öllum þjóðfélagsþegnum og veitir að 

mestu ókeypis þjónustu. En bækur og lestur er það sem flestum dettur þó fyrst í hug 

þegar hugsað er um bókasafn.69  

                                                

bls 7. 
„Hvad vil ske hvis biblioteket ikke var der mere?“ 

Myndin sýnir þróun s.l. ár. 
Efri línan táknar það sem er í boði
á hverjum tíma 
Neðri línan sýnir þann tíma sem er á lausu

Mynd 3 

clutter) þannig að  

með því að vera stöðugt sýnileg 

og sífellt að finna upp á nýjungum til að halda athyglinni og til að viðskiptavinirnir fái 

ier lýsir ástandi markaðarins 

Offlæði framleiðslu (of margar tegundir af vörur og þjónusta). 

Offlæði tegunda (of margar gerðir af hverri vöru/þjónustu). 

Það er ekki beint árennilegt að ætla sér að koma sínu að í svona ástandi.  

án umhugsunar tengist 

g er sú nauðsyn tvíhliða. Annars vegar 

svo tilgangur og markmið starfsins sé ljós í huga starfsfólksins og yfirvalda, 

svo að bókasafnið hafi ósjálfrátt sterka stöðu 

sterka og 

rand). Hún tengist venjulega bókum, blaðalestri og 

hugsanlega að einhverju leyti internetinu. Í huga flestra eru almenningsbókasöfn 

nir sem þjóna öllum þjóðfélagsþegnum og veitir að 

mestu ókeypis þjónustu. En bækur og lestur er það sem flestum dettur þó fyrst í hug 

Efri línan táknar það sem er í boði  

Neðri línan sýnir þann tíma sem er á lausu 
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Eins og hefur verið rætt um hér að framan eru fyrirsjáanlegar miklar breytingar á 

bókasöfnum vegna tækninýjunga og víst er að starfsemi þeirra muni ekki að mestu 

snúast um bækur á pappírsformi, eins og verið hefur. Nú þegar ljóst er að mjög mun 

draga úr prentuðu efni, bókum, tímaritum og dagblöðum, er nauðsynlegt að 

bókasöfnin skapi sér nýja ímynd í huga fólks. Ímynd sem ekki tengist þá hinni 

áþreifanlegu bók eða blaði í hillu.  

 

Í grein Anette Lerche í Bibliotekspressen árið 200970 ræðir hún við Mie Femö 

Nielsen lektor við Kaupmannahafnarháskóla, sem segir að bókasöfnin sjálf verði að 

finna bestu leiðina við endurnýjun á ímynd sinni, og það gera þau með því að svara 

eftirfarandi spurningu: „Hvaða máli skipta bókasöfnin, fyrir hvern og hvers vegna“71 

Nielsen lítur heldur ekki á það sem vandamál, að það noti ekki allir þjóðfélagsþegnar 

almenningsbókasöfn enda sé það stofnun sem fólk kemur í af fúsum og frjálsum 

vilja. Bókasöfnin eigi að einbeita sér að þeim sem þangað koma, og huga að því 

hvernig þau geta sem best þjónað þeim. Einnig leggur hún áherslu á að umræðan 

um framtíðarverkefni bókasafnanna verði að fara fram milli margra hópa, enda 

bókasöfn stofnun í eigu almennings. Það skiptir einnig grundvallar máli að þrátt fyrir 

ný eða breytt verkefni megi bókasöfnin ekki tapa gæðum eða gæðastimpli sínum. Í 

sömu grein er vitnað í Claus Pico Stæhr sem hefur m.a. kennt markaðsfræði í 

Danmarks Biblioteksskole og óttast hann að starfsfólk almenningsbókasafna og fleiri 

séu of værukært, og líti á söfnin sem sjálfsagðan hluta af velferðarsamfélaginu og 

því ekki nægilega vakandi fyrir breytingum. Hann leggur áherslu á að stjórnendur 

þeirra blandi sér í umræður samfélagsins og komi með lausnir. Nauðsynlegt sé að 

fanga áhuga stjórnmálamanna og embættismanna í stjórnkerfinu með því að setja 

fram sýn og kynna mikilvægi safnanna á spennandi en þó ekki of flókinn hátt. Það er 

mjög mikil hætta á að þegar slegist er um hverja krónu að þær séu frekar lagðar í 

velferðarmál eða annað ef almenningssöfnin hafa ekki náð sæti sem eitt af 

mikilvægum stoðum samfélagsins. Það er líka mjög auðvelt að tapa því sæti sé ekki 

haldið rétt á spilunum. Stæhr segir einnig að almenningsbókasöfnin verði að hætta 
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 Lerche, Anette: „Hvad vil ske hvis biblioteket ikke var der mere?“ 
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Lerche, Anette: „Hvad vil ske hvis biblioteket ikke var der mere?“ bls. 10. 
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að líta á  sig sem hlutlausa hógværa þjónustumiðaða stofnum, þau eiga að vera 

ófeimin við að sýna að þau skipta máli.    

 

Almenningsbókasöfn gætu einnig lent í sjálfsmyndarkreppu nú þegar skilin á milli 

menningarstofnana virðast vera að dofna og verkefni þeirra skarast æ meir. Þess 

vegna verður meiri þörf en áður á að skapa sér sérstöðu, vera vel sýnilegt og koma 

stöðugt með nýjungar, svo allt renni ekki saman í einn hrærigraut í huga 

viðskiptavina. Almenningsbókasöfn þurfa því að skerpa á ímynd sinni og vinna 

markvisst að því að láta bera á sér og vera sýnileg. Sterk ímynd gerir 

almenningsbókasöfnum líka auðveldara að takast á við ný verkefni og fá aðra til 

samstarfs við sig.72 

 

5.3.3 Samruni verkefna  

Verkefni á sviði menningar og hjá stofnunum hafa á síðustu árum skarast meir en 

áður var. Þessi þróun er mjög augljós í hinum gamalgrónu listum, s.s. á 

myndlistarsýningum er það viðtekið að ritmál (ritlist/bókmenntir) er notað til 

tjáningar og myndbönd (kvikmyndir) teljast vera fullgild myndlistarverk. Sama þróun 

hefur átt sér stað hjá menningarstofnunum. Tónleikar eru haldnir í listasöfnum, 

myndlistarsýningar og leiksýningar í bókasöfnum, bókasöfn eru í listasöfnum o.s.frv. 

Verksvið stofnanna hafa þannig, eins og listgreinanna verið að snerta hvert annað. 

Formið skiptir ekki megin máli lengur, heldur innihaldið og það að bera út 

boðskapinn. Í SVÓT greiningunni fyrir safnið var samkeppni um tíma og athygli 

viðskiptavinanna nefnt sem eitt af því sem gæti verið starfinu erfitt og á það eflaust 

við um flestar menningarstofnanir. Þar má hugsanlega finna eina ástæðu fyrir 

samruna verkefna menningarstofnanna, að með því að nota margar aðferðir eða 

miðlunarform er talið líklegra að geta komið starfseminni á framfæri hjá sem 

flestum hópum. Borgarbókasafn hefur tekið þátt í þessari þróun og sést best á 

ýmsum verkefnum og viðburðum sem safnið hefur bryddað upp á eða tekið þátt í á 

síðustu árum. Hér verður gerð tilraun til að flokka nokkur þeirra niður eftir áherslum 

eða tegundum verkefna. Listinn er ekki tæmandi né flokkunin algild en gefur góða 
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 Jochumsen, Henrik og Rasmussen, Casper Hvenegaard: Folkebiblioteket under forandring, bls. 185-
205. 
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mynd af því sem verið hefur í boði undanfarin ár, en þess skal getið að flest 

verkefnin tengjast fleiru en einu hlutverki.73 Flokkarnir eru: Menning/listir, sköpun, 

fræðsla/upplýsing og félaglegir þættir.  

VERKEFNI 
MENNING 
LISTIR SKÖPUN 

FRÆÐSLA 
UPPLÝSING 

FÉLAGSL.- 
ÞÆTTIR 

Artótek  myndlistar leiga/sala x    

Bókaðu starfsmann   x  

Bókin heim   x x 

Bókmenntagöngur x  x  

Bókmenntakynningar, sögustundir 
og upplestur  

x  x  

Bókmenntavefur x  x  

Fljúgandi teppi - Menningarmót x x x x 

Foreldramorgnar   x x 

Fyrirlestrar x  x  

Föndur / myndsmiðjur ýmiskonar x x x x 

Heilahristingur  x x x 

Kames, sýningar og uppákomur x x x  

Kvosargöngur (samstarf 
menningarstofnanna) 

x  x x 

Leiksýningar, venjulega aðkeyptar 
stuttar sýningar 

x  x  

Ljóðaslamm x x   

Lögfræðiráðgjöf (samstarf)   x x 

Manga leshringur x  x x 

Myndasögusýningar/samkeppni x x   

Myndlistarsýningar x  x  

Ritsmiðjur  x x x x 

Safnkynningar fyrir innflytjendur   x x 

Safnkynningar fyrir skólabörn / 
leikskólabörn 

  x x 

Sumarlestur x  x  

Söguhringur kvenna x x x x 

Upplýsingaþjónusta   x  

Ýmsar sýningar í samstarfi við 
utanaðkomandi aðila 

x  x  
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 Borgarbókasafn Reykjavíkur: Áætlun teymis um markaðsmál 2008; Borgarbókasafn Reykjavíkur: 
Starfsáætlun Borgarbókasafns 2009. 
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Fræðsla og upplýsing eru e.t.v. þau verkefni sem bókasöfn hafa sinnt hvað lengst, 

enda fær sá dálkur flesta krossa í töflunni. Menning og listir eru heldur ekki nýjung í 

bókasöfnum, en þar hafa bókmenntir skipað stærsta sessinn. Félagslega þætti má 

hvort tveggja tengja aðstoð safnsins við viðskiptavini sína s.s. 

heimsendingarþjónusta og lögfræðiaðstoð, en líka við samveru líkt og 

fjölskyldumorgnar eða manga leshringur. Hið nýjasta í þessum lista er sennilega 

sköpunarþátturinn, sem fær fæsta krossa. Gestir bókasafna taka oftar þátt í því sem 

fram fer á söfnunum, það er ekki nóg að horfa, lesa og hlusta, þeir eiga líka að 

„gera.“ Töluvert hefur verið rætt um að bókasöfn framtíðarinnar verði umgjörð 

sköpunar og upplifunar. Miðlun efnis fari þar fram í æ meira mæli með þátttöku 

gestanna. Borgarbókasafn er að greinilega að sækja í sig veðrið á því sviði.  

 

5.3.4 Að velja úr 

Árið 2002 skrifaði heimspekingurinn Richard Florida bók sem heitir The Rise of The 

Creative Class74 sem m.a. fjallar um að upp sé að rísa ný stétt skapandi einstaklinga 

með frjálslyndara viðhorf til ýmissa mála heldur en áður var. Sem dæmi þá þykir 

sjálfsagt að skipta oft um starf og flytja, en áður fyrr vann fólk oft hjá sama 

vinnuveitandanum megnið af starfsævinni. Þessi nýja stétt eða hópur, sé hið 

raunverulega hreyfiafl efnahagslegra framfara. Hann segir m.a. að þar sem framfarir 

séu hvað mestar, séu T-in þrjú áberandi: Technology, talent og tolerance eða tækni, 

hæfileikar og umburðalyndi. Þó að Florida sé bandarískur og skrif hans mótast því 

sennilega af því þjóðfélagi, er margt sem bendir til að áhersla á hugvit og frumkvæði 

sé að aukast á Íslandi. Mikill uppgangur hefur verið í íslensku listalífi undanfarin ár 

og aukinn áhugi er á hönnun, myndlist og ýmissi skapandi starfsemi.  

Þessi nýja kynslóð eða stétt (the creative class) hugsar sjálfstætt og lætur ekki mata 

sig gagnrýnislaust, hún skoðar og velur úr. Hvernig getur almenningsbókasafn 

höfðað til slíks hóps - eða fremur hvernig getur það höfðað til slíks einstaklings, því 

að það sem einkennir stéttina samkvæmt Florida er einstaklingshyggja. Þó ekki á 

neikvæðan eigingjarnan, hátt heldur fremur á uppbyggilegan hátt, á þann máta að 

hver manneskja sé einstök, með sín sérkenni og vilja. Umburðalyndið mælir Florida 
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m.a. með viðhorfi til samkynhneigðra, og er óhætt að segja að það er jákvætt hér á 

Íslandi. Einnig býr nú töluverður fjöldi fólks með erlendan bakgrunn hérlendis og 

hægt að fullyrða að samfélagið er ekki jafn einsleitt og áður. Sköpun og fjölmenning 

er hugsanlega það sem Borgarbókasafn þarf að leggja áherslu á í framtíðinni.  

 

5.3.5 Samkeppni og samstarf 

Þegar hugað er að helstu keppinautum s.s. öðrum bókasöfnum, tómstundum, 

fjölmiðlum og öllu því sem gæti talist keppa um tíma og athygli safnsins, sést 

fljótlega að nær undantekningarlaust eru þessir aðilar jafnframt samstarfsaðilar á 

einhvern hátt. Markaðurinn er því æði flókin og eins og hefur verið rætt um, þá er 

það kannski helst tími og athygli sem baráttan stendur um. Hér verða nefndir 

nokkrir hópar sem geta talist til samkeppnis- og/eða samstarfsaðila 

Borgarbókasafns. 

 

Bókasöfn og félög tengd þeim 

Almenningsbókasöfn á höfuðborgarsvæðinu eru fyrir utan söfn Borgarbókasafns: 

Bókasafn Seltjarnarness, Bókasafn Mosfellsbæjar, Bókasafn Garðabæjar, Bókasafn 

Álftaness, Bókasafn Hafnarfjarðar, Bókasafn Kópavogs (2) Blindrabókasafn Íslands 

og bókasafn Norræna hússins; samtals  níu. Bóksöfn eru í langflestum grunn- og 

framhaldsskólum, háskólum og sérskólum. Að auki eru bókasöfn í mörgum 

fyrirtækjum og stofnunum. Bókasöfn á höfuðborgarsvæðinu rekin af opinberum 

aðilum skipta því tugum. Öll eru þau á vissan hátt keppinautar Borgarbókasafns um 

viðskiptavinina enda ekki margir íbúar á svæðinu. Í ýmsum löndum s.s. Danmörku 

og Noregi er þjónustustofnun eða skrifstofa fyrir bókasöfn sem er sér um ýmis 

sameiginleg málefni t.d. sem tengjast markaðsmálum. Í Noregi hefur t.d. ABM-

utvikling, sem er stofnun rekin á vegum norska menningar- og 

kirkjumálaráðuneytisins, að markmiði að styrkja hlutverk skjalasafna, bókasafna og 

annarra safna í samfélaginu.75 Oft hefur verið rætt um ágæti þess að setja á fót slíka 

stofnun og er m.a er talað um mikilvægi þess í ritinu „Upplýsingar fyrir alla“ útgefnu 

af Upplýsingu, félags bókasafns- og upplýsingafræða.76 Bókasöfn og félög á vegum 
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 ABM : Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. 
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 Upplýsing. Félag bókasafns- og upplýsingafræða: Upplýsingar fyrir alla, bls. 9. 
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þeirra eiga samstarf um fjölmörg mál,77 þau stærstu eru eflaust samskrá íslenskra 

bókasafna, Gegnir og einnig hvar.is sem er rafrænn landsaðgangur að gagnasöfnum. 

Má því segja að hér sé kominn vísir eða grundvöllur að slíkri miðstöð og myndi 

stofnun hennar styðja verulega starfsemi allra bókasafna á landinu.  

Önnur samvinnuverkefni sem Borgarbókasafn Reykjavíkur hefur tekið þátt í með 

öðrum bókasöfnum eru t.d.: Sameiginleg aðgangsheimild að Borgarbókasafni, 

Bókasafni Mosfellsbæjar og Bókasafni Seltjarnarness, í tengslum við það er akstur 

með safngögn milli safna einu sinni í viku, vefbokasafn.is, Bókaverðlaun barnanna, 

Norræna bókasafnsvikan, Bækur og móðurmál, Ljóð unga fólksins, ýmis félög, 

ráðstefnur og fleira.  

  

Önnur söfn, stofnanir, félög og afþreying 

Samkvæmt Hagstofu Íslands voru 80 söfn og safnasetur á höfuðborgarsvæðinu árið 

2006. Er þar að telja, minja- og munasöfn, byggðasöfn, söguminjasöfn, listasöfn, 

náttúru- og fiskasöfn og dýragarðar.78 Í samkeppni um dýrmætan tíma 

viðskiptavinanna eru þessi söfn sem og önnur starfsemi sem tengist afþreyingu og 

fræðslu óbeinir samkeppnisaðilar safnsins. Jafnframt skarast mörg verkefni eða 

hlutverk eins og áður hefur verið rætt. En á móti getur gróska hjá þeim, skapað 

eftirspurn eftir þjónustu bókasafnsins t.d. getur námskeið í hannyrðum leitt til 

aukins áhuga á að nota bókasafnið til að ná sér í lesefni um málefnið. Í SVÓT 

greiningunni í kafla 5.2 var samstarf við aðra aðila talið  upp í jákvæða dálknum og 

einnig í hinum neikvæða. Samstarf við ýmsa aðila hafa gefið Borgarbókasafni 

tækifæri til að þróa nýja þjónustu t.d. við laganema í formi lögfræðiþjónustu.  

Samkeppnin er þó alltaf fyrir hendi um tíma og athygli viðskiptavinanna, sem hafa 

takmarkaðan tíma aflögu til að nota þau ótal tilboð sem berast dag hvern um það 

hvernig skuli verja honum.  

 

Netið og fjölmiðlar 

Borgarbókasafn Reykjavíkur keppir vissulega um tíma og athygli almennings við 

fjölmiðla og netið. Bæði varðar það einfaldlega þann tíma sem aflögu er frá vinnu og 
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 Samstarf í menningarmálum, bls. 36-38.
 

78
 Hagstofa Íslands: Söfn og skyld starfsemi eftir tegund og landsvæði 1996-2006. 
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ýmsum skyldum, en líka á þann hátt að fólk noti netið og fjölmiðla sem 

upplýsingaveitu fremur en bókasöfn. Fjölmiðlar og netið er einnig tæki sem 

Borgarbókasafn þarf að nota til að kynna starfsemi sína og á þann hátt eru fjölmiðlar 

og netið tæki sem safnið nýtir sér. Tækninýjungar sem þá helst eru tengdar netinu 

og stafrænu efni, er nefnt í SVÓT greiningunni í kafla 5.2, sem ógnun að því leyti að 

hætta er á að safnið og starfsmenn þess nái ekki að fylgjast með þróuninni eða á 

einhvern hátt geti ekki nýtt hana í starfinu. Takist það hins vegar er safnið líklegt til 

að halda sterkri stöðu sinni sem nefnd var einn af styrkleikum þess.   

 

Ytri þættir sem hafa áhrif á starfsemi Borgarbókasafns geta verið af ýmsum toga. 

Þeir geta verið stofnanir, félög, tækninýjungar og einstaklingar, en þeir geta líka 

verið viðhorf eða andrúmsloft það sem ríkjandi er í samfélaginu. Í þessum kafla um 

ytri aðstæður og umhverfi Borgarbókasafns hefur bæði verið talað á almennum 

nótum s.s. um offlæði upplýsinga, vöru og þjónustu, sem er einkennir samfélag 

Vesturlanda, en einnig beint um safnið. Ein birtingarmynd offlæðis og þess að 

samfélagið er flóknara en áður, er að skilin á milli listgreina og verkefna 

menningarstofnana hafa orðið óljósari á síðustu árum. Það getur skapað 

tilvistarkreppu hjá stofnunum s.s. almenningsbókasöfnum, þannig að þau dreifi 

kröftum sínum of mikið og starfsemin verði ekki nægilega markviss eins og nefnt var 

í SVÓT greiningunni. Í ljósi þess er mikilvægt að þau efli ímynd sína, auki tengsl út í 

samfélagið og blandi sér í umræður í samfélaginu. Borgarbókasafn á í samvinnu við 

fjölda félaga, stofnana og einstaklingar um margvísleg verkefni. Samstarfsaðilarnir 

eru hins vegar í flestum tilvikum, einnig keppinautar þess um tíma og athygli 

viðskiptavinanna. Samfélag ofhleðslu eða offlæði eins og það er hér kallað, er ekki 

einsleitt samfélag. Meiri hreyfanleiki einkennir samfélag nú í byrjun 21. aldar, heldur 

en áður. Fólk flytur oftar og skiptir um vinnu og það getur einfaldlega ekki tekið við 

öllu því sem í boði er og þarf því að velja úr. Þess vegna þurfa t.d. 

almenningsbókasöfn að höfða til fleiri „tegunda“ viðskiptavina, sem gera æ meiri 

kröfur um að fá að taka þátt í því sem í boði er og hafa áhrif. Borgarbókasafn hefur 

greinilega reynt að uppfylla þær þarfir með fjölbreyttri dagskrá og var gerð tilraun til 

að flokka hana niður eftir áherslum. Flest sem nefnt var mátti telja til upplýsinga og 

fræðslu, en fæstir dagskrárliðir fóru undir lið sem hét sköpun. Líklegt má þó telja að  
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sköpun og þátttaka viðskiptavina safnsins í viðburðum eigi eftir að verða meiri í 

framtíðinni þegar hin „skapandi kynslóð“ stækkar.  

En hvernig er innri aðstæðum safnsins háttað, er það í stakk búið til að taka þátt í 

samkeppni um tíma og athygli viðskiptavinanna? Hvernig er húsnæði þess og hvað 

hefur safnið upp á að bjóða.   

 

5.4 Innri aðstæður 

Í þessum kafla er fjallað um húsnæði safnsins og bíla, safnkost, þjónustu, viðburði og 

dagskrá 

 

5.4.1 Húsnæði og bílar 

Margar af stórfenglegustu byggingum heims eru bókasöfn og eru gerðar æ meiri 

kröfur til húsnæðis safnanna. Margt bendir til að húsnæðið skipti meira máli í 

starfsemi þeirra en áður, sem gæti virst mótsögn þegar stafræn bylting safnkosts, er 

handan við hornið. Ekki er lengur þörf á lokuðum lestrarsölum og lögð er áhersla á 

að söfnin séu opin og björt. Þau hafa í auknum mæli tengst öðrum 

menningarstofnunum og litið er á þau sem óskilgreinda netheima (e. cyberspace). 

Sýningar, fundir, fyrirlestrar og önnur starfsemi er nú hluti af starfi bókasafna og þau 

eru staðir þar sem auðvelt er fyrir fólk með mismunandi menningarlegan bakgrunn 

að hittast. Allt þetta þarfnast rýmis.79 

 

Borgarbókasafn hefur á  að skipa sjö söfnum í Reykjavík og rekur auk þess bókabíl og 

sögubíl. Fjöldi starfsmanna sem tilgreindur er hér á eftir, er fenginn af heimasíðu 

safnsins í mars og apríl 2010. Geta skal þess að í starfsáætlun safnsins fyrir árið 2010 

eru starfsmenn sagðir 11180 en á heimasíðu þess í mars 2010 eru þeir 99.81  

 

 

 

                                                
79 

Dahlkild, Nan: „Biblioteksrummet under forvandling.“ 
80 

Menningar- og ferðamálasvið: Starfsáætlun 2010, bls. 20.  
81

 Upplýsingar um söfnin eru m.a. af heimasíðu safnsins, vettvangsrannsókn og í viðtölunum. 
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Aðalsafn í Grófarhúsi Tryggvagötu 15. Safnið er 2.900 m2 auk 975 m2 sameiginlegs 

rýmis bókasafnsins, Ljósmyndasafns Reykjavíkur og Borgarskjalasafns Reykjavíkur, 

sem eru í sama húsi.82  Starfsemi safnsins er á fjórum hæðum, á 1. 2. og 5. hæð er 

safnið sjálft, en á þeirri fjórðu er skrifstofan og er hún miðlæg fyrir öll söfnin. 

Starfsmenn aðalsafns eru 31 en skrifstofu 11.  Á fyrstu hæð er afgreiðsla, 

útstillingarsvæði, sýningarrými og kaffihorn fyrir gesti og liggja þar dagblöð frammi.  

Í aðalsafni  á 1. hæð er einnig Artótek en það er samstarfsverkefni safnsins og 

Sambands íslenskra myndlistarmanna (SÍM). Þar er leigð og seld íslensk myndlist 

eftir félagsmenn í SÍM. Listaverkin eru til sýnis á 1. hæðinni í aðalsafni og á 

vefsíðunni www.artotek.is.  

Safnkostur er um 120.000 eintök. Á annarri hæð eru skáldrit, barnadeild, 

myndasögudeild og unglingadeild. Á fimmtu hæð eru fræðibækur og tón- og 

mynddeild. Í tón- og mynddeild er Kames sýningarrými (c.a. 10 m2) sem notað er til 

að sýna myndbönd, fyrir upplestur eða aðra dagskrá sem kann að henta þar. Var 

það tekið í notkun árið 2009. 

 

Ársafn, Hraunbæ 119. Safnið er nýjasta útibú Borgarbókasafns og opnaði árið 2004 

og er hverfissafn Árbæjarhverfis, Grafarholts og Norðlingaholts. Það er 550 m2 á 

einni hæð og er í verslanamiðstöð í hverfinu. Staðsetning þess er því mjög góð. 

Aðstaðan inn í safninu er einnig prýðileg, þægilegir sófar, stólar, borð og safnið bjart 

og notalegt. Safnkostur er um 30.000 eintök, bækur, cd og dvd diskar með tónlist, 

margmiðlunarefni og kvikmyndum. Starfsmenn eru níu.  

 

Foldasafn í kjallara Grafarvogskirkju. Starfsemi þess hófst árið 1996 og er húsnæði 

þess um 700 m2. Ráðgert er að það flytji í nýja þjónustumiðstöð í Spöng, áætluð 

opnun hennar er 2013. Safnkostur er um 62.000 eintök. Starfsmenn  eru fimmtán . 

Safnið er á tveimur hæðum, á efri hæð er afgreiðsla, barnadeild og fræðibækur. Á 

neðri hæð eru tímarit og skáldrit.  

Safnið er í kjallara Grafarvogskirkju og þarf að fara niður með kirkjunni til að komast 

að inngangi safnsins og er aðkoman því ekki sem best.  
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 Anna Torfadóttir:„Borgarbókasafn Reykjavíkur“ Nordic public libraries, bls. 45. 
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Gerðubergssafn, Gerðubergi 3-5, Breiðholti. Safnið opnaði árið 1986 og deilir 

húsnæði með Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Einnig er kaffihús í byggingunni. 

Markhópur Gerðubergssafns er aðallega íbúar í Breiðholti. Safnkostur er um 70.000 

eintök og starfsmenn. Safnið er á efri hæð byggingarinnar og er vel skipulagt og 

hlýlegt.  

 

Kringlusafn í Kringlunni. Það þjónar Bústaðahverfi og Háaleitishverfi og var áður 

staðsett í kjallara Bústaðakirkju. Árið 2001 flutti það í Kringluna. Borgarleikhúsið og 

fjölmargar verslanir, læknamiðstöðvar, veitingastaðir og fleira er í Kringlunni. 

Safnkostur er um 65.000 eintök og vegna nálægðar við leikhúsið, hefur safnið lagt 

áherslu á bókmenntir tengdar leikhúsi. Starfsmenn eru fimmtán. Bókabíll hefur 

aðsetur í Kringlusafni. 

 

Seljasafn, Hólmaseli 4-6. Safnið er minnsta safnið og var opnað árið 1992. Það er 

einskonar útibú frá Gerðubergssafni. Ekki er sérstakur safnstjóri yfir safninu heldur 

einungis deildarstjóri sem vinnur í samráði við safnstjóra Gerðubergssafns. 

Húsnæðið er um 80 m2. Safnkostur er um 15.000 eintök. Safnið er opið tvisvar í viku 

eftir hádegi.  

 

Sólheimasafn, Sólheimum 27. Núverandi húsnæði Sólheimasafns var sérstaklega 

byggt fyrir starfsemina árið 1963. Húsið er um 200 m2 og hefur nýlega verið lagfært 

að innan og er nú opnara og bjartara en áður. Hluti af hillunum voru settar á hjól svo 

auðveldara væri að breyta uppröðun. Safnkostur er um 35.000 eintök og starfsmenn 

eru átta. 

 

Bókabíll. Núverandi bókabíll safnsins ber hið virðulega nafn Höfðingi. Hann ekur um 

öll hverfi borgarinnar, m.a. á Kjalarnes og eru viðkomustaðir um 40. Bíllinn er 

bókasafn á hjólum, en þar sem hann stoppar geta gestir komið inn og skoðað, 

fengið lánuð gögn og skilað. Bókabíllinn hefur aðsetur í Kringlusafni og sér það um 

að þjónusta hann. Gunnar Karlsson myndlistarmaður skeytti bíllinn að utanverðu. 

Tveir starfsmenn eru í bílnum hverju sinni, þar af annar bílstjóri.  
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Sögubíll. Sögubíllinn Æringi var tekinn í notkun árið 2008. Bíllinn er háþekju 

sendiferðabíll sérstaklega innréttaður og skeyttur að utan af myndlistarmanninum 

Brian Pilkington. Bíllinn ekur á milli leikskóla borgarinnar og börnum þar er boðið 

inn í sögustund. Sérstakur starfsmaður ekur bílnum og segir sögur. Einnig hafa aðrir 

verið fengnir til að segja frá í sögubílnum m.a. eldra fólk. Æringi hefur tekið þátt í 

ýmsum viðburðum á vegum safnsins og borgarinnar, m.a. í Árbæjarsafni. 

Utanaðkomandi aðilar geta einnig fengið bíllinn leigðan með starfsmanni.  

 

Aðstaða innanhúss. Í bókinni Sál aldanna, frá árinu 1997 lýsir borgarbókavörður 

mikilvægi þess að bókasafnið fái á að skipa nýju og betra húsnæði. Í viðtali segir 

Anna Torfadóttir borgarbókavörður, sem skrifaði kaflann „Framtíðarsýn“ í grein 

forvera síns, að þá hafi hún verið mjög:83 

 ... upptekin af því að þá er framundan miklu betra húsnæði og allir 
möguleikarnir sem bjóðast þar. Og það hefur allt gengið eftir sem sagt frá 
árinu 2000, þá hefur orðið bylting í húsnæðismálum safnsins, bæði fyrir 
starfsmenn og gesti. Þannig að ég er voðalega upptekin af því að þetta gefi 
okkur færi á að bjóða upp á allskonar viðburði og nýjungar ... og þegar 
maður fer að fara yfir það sem er að gerast t.d. í barnadeildunum, þetta er 
svo rosalega mikið, þetta eru mörg hundruð viðburðir á ári sem við 
stöndum fyrir. 

  
Jafnframt segir Anna að áður en húsnæðismálin tóku þessum stakkaskiptum hafi 

næstum eina dagskráin sem boðið var upp á, verið sögustundir fyrir lítil börn, 

safnkynningarnar fyrir 9 ára börn og einstöku sinnum rithöfundakynningar. Öll 

söfnin hafa verið skipulögð með það í huga að hægt sé að bjóða upp á dagskrá og 

taka á móti allnokkrum fjölda manna án þess að setja allt safnið á annan endann. 

Lögð er áhersla á að söfnin séu ekki ofhlaðin og að þau séu vistleg með sætum og 

lesaðstöðu fyrir gesti. Allstaðar er þráðlaus nettenging gestum að kostnaðarlausu og 

einnig er hægt að kaupa sér aðgang að tölvum safnsins gegn vægu gjaldi. Í flestum 

söfnunum er boðið upp á ókeypis kaffi fyrir gesti. Gert er ráð fyrir aðkomu fatlaðra 

(hjólastóla) þótt aðstaðan sé misgóð. Flest eru söfnin á einni hæð, þó ekki Foldasafn 

sem er á tveimur hæðum og aðalsafn á þremur (auk skrifstofu) en lyfta er á milli 

hæða á báðum stöðum.  
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 Anna Torfadóttir. Viðtal. 
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Segja má húsnæðismál safnsins séu þegar á heildina er litið í góðu horfi. Það sem 

einna helst má setja út á, er hæðaskipting í aðalsafni, en þar er safnið á 1. 2. og svo 

5. hæð. Það, að safnið er ekki á samliggjandi hæðum verður til þess að sú fimmta er 

svolítið útundan og fyrir kemur að gestir átti sig ekki á tilvist hennar. Aðkomu 

Foldasafns er einnig ábótavant. Safnið sést ekki þegar komið er að kirkjunni að 

ofnaverðu, þar sem bílastæði og inngangur kirkjunnar er. Inngangurinn í safnið er á 

hlið kirkjunnar og þarf að ganga niður nokkuð langar tröppur meðfram kirkjuskipinu 

að honum. Tekið skal fram að einnig er lyfta fyrir hjólastóla. Staðsetningin 

Foldasafns er því ekki sem best auk þess að safnið er á tveimur hæðum sem gerir 

starfsemina að ýmsu leyti erfiðari þó hvorug hæðin „týnist“ eins og verið hefur í 

aðalsafni. Eins og áður sagði er flutningur þess áætlaður árið 2013 í nýja menningar- 

og þjónustumiðstöð í Spöng og verður það á einni hæð þar.   

Almennt virðast húsnæðismál Borgarbókasafns þó vera í góðu lagi. 

 

Aðstaða til viðburða. Flestir viðburðir fara fram í aðalsafni enda hefur það stærstu 

húsakynnin. Þar er m.a. svæði á 1. hæð sem kallað er Reykjavíkurtorg og er fjölnota 

rými fyrir allt húsið og geta því Ljósmyndasafn Reykjavíkur og Borgarskjalasafn 

notað það líka. Þar er skjávarpi og hægt að setja upp stóla fyrir rúmlega 100 manns. 

Þar eru settar upp sýningar m.a. á vegum Artóteksins. Í öðrum söfnum eru einnig 

viðburðir af ýmsu tagi t.d. ritsmiðjur, leiksýningar, sögustundir og hafa söfnin t.d. 

skipt á milli sín umsjón með Norrænu bókasafnavikunni. Þau hafa ekki sérstakt rými 

undir slíka viðburði en Gerðubergssafns getur þó leigt afnot af sölum í 

menningarmiðstöðinni Gerðubergi og Foldasafn hefur aðgang að sal í 

safnaðarheimili Grafarvogskirkju. Kringlusafn hefur einnig átt samstarf við Leikfélag 

Reykjavíkur um viðburði og aðstöðu. Öll söfnin hafa leitast við að hafa töluverðan 

hluta af bókarekkum á hjólum, sérstaklega þó í barnadeildum safnanna svo hægt sé 

að færa til og skapa rými fyrir viðburði ýmiskonar.  

 

Starfsemi Borgarbókasafns er dreifð um borgina. Í SVÓT greiningunni í kafla 5.2 var 

vikið að því atriði og talið því til tekna varðandi auðveldari aðgang íbúa að safninu, 

en miðað er við að ekki sé lengra en 1 km. í næsta safn eða viðkomustað bókabíls. Á 

móti kemur að það gæti gert samstarf og upplýsingaflæði innan safnsins erfiðara. 
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Vikið verður að því atriði í köflum 5.7.1.2 og 5.7.1.3 Daglega koma tæplega 2000 

gestir, að meðaltali, í söfn Borgarbókasafns og á síðust árum hefur safnið staðið fyrir 

æ fleiri viðburðum, stórum og smáum. Gott húsnæði er nauðsynlegt til að hægt sé 

að taka á móti svo mörgu fólki og bjóða upp á metnaðarfulla dagskrá. En það þarf 

fleira til en skelina eina og nú verður innihaldið skoðað þ.e. safnkostur og viðburðir.  

 

5.4.2 Safnkostur  

Gögn á staðnum. Skáld- og fræðirit eru í öllum söfnum Borgarbókasafns, en einnig 

myndasögur, hljóðbækur, tónlist og tónlistarmyndbönd, kvikmyndir, 

tungumálanámskeið og margmiðlunarefni. Nótur er hægt að fá að láni í tón- og 

mynddeild aðalsafns. Megnið af efni safnanna er til útláns. Þó eru nýjustu eintök 

tímarita, handbækur s.s. orðabækur, alfræðirit og fleira slíkt, er ekki lánað út. 

Ennfremur er í aðalsafni, eitt eintak af flestum íslenskum bókum varðveitt til 

notkunar á staðnum. Deildaskipting innan safnanna er misskýr eftir því hve stór 

söfnin eru, en í þeim öllum er þó starfandi sérstakar barnadeildir. Safnkostur er 

flokkaður eftir danskri útgáfu flokkunarkerfisins Dewey. Listaverk í Artóteki teljast 

ekki til safnkosts, þau  eiga höfundarnir sjálfir, sem eru félagsmenn í SÍM (Sambands 

íslenskra myndlistarmanna). Safnið hefur hins vegar tekið að sér að hýsa Artótekið 

og sjá um útleigu og sölu. Safnkosturinn er skráður í bókasafnskerfið Gegni og má 

skoða á netinu undir www.gegnir.is. Leitarmöguleikar eru margir, s.s. efni, titill, 

höfundur, tungumál, efnisform o.fl. Einnig sést í hvaða safni viðkomandi gagn er, og 

hvort það er inni. Viðskiptavinir geta auk þess skráð sig inn á vefsíðuna, eigi þeir gilt 

skírteini í safninu og séð hvenær þeir eiga að skila, endurnýjað lán og pantað efni 

sem er í útláni. Við flest afgreiðsluborð í söfnunum er lítið eyðublað fyrir tillögur að 

innkaupum á efni fyrir safnið. Á vef safnsins undir „safnkostur“ er einnig boðið upp á 

að senda inn innkaupatillögu. Óhætt er að fullyrða að aðgengi að safnkostinum er 

mjög gott. 

  

Rafrænn safnkostur. Tvö þeirra fimm atriða sem talin voru upp í kafla 4.5 sem 

undirstöðuatriði fyrir góðu markaðsstarfi bókasafna var gott úrval safnkosts og gott 

skipulag á honum. Á það við hvort sem um efnislegan safnkost er að ræða eða 

rafrænan, enda upplýsingar í sjálfu sér verðlausar ef þær finnast ekki. Ekki verður 
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annað séð en Borgarbókasafn leggi sig fram um að hafa hinn efnislega safnkost 

fjölbreyttan og skipulag hans og aðgengi er til fyrirmyndar. Ljóst er hins vegar að á 

næstu árum (skrifað árið 2010) mun hlutur rafræns safnkosts aukast verulega á 

kostnað hins. Stjórnendur Borgarbókasafns gera sér vel grein fyrir þeirri þróun og í 

viðtali í mars 2010 segir Anna Torfadóttir borgarbókavörður:84  

 ... það sem er að gerast núna er það að prentað mál á pappír er að hverfa. 
Við sjáum það að dagblöð eru að deyja ... Þessi snjóbolti er farinn að rúlla, 
fyrir tveim þremur árum síðan sá maður þetta ekki alveg, og það var alltaf 
verið að tala um að bókin væri dauð ... þetta á eftir að hafa rosaleg áhrif á 
bókasöfnin ...  

  
 og Óskar Guðjónsson safnstjóri Ársafns og Sólheimasafns segir um umhverfi 

almenningssafna eftir tíu ár:85 

 Það verður allt, allt öðruvísi. Það er verið að tala um dauða bókarinnar og 
slíkt. Hún mun svo sem ekki deyja, bækur munu lifa en þjónustan okkar 
mun ekki snúast um það að vinna með þennan bókakost út í eitt. Það eru  
nýir miðlar, ný tækni mun ryðja sér til rúms. Verður það kannski til að 
söfnin leggist út af sem slík, það efast ég um. 

 

Rafrænt efni hefur verið í boði í mörg ár á netinu. Margt af því er ókeypis s.s. ýmsar 

fréttaveitur,  tímarit og fleira. Bókasöfn á Íslandi, þ.m.t. Borgarbókasafn kaupa hins 

vegar sameiginlegan aðgang að fjölmörgum erlendum rafrænum tímaritum og 

gagnasöfum. Um er að ræða efni á flestum fræðasviðum og er aðgangurinn öllum 

opin sem tengdir eru á netinu í gegnum íslenskar netveitur. Aðgangurinn er á 

slóðinni www.hvar.is. 

 

Borgarbókasafn veitir gestum sínum auk þess aðgang að gagnasafni 

Morgunblaðsins, Skólavefnum og Lögbirtingablaðinu. En til þess þarf viðkomandi að 

vera í einhverju safni Borgarbókasafns. Á vef Borgarbókasafns undir „safnkostur“ ->  

„rafræna hillan,“ er tenging inn á fleiri rafrænar ókeypis upplýsingasíður. 

Borgarbókasafn á einnig samstarf við önnur almenningsbókasöfn á Íslandi um 

www.vefbokasafn.is en þar er íslenskum vefsíðum safnað saman í flokka eftir 

innihaldi og er notast við flokkunarkerfið Dewey við þá vinnu. Vandað er til verka og 
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eins og segir á síðunni er áhersla á að „... safna íslensku efni en þar sem það þrýtur 

eru teknar með erlendar síður.“86   

 

Í meginmarkmiðum Borgarbókasafns segir í fimmta lið að safnið skuli kynna 

íslenskar bókmenntir innan lands sem utan. Til þess heldur safnið úti vef á íslensku 

og ensku, um íslenskar bókmenntir á slóðunum www.bokmenntir.is og 

www.literature.is. Þar er að finna upplýsingar um íslenska samtímarithöfunda og 

verk þeirra. Rithöfundur þarf að uppfylla viss skilyrði varðandi útgáfu o.fl. til að 

komast á bókmenntavefinn og voru þau skilyrði mótuð í samvinnu við 

Rithöfundasamband Íslands. Hægt er að fletta upp á höfundum í stafrófsröð, og þar 

undir er að finna ýmsar upplýsingar um höfundinn og verk hans s.s. greinar og viðtöl 

við höfundinn, textabrot úr verkum, umfjöllun um höfundinn skrifuð af 

bókmenntafræðingi, verðlaun og viðurkenningar sem hann hefur hlotið. Einnig er 

ritaskrá þar sem verkin eru flokkuð niður eftir gerð s.s. barnabækur, greinar eftir 

höfund, hljóðbækur, ljóð, leikrit, skáldsögur, þýðingar o.s.frv. Það nýjasta er 

upplestur höfundanna sjálfra, en unnið er að því að taka upp og setja inn hljóðskrár 

með þeim. Á bókmenntavefnum er einnig fréttir af því nýjasta sem er að gerast í 

bókmenntalífinu, pistlar sem heita „ég les“ og segja lesendur þar frá áhugaverðum 

bókum. Síðast en ekki síst er þar að finna bókmenntagagnrýni um nýútkomin 

skáldverk. Upphaf bókmenntavefsins má rekja til þess þegar Reykjavíkurborg var ein 

af menningarborgum Evrópu árið 2000, en þá tók safnið þátt í samvinnuverkefni 

bókasafna í sjö löndum um að kynna rithöfunda. Borgarbókasafn ákvað svo að halda 

áfram uppbyggingu á sínum hluta vefsins og í apríl 2010 voru 117 höfundar á skrá.  

 

5.4.3 Viðburðir og dagskrá 

Starfsemi almenningsbókasafna er margþætt og viðburðir og dagskrá af ýmsu tagi er 

nú sjálfsagður hluti verkefna þess.  

Í starfsáætlun safnsins, sem er sameiginleg með öðrum stofnunum Menningar- og 

ferðamálasvið, er birt viðburðadagatal safnsins.87 Fyrir árið 2009 var gert ráð fyrir 

fjölbreyttum viðburðum á árinu. Fyrsti viðburðurinn, tilgreindur í dagatalinu, er 
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 Vefbokasafn. 
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 Menningar- og ferðamálasvið: Starfsáætlun Menningar- og ferðamálasviðs 2009. 
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Vetrarhátíð í febrúar og sá síðasti í desember, upplestur og kynning á nýjum bókum 

fyrir unglinga. Viðburðirnir eru bæði fastir liðir og dagskrár sem aðeins eru einu 

sinni. Á heimasíðu safnsins undir „viðburðir“ er hægt að fylgjast með hvað verður í 

boði dag hvern, og í febrúar 2010 eru 26 viðburðir skráðir og í mars eru þeir 30. Að 

því gefnu að þetta sé u.þ.b. fjöldi viðburða í hverjum mánuði, þá eru þeir yfir 300 

talsins á ári.88 Til að gefa mynd af því sem safnið stendur fyrir, eru hér á eftir taldir 

upp ýmsir viðburðir, flestir haldnir reglulega. Þess ber þó að geta að ekki er um 

tæmandi lista að ræða og sumir þeirra eru einnig taldir upp í kafla um þjónustu.  

 

Safnanótt (Vetrarhátíð). Ljóðaslamm er fastur liður þar og er keppni meðal ungs 

fólks um flutning á ljóði, þar sem áhersla er á flutning þess, en hann getur verið með 

ýmsu móti. Þema keppninnar er breytilegt en árið 2010 var það væmni.  

Menningarnótt. Ýmiskonar dagskrá hefur verið í boði. Árið 2009 var opnuð 

ljósmyndasýningin Mæður 2009 og á henni voru ljósmyndir eftir konur frá fjórum 

borgum. Leikin var flamencotónlist og myndasmiðja var í boði. Einnig var 

bókmenntaganga. 

Sólarhátíð á sumardaginn fyrsta. Þá eru m.a. bókaverðlaun barnanna afhent en 

safnið stendur fyrir vali barna á bestu barnabókinni. Árið 2010 var einnig opnuð 

sýningin Skrípó , sem var afrakstur myndasögusamkeppni sem safnið stóð að, í 

samvinnu við Myndlistarskólann í Reykjavík. Einnig voru listasmiðjur fyrir börn og 

fleira.  

Artóteks sýningar. Artótekið stendur fyrir 4-5 myndlistarsýningum á ári, á 

Reykjavíkurtorgi og eru þá sýnd listaverk eftir listamann sem hefur verk sín í 

Artóteki. 

Kames sýningar. Sýningar á vídeóverkum, kvikmyndum og fleiri uppákomur í 

sýningarsal í tón- og mynddeild aðalsafns.  

Bókmenntagöngur.  Göngurnar hafa verið mjög vinsælar og eru venjulega 

þematengdar, s.s. draugaganga, glæpasöguganga o.s.frv. Gengið er um borgina og 

lesið upp úr bókmenntum á viðeigandi stöðum, helst á það sem lesið er, að tengjast 

áningarstöðum. Auk föstu bókmenntagangnanna, er hægt að panta „sérgöngur“. 
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Borgarbókasafn Reykjavíkur. Vefsíða. Fréttir og viðburðir. 
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Starfsmenn safnsins skipuleggja göngurnar og lesa, en einnig hafa rithöfundar verið 

fengnir til að koma og lesa upp úr bókum sínum.  

Bókmenntagöngur á ensku. Einkum ætlaðar ferðamönnum. Íslenskar bókmenntir 

kynnar í tengslum við göngu um miðbæinn. Einu sinni í viku í júní og júlí.  

Kvosargöngur. Fræðslu- og skemmtigöngur á fimmtudagskvöldum á sumrin, 

sameiginlegar með öðrum stofnunum sviðsins.  

Sunnudagar eru barnadagar. Alla sunnudaga kl. 15 í aðalsafni á veturna og er 

mismunandi dagskrá s.s. myndsmiðjur, leikrit, þrjúbíó o.fl. 

Ritsmiðjur. Fyrir börn á sumrin. Viku námskeið venjulega í júní þar sem rithöfundur 

og myndlistarmaður leiðbeina börnum við að skrifa og myndskreyta. Haldið í 

flestum söfnunum. 

Sögustundir og safnkynningar. Í öllum söfnum. 

Sumarlestur barna. Í öllum söfnunum. Verðlaun í boði. 

Upplestur fyrir unglinga. Nemendur í 10. bekk koma á skólatíma með kennara og 

hlusta á rithöfunda lesa upp úr nýjum bókum sínum.  

Heilahristingur. Heimanámsaðstoð tvisvar í viku í samvinnu við aðra.  

Foreldramorgnar. Tvisvar í viku í samvinnu við aðra. 

Myndasögusýningar og -keppni. Árlega a.m.k., í samvinnu við aðra aðila.  

Söguhringur kvenna. Konur af erlendu bergi brotnar og íslenskar hittast , skiptast á 

sögum og kynna í leiðinni eigin menningu.  

 

Einnig eru ýmsir viðburðir aðeins einu sinni og geta það verið sýningar, fyrirlestrar 

eða annað. Sem dæmi má nefna fyrirlestur 24. febrúar 2010 sem Una Margrét 

Jónsdóttir hélt um söngvaleiki og sýningu sem opnaði 18. mars 2010 í tilefni hátíðar 

franskrar tungu og var í samvinnu við Alliance francaise og Norræna húsið.  

Safnið skipleggur einnig og tekur þátt í ýmsum viðburðum utan safnsins. Má þar 

nefna ýmiskonar kynningar og upplestur s.s. á degi íslenskrar tungu þegar 

starfsmenn Ársafns fóru í fyrirtæki í nágrenninu og lásu upp fyrir starfsmenn í 

hádeginu. Einnig skipulagði sama safn sýninguna Ljóðaskóg sem var í 

Elliðaárdalnum. Fjölmenningarleg verkefni safnsins s.s. Fljúgandi teppi – 

menningarmót fara venjulega fram í skólum og leikskólum. Bókmenntagöngur fara 

allar fram utandyra, ýmiskonar kynningar á starfsemi safnsins s.s. á elliheimilum í 

skólum og víðar eftir því sem þurfa þykir. 
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Viðburðir og dagskrá á vegum safnsins og í samvinnu við aðra, er afar fjölbreytt. 

Erfitt er þó stundum að segja til um hvort þeir, sérstaklega fastir liðir, teljist til 

þjónustu eða viðburða og skilin ekki alltaf skýr. Hvað sem því líður verður næst 

fjallað um ýmsa þætti sem eru taldir til þjónustu á vegum safnsins.  

 

5.4.4 Þjónusta   

Margvísleg þjónusta er í boði í Borgarbókasafni fyrir utan þá hefðbundnu að fá 

lánuð gögn og almenna aðstoð í safninu sjálfu. Hér verður talin upp sú helsta. 

 

Safnkynningar.  Í öllum söfnum. Þær eru ekki á vissum tímum en allir geta pantað 

safnkynningu, m.a. er vinsælt hjá leikskólum að koma með nemendur sína í 

formlega kynningu á safninu og starfi þess, meðferð bóka og fleira. Þær heimsóknir 

enda gjarnan á sögustund.  

Safnkynningar fyrir 9 ára. Öllum nemendum í 4. bekk er boðið í safnið í sínu hverfi 

og þeim sýnt safnið og sagt frá starfsemi þess.  

Safnkynningar fyrir nýbúa. Í tengslum við fjölmenningarleg verkefni safnsins, hefur 

það í samstarfi við tungumálaskóla boðið erlendum íslenskunemendum í heimsókn í 

safnið, það sýnt, farið í ratleik og nemendum að því loknu afhent skírteini í safninu 

sér að kostnaðarlausu.  

Safnkynning og ratleikur. Hver sem er t.d. kennarar geta pantað kynningu og ratleik 

á safninu. 

Heimsóknir á vinnustaði. Vinnustaðir geta pantað starfsmenn safnsins í heimsókn 

til að kynna starfsemi þess. Sú þjónusta var tekin upp til að ná sérstaklega til 

erlendra starfsmanna sem þekkja ekki almenningsbókasöfn.  

Upplýsingaþjónusta. Almenn upplýsingaþjónusta. Starfsmenn aðstoða við leit í 

safnkosti og við aðra heimildaöflun. Í öllum söfnum.  

Starfsmaður að láni. Viðskiptavinur getur pantað tíma með starfsmanni sem fer yfir 

helstu atriði í upplýsingaleit í gegni.is og á hvar.is. Í boði í aðalsafni, Ársafni og 

Gerðubergssafni.  

Bókakoffort. Safnið er í samstarfi við leikskóla borgarinnar um að senda reglulega 

koffort full af bókum til þeirra leikskóla sem þess óska. Koffortin eru skreytt af 

myndlistarkonum sem starfa í Borgarbókasafni. Hvert safn sér um sitt hverfi. 
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Sögustundir. Boðið er upp á sögustundir fyrir yngri börn. Stundum eru þær auglýstir 

viðburðir fyrir gesti og gangandi en einnig geta leikskólar og kennarar yngri barna 

grunnskóla pantað slíka stund.  

Æringi. Sögubíll safnsins ekur um milli leikskóla og býður börnunum inn í bílinn í 

sögustund. Æringi er sérhannaður fyrir þetta verkefni. 

Bókabíll. Hægt að fá hann í heimsókn t.d. á hátíðir á vegum borgarinnar, ef hann er 

ekki við reglubundinn akstur.   

Fljúgandi teppi – menningarmót. Einkum ætlað fyrir skóla og leikskóla, og þá hittast 

nemendur, foreldrar og starfsfólk skólanna og kynna menningu sína og áhugamál á 

margvíslegan hátt. Fer venjulega fram í leikskólanum eða skólanum.  

Heilahristingur. Heimanámsaðstoð fyrir börn í 5. – 10. bekk í grunnskólunum í 

Breiðholti og á innflytjendabraut í Fjölbraut í Breiðholti. Verkefnið er í samstarfi við 

Reykjavíkurdeild Rauða krossins og taka sjálfboðaliðar á vegum hans þátt í því, 

ásamt starfsfólki safnsins. Tvisvar í viku í Gerðubergssafni. 

Söguhringur kvenna. Samstarfsverkefni safnsins og Samtaka kvenna af erlendum 

uppruna. Óformleg samvera og vettvangur fyrir konur að hittast og skiptast á 

sögum, persónulegum og bókmenntalegum. Ætlað konum af erlendum uppruna og 

íslenskum. Einnig hugsað sem æfing í að tjá sig á íslensku og fræðast um íslenska 

menningu og siði. Einu sinni í mánuði í aðalsafni.  

Fjölskyldumorgnar. Tvisvar í viku er boðið upp á dagskrá fyrir börn undir sex ára 

aldri og foreldra þeirra. Kaffihorn fyrir foreldra og leikföng fyrir börnin. Um 

óformlega dagskrá er að ræða en stundum er ákveðið málefni kynnt. 

Foreldramorgnar eru í aðalsafni og Gerðubergssafni og eru í samstarfi við 

Menningarmiðstöðina í Gerðubergi og Leikskólasvið borgarinnar.  

Bókin heim. Fólki sem ekki kemst sjálft á safnið sökum aldurs eða fötlunar býðst að 

fá sendan kassa heim reglulega með bókum og tímaritum. Hvert safn sér um sitt 

hverfi. 

Skipasöfn. Bókakassar lánaðar til áhafna skipa. Gerðubergssafn hefur umsjón með  

þjónustunni.  

Lögfræðiráðgjöf. Tilrauna verkefni í febrúar til apríl 2010 í samvinnu við 

Mannréttindaráð Reykjavíkurborgar og Orator, félag laganema við Háskóla Íslands. 

Ráðgjöfin er veitt af félagsmönnum Orator og er ókeypis.   
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Artótek. Er starfrækt í samvinnu við Samband íslenskra myndlistarmanna og er leiga 

og sala á myndlist eftir félagsmenn. Lægsta leiga er 1.000 kr. og hæsta 10.000 kr. 

Hægt er að greiða upp verkið hvenær sem er á leigutímanum. Verkin eru til sýnis í 

aðalsafni á opnunartíma þess. Einnig eru myndir af þeim með upplýsingum á 

vefsíðunni www.artotek.is sem starfsmenn safnsins sjá um að uppfæra.  

Kames. Lítið sýningarrými í tón- og mynddeild aðalsafns. Það er ætlað fyrir 

ýmiskonar viðburði s.s. sýningar á kvikmyndum og vídeóverkum, upplestur, 

kynningar, leiksýninga og fleira. Safnið skipuleggur viðburði í Kamesi og tekur 

jafnframt við tillögum eða umsóknum um að sýna.  

Safnbúð. Í aðalsafni í Tryggvagötu eru seld leikföng, t.d. tuskudúkkur, púsluspil og 

fleira sem tengist persónum í norrænum barnabókmenntum.  

  

Í viðhorfskönnunum þeim sem gerðar hafa verið, er almenn ánægja aðspurðra með 

starf Borgarbókasafns. Í gestakönnunum safnsins árið 2007 og 2009 lýstu um og yfir 

90% gesta sig ánægða eða mjög ánægða með flest það sem fram fer í safninu, 

þjónustu og annað.89 Það hefur sýnt sig að notendur Borgarbókasafns hafa yfirleitt 

tekið öllum nýjungum fagnandi og nýtt sér það sem er í boði, án þess að þeir hafi 

gert einhverjar sérstakar kröfur um að þessar nýjungar yrðu að veruleika. Að 

viðskiptavinirnir séu ánægðir með safnið eins og það er, þýðir ekki endilega að þeir 

vilji hafa það nákvæmlega svona um ókomna framtíð, heldur kannski einmitt þýðir 

það að bókasafninu hefur tekist að halda í við breytingar samfélagsins og bjóða upp 

á það sem þörf og áhugi er fyrir hverju sinni.  

 

Hér hefur verið fjallað um innri aðstæður Borgarbókasafns og var þeim skipt í fjóra 

hluta: húsnæði og bíla, safnkost, viðburði og dagskrá og að lokum þjónustu.  

Allir eru þessir þættir samofnir hver öðrum, ekki gengur t.d. að hafa leiksýningu 

nema hægt sé með góðu móti að koma áhorfendum fyrir í húsnæðinu. Einnig má 

hugsa sem svo að húsnæðið í sjálfu sér sé hluti af þjónustu, sú aðstaða sem það 

býður upp á, t.d. til að sitja og lesa eða vinna í tölvunni. Einnig er til umhugsunar 

hvort sú þjónusta og dagskrá sem boðið er upp á, sé í raun safnkostur, bara í annarri 

mynd en hinn hefðbundnu. Í kaflanum um ytri aðstæður var m.a. rætt um offlæði 
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vöru, þjónustu og upplýsinga og ekki sé möguleiki á að nýta sér nema brot af því 

sem í boði er. Einnig var minnst á hina skapandi stétt og vísbendingar um að fólk vilji 

geta valið á milli og tekið þátt í því sem fram fer á bókasöfnum og öðrum 

menningarstofnunum. Í framhaldi af því verður næsta umfjöllunarefni viðskiptavinir.  

 

5.5 Viðskiptavinir  

Það mikilvægasta í sérhverju almenningsbókasafni eru notendur þess, enda safnið 

tilgangslaust án þeirra. Stundum eru notendur kallaði gestir eða lánþegar og einnig 

er talað um viðskiptavini og hugsanlega jafnvel neytendur. Í raun er hægt að nota öll 

þessi hugtök um notendur bókasafnsins eftir því, um hvaða þjónustu er verið að 

tala. Í kafla 2.1. var rætt um að nú sé í auknum mæli talað um notendur bókasafna 

sem viðskiptavini og er það orð oftast notað í þessari ritgerð.  

 

5.5.1 Óskir viðskiptavina 

Í bókinni Folkebiblioteket under forandring90 er sagt frá hugmyndum manna í 

Danmörku um hlutverk og áherslur almenningsbókasafna. Kemur þar fram að um 

miðjan 7. áratuginn vaknaði meiri áhugi á því að kanna hvað notendur safnanna vilji. 

Ástæðan er einkum talin sú að bókasöfnin töldu nauðsynlegt að styrkja tilvist sína í 

augum ráðamanna, í kjölfar hægri sveiflu í stjórnmálum og einnig hjá 

viðskiptavinunum, vegna hræringa í samfélaginu oft kenndum við 68 kynslóðina og 

efasemdum um áður viðurkennd samfélagsleg gildi. Umræðan hjá 

bókasafnsfræðingum og öðrum sem störfuðu við bókasöfnin, höfðu fram að því 

gjarnan snúist um gæðastýringu á efni safnanna. Ekki var spurt hvað það væri sem 

viðskiptavinirnir hefði áhuga á eða vildi að væri í boði í safninu, það var hlutverk 

safnanna að stýra því. Með öðrum orðum þá var litið svo á að það væri hlutverk 

bókasafnanna að hafa vit fyrir viðskiptavininum. Innkaupastefnan fólst í að meta 

hvað væri nógu vandað og uppbyggilegt, bækur og annað efni. Meðal annars er sagt 

frá tónlistarsafni, sem fékk sárafáar fyrirspurnir um dægurtónlist, sem reyndar var 

ekki í boði þar, aðeins sígild tónlist, jass og fleira. Höfundar bókarinnar efast um að 

áhugi fyrir dægurtónlist hafi ekki verið fyrir hendi hjá notendum safnsins. Þeir 
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 Jochumsen, Henrik og Rasmussen, Casper Hvenegaard: Folkebiblioteket under forandrin. 
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(notendurnir) hafi einfaldlega ekki gert ráð fyrir að það þýddi að spyrja um Bítlalög á 

bókasafninu, dægurtónlist tilheyrði ekki bókasafninu og menningu þess. Sama 

fyrirhyggju hugsun virðist hafa verið upp á teninginn hér á Íslandi varðandi innkaup 

almenningsbókasafna en í grein í Samvinnunni árið 1968 um íslensk bókasöfn 

segir:91 „Aftur á móti er það skýr stefna almenningsbókasafna að kaupa sem minnst 

af svonefndum skemmtibókum, sem aðeins hafa það hlutverk að vera 

stundarafþreying.“ 

 

Þegar hin viðskiptavinamiðaða sýn er ríkjandi í bókasöfnum eru það viðskiptavinirnir 

sem allt starfið snýst um. Byrja á að spyrja hver sé vilji þeirra, þarfir og væntingar og 

bjóða svo upp á þjónustu í samræmi við það. En það er ekki alltaf einfalt að vita 

hvað viðskiptavinirnir vilja, ekki síst í almenningssafni þar sem markhópurinn er 

einfaldlega allir. Ekki er heldur víst að viðskiptavinurinn geti alltaf áttað sig á 

möguleikum þeim sem í boði gætu verið, samanber tónlistarsafnkostinn, sem 

minnst var á hér að framan. Það er mjög einfalt að tengja bókasöfn einungis við 

útlán á bókum, ekki er sjálfgefið að viðskiptavinur bókasafns láti sér detta í hug að 

bókasafnið gæti boðið upp á heimanámsaðstoð fyrir unglinga eða eitthvað annað 

sem ekki hefur talist til hefðbundinnar þjónustu. Það er því bókasafnanna að finna 

út á hvaða sviði þarfir og óskir viðskiptavinanna eru, með því að fylgjast með í 

þjóðfélaginu.   

 

5.5.2 Markhópur Borgarbókasafns  

Í fyrstu fjórum liðum í meginmarkmiðum safnsins eru viðskiptavinir þess nefndir. Í 

lið númer eitt er einfaldlega tilgreint, að safnið skuli vera aðgengilegt fyrir alla 

borgarbúa. Íbúar Reykjavíkurborgar voru samkvæmt Hagstofu Íslands 1. janúar 

2010, 118.326 en alls voru Íslendingar þá 317.440.92  Safnið skal því þjóna rúmlega 

37% þjóðarinnar og tekið er fram að það á að vera aðgengilegt, sem þýðir að safnið 

eigi að koma á móts við alla án tillits til aldurs, efnahags, fötlunar eða annars. Í 

næstu grein markmiða safnsins er þetta undirstrikað og sagt að heimsókn í safnið 
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 Eiríkur Hreinn Finnbogason: „Hlutverk almenningsbókasafna“ Íslenzk bókasöfn. Samvinnan 2. hefti, 
Reykjavík: 1968, bls. 20. 
92

 Hagstofa Íslands: Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri 1. desember 1997-2009.  
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skuli vera hluti af daglegu lífi allra borgarbúa, ekki sem sagt bara eitthvað spari 

heldur sjálfsagður hlutur.  

Reykjavík er í mikilli nálægð við næstu sveitarfélög, og höfuðborgarsvæðið er eitt 

atvinnusvæði, það er því nokkuð ljóst að íbúar í næstu sveitarfélögum nota líka 

safnið og staðfesta kannanir það.93 

Í menningarstefnu Reykjavíkurborgar segir að menningarstofnanirnar skuli vera 

mikilvægur hluti af lífi íbúa jafnt sem gesta borgarinnar, og rætt er um að 

Reykjavíkurborg verði alþjóðleg menningarborg.94 Ferðamenn, erlendir og innlendir 

eru því hluti viðskiptavina safnsins.  

 

5.5.3 Að greina í sundur hópa 

Eitt af því sem markaðsfræðin segir til um er nauðsyn þess að greina viðskiptavini í 

hópa, svo vita megi hvernig best er að ná til þeirra.95 Hægt er að nota ýmsar aðferðir 

við að greina viðskiptavini t.d. eftir aldri, efnahag, búsetu, stærð fyrirtækis eða 

starfsemi (ef um fyrirtæki er að ræða), hve oft kemur viðskiptavinurinn o.fl. Hér eru 

helstu atriði sem þarf að hafa í huga varðandi markhópa og viðskiptavini.96  

• Hver eru einkenni þeirra. 

• Hvað hvetur þá til að nota safnið. 

• Hvaða þjónustu vilja þeir núna. 

• Hvaða þjónustu munu þeir vilja í framtíðinni. 

• Hvaða þjónustu mætti bjóða þeim (sannfæra þá um) í framtíðinni. 

• Hverjar eru væntingar þeirra núna. 

• Hverju eru þeir að leita eftir.  

• Hvað hvetur þá til að kaupa.  
 

Á tveggja ára fresti lætur Reykjavíkurborg gera þjónustukönnun og 

viðhorfsrannsókn, og árið 2009 var slík könnun gerð meðal íbúa 15 stærstu 

sveitarfélaga landsins á vegum Capacent Gallup um viðhorf þeirra til 

menningarstofnanna borgarinnar. Úrtakið var 1700 manns frá 17 ára aldri.97 Safnið 

                                                
93

 Gestakönnun Borgarbókasafns 2007 og  2009. 
94

 Reykjavíkurborg: Menningarstefna Reykjavíkurborgar 2009-2012. 
95

 Islam, Shariful og Islan, Nazmul: „Marketing of library and information products and services,“ bls . 
126-127. 
96

 Coote, Helen:  How to market your library service effectively. 
97

 Capacent Gallup: Reykjavíkurborg: Þjónustukönnun viðhorfsrannsókn. 
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sjálft gerir einnig könnun annað hvert ár meðal gesta sinna.98 Það úrtak er ekki jafn 

vísindalegt og hjá Capacent Gallup, enda annars eðlis þar sem aðeins þeir sem koma 

á safnið eru spurðir. Lítum á nokkrar tölur úr þessum könnunum og fleiri. 

 

Aldursskipting. Sennilega er einfaldast að skoða aldur viðskiptavina til að reyna að 

finna út þarfir, óskir og  væntingar þeirra. Hér fyrir neðan eru tvær myndir sem sýna 

aldursskiptingu. Sú fyrri, mynd 4, er tekin af vef Hagstofu Íslands og sýnir 

aldursskiptingu Reykvíkinga í mars 2010.99  

Mynd 5, er frá 2009 og er úr könnun sem safnið gerði sjálft meðal gesta sinna og 

sýnir aldursskiptingu þeirra sem tóku þátt í henni.100 

                                                
98

 Gestakönnun Borgarbókasafns 2009 og 2007. 
99

 Hagstofa Íslands: Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri 1. desember 1997-2009.  
100

 Gestakönnun Borgarbókasafns 2009 (viðhorfskönnun).  
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Töluverður munur er á aldursdreifingu á myndunum tveimur og getur verið að  

munurinn liggi m.a. í því að börn hafi síður verið beðin um að taka þátt í 

gestakönnuninni. Athygli vekur þó hve fáir gestir virðast vera í aldurshópnum 18-24 

ára en sá aldurshópur er stór meðal Reykvíkinga. Það gæti bent til að eitthvað skorti 

á í markaðssetningu safnsins hjá þeim hópi. Það getur þó átt sér eðlilegar skýringar, 

svo sem þær, að fólk á þessum aldri er flest í skóla og í þeim eru skólabókasöfn, sem 

viðkomandi aldurshópur notar. Jafnframt skal það tekið fram að í þjónustukönnun 

sem gerð var fyrir Reykjavíkurborg árið 2009101 kom í ljós að rúm 70% aðspurða 

hafði komið í safnið sl. 2 ár og reyndist ekki mikill munur á milli aldurshópa (18 ára 

og eldri).  

 

Kynjaskipting. Samkvæmt þeim könnunum sem gerðar hafa verið m.a. 

gestakannanir Borgarbókasafns102 og þjónustukönnun fyrir Reykjavíkurborg,103 

koma fleiri konur en karlar í safnið. Í þjónustukönnuninni sögðust 63,7% aðspurðra 

karla og 77,9% kvenna hafa komið á safnið síðustu 2 ár. Í gestakönnuninni hins 

vegar, voru 36,37% svarenda karlar og 63,68% kvenna. Það getur bent til að konur 

komi e.t.v. oftar á safnið, eða þá að þær hafi verið duglegri við að taka þátt í 

gestakönnuninni, eða jafnvel að starfsmenn safnsins hafi frekar beðið kvenkyns 

gesti um að taka þátt. Samt sem áður er ljóst að töluvert fleiri konur notfæra sér 

þjónustu Borgarbókasafns Reykjavíkur og er reyndar svo með flestar hinar 

menningarstofnanir, eins og fram kemur í áðurnefndri þjónustukönnun.  

 

Búseta. Allnokkur munur er á heimsóknum í safnið á milli hverfa. Í þjónustukönnun 

Reykjavíkurborgar, var borginni skipt í fimm hverfi: Mið- og Vesturbæ (78,9%), 

Hlíðar, Laugardalur og Háaleiti (73,8%), Árbær og Grafarholt (65,2%), Breiðholt 

(66,3%), Grafarvogur og Kjalarnes (62,8%). Tölurnar í sviganum sýna hve mörg 

prósent íbúa höfðu komið í Borgarbókasafn á síðustu 2 árum. Freistandi er að álíta 

að fjarlægð í bókasafnið skipti þarna máli t.d. eru lægstu tölurnar hjá íbúum 

Grafarvogs og Kjalarness og þau hverfi eru mjög stór.  

                                                
101

 Capacent Gallup: Reykjavíkurborg: Þjónustukönnun viðhorfsrannsókn.  
102 Gestakönnun Borgarbókasafns 2007 og 2009. 
103

 Capacent Gallup: Reykjavíkurborg: Þjónustukönnun viðhorfsrannsókn. 
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Hugsanlega má skýra þennan mun með öðrum breytum s.s. menntunarstigi, en það 

þyrfti hins vegar að kanna áður en nokkuð verður fullyrt um það. 

 

Menntun. Í báðum áðurnefndum könnunum kom í ljós að háskólamenntað fólk 

sækir safnið frekar heim. Um 80% háskólamenntaðra hafði komið í safnið síðustu 2 

ár, 61,1% þeirra sem voru með framhaldsskólapróf, 60,7% með grunnskólapróf og 

viðbót, og 64,6% þeirra sem voru með grunnskólapróf eingöngu. Í gestakönnun 

safnsins er sama upp á teningnum, en rúm 42% þeirra sem tóku þátt í könnuninni 

voru með háskólapróf, 29% voru með framhaldsskólapróf, 16% grunnskólapróf með 

viðbót og rúm 12% þátttakenda voru með grunnskólapróf eingöngu. Þegar rætt er 

um markaðssetningu safnsins í viðtali við Erla Kristínu Jónasdóttur safnstjóra 

aðalsafns, sagðist hún hafa áhyggjur af því: 104 

 ... hvort við erum alltaf að ná til sama hópsins, hinna velmegandi fjölskyldu 
sem er kannski ekkert endilega peningalega vel sett, er bara mentalítetlega 
vel sett, veit að lestur er mikilvægur, vill að börnin séu skapandi, vilja eiga 
notalegar stundir saman og vita að bókasöfn eru staðir til afla sér 
upplýsinga á. Ég veit ekki hvort við náum í (hinn) hópinn, það hefur alltaf 
verið mitt áhyggjuefni, það að markaðssetja til að ná í fólkið sem ekki veit 
af okkur.“  

 

Menntun er ekki beinlínis nefnd á nafn hér, en af orðunum má þó skilja að hún 

hefur áhyggjur af því hvort safnið nái að höfða til þeirra sem minni hafa 

menntunina. Í framhaldinu talar hún um hve mikilvægt skref það hafi verið að bjóða 

öllum 9 ára börnum í safnið (bekkjum). Þar með komi allir a.m.k. einu sinn þangað 

og þar með sé sá þröskuldur yfirstiginn. Börn geti líka haft áhrif á foreldrana og 

fengið þá til að koma með síðar. 

 

Innflytjendur / fjölmenning. Í þriðju grein meginmarkmiða Borgarbókasafns er talað 

um fólk af ólíkum uppruna. Þann 1. janúar 2010 voru íbúar með erlent ríkisfang á 

Íslandi 21.701 sem er um 6,8% þjóðarinnar. Í Reykjavík var hlutfallið töluvert hærra 

eða 8,1% og hefur á síðustu árum orðið mikil breyting þar á. Árið 1990 var hlutfall 

erlendra ríkisborgara 1.9% á landinu, í Reykjavík voru þeir 2.699 talsins af 108.484 

íbúum eða um 2,4%. Hlutfall innflytjenda í Reykjavík hefur því farið úr 2,4% árið 
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1990 í 8,1% þann 1. janúar 2010.105 Þess má geta að hér er aðeins um þá að ræða 

sem eru með erlent ríkisfang og ekki taldir með þeir sem eru með íslenskt ríkisfang, 

en eru af erlendu bergi brotnir. Þetta er mikil fjölgun og innflytjendur orðnir 

umtalsverður hluti af markhóp safnsins. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar 

segir:106 

  Reykjavíkurborg sem miðstöð þjónustu skal tryggja innflytjendum og fólki 
af erlendum uppruna greiðan aðgang að þjónustu. ... Stofnanir borgarinnar 
skulu útbúa aðgengilegt og auðskilið upplýsingaefni á tungumálum þeirra 
hópa sem fjölmennastir eru. Starfsfólk leggi sig fram um að skapa 
andrúmsloft sem sé laust við fordóma á grundvelli uppruna, litarháttar, 
þjóðernis eða menningarlegs bakgrunns. 

  
Árið 1997 var sérstök þjónusta almenningssafna þ.m.t. Borgarbókasafns fyrir 

innflytjendur mjög lítil eins og kom fram í grein sem Kristín Aðalsteinsdóttir skrifaði í 

Bókasafnið það ár.107 Þar kannaði hún hvaða þjónusta væri í boði við nýbúa meðal 

ýmissa safna, og hafði Borgarbókasafn þá fengið bækur í millisafnaláni frá 

Norðurlöndum og nýbúum bauðst að fá ókeypis bókasafnsskírteini fyrsta árið 

hérlendis. Margt hefur breyst síðan það var og hafa almenningsbókasöfn skipt á 

milli sín tungumálum. Innflytjendum hefur einnig fjölgað mjög eins og áður var 

nefnt. Borgarbókasafn réði árið 2008, sérstakan verkefnisstjóra fjölmenningar, sem 

hefur síðan skipulagt margvíslega dagskrá og þjónustu fyrir þá og aðra, með það í 

huga að efla skilning manna á milli og stuðla að meiri þátttöku fólks af erlendum 

uppruna í samfélaginu. Borgarbókavörður og verkefnastjóri fjölmenningar, skrifuðu 

m.a. skýrslu um fjölmenningarstarfið sem kom út í febrúar 2010 og kemur þar fram 

að markmið með starfinu sé eftirfarandi:108 

• stuðla að gagnkvæmri félagslegri aðlögun, skilningi og virðingu, 
sem er nauðsynleg í fjölmenningarlegu samfélagi. 

• kynna íslenska menningu og tungu fyrir innflytjendum. 

• auka færni innflytjenda í íslensku. 

• efla tengsl milli allra Reykvíkinga. 

• skapa vettvang fyrir miðlun þekkingar um alla hópa samfélagsins. 

• að bókasafnsheimsókn verði mikilvægur þáttur í daglegu lífi 
innflytjenda. 

• efla samhygð með náunganum. 
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 Hagstofa Íslands. Erlendir ríkisborgarar 1950-2010.  
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 Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar, bls. 20.   
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 Kristín Aðalsteinsdóttir: „Þjónusta almenningsbókasafna við nýbúa.“ 
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 Borgarbókasafn Reykjavíkur: Fjölmenningarleg verkefni í Borgarbókasafni, bls. 4.  
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Einnig tekur safnið þátt í samstarfsverkefninu Comenius Regio Spice, sem gengur út 

á að styðja félagslega aðlögun og bæta íslenskuþekkingu nemenda og fjölskyldna 

þeirra í grunnskólum og framhaldsskólum. Þátttakendur eru, auk safnsins, nokkrir 

skólar og stofnanir m.a. Íþrótta- og tómstundaráð í Miðborg og Hlíðahverfi. Erlendu 

samstarfsaðilarnir eru stofnanir í Asturias á Spáni. Framlag Borgarbókasafns til þessa 

verkefnis er myndband með einfaldri kynningu á starfsemi safnsins á ýmsum 

tungumálum og kynningarbæklingur. Hægt verður að opna myndbandið beint af 

heimasíðu safnsins og einnig verður það sett á youtube.com og aðra vefi þar sem 

talið er að það gæti komið að gagni. 

 

Áhugasvið. Í könnuninni Opnu húsi,109 sem gerð var árið 2004 voru ýmsar 

bakgrunnsbreytur tengdar því hve oft (eða ekki) fólk kemur á Borgarbókasafn. Þar 

kom í ljós að fólk sem notar safnið lítið eða ekkert, hefur örlítið meiri áhuga en aðrir 

á sjónvarpsáhorfi, íþróttum, veiði, raunvísindum, veðurfræði og siglingum. Þeir sem 

hins vegar nota safnið mikið, hafa meiri áhuga en aðrir á bókmenntum, sagnfræði 

og stjórnmálum. Erfitt er að alhæfa út frá þessum niðurstöðum, en sum áhugamál 

fyrri hópsins eru þó oftar tengd karlmönnum en konum. Áhugavert væri að prófa 

með einhverjum hætti að höfða markvisst, í einhvern tíma (t.d. í ár eða tvö) til fólks 

með þessi áhugamál, og sjá hvort það hefði áhrif. Til þess þyrfti þó að kanna fyrir og 

á eftir, notkun á safninu með tilliti til áhugamála, en svo er ekki gert núna, hvorki í 

gestakönnun safnsins né í hinni sameiginlegu þjónustukönnun Reykjavíkurborgar.  

 

Félagslegir þættir / Fötlun. Það getur verið erfitt að ná til fólks sem af einhverjum 

orsökum fellur ekki auðveldlega inn í hið venjulega mynstur. Gott dæmi er t.d. 

þroskaheftir eða mikið fatlaðir. Í menningarstefnu Reykjavíkurborgar 

segir„Menningarlífið einkennist af fjölbreytni og virkri þátttöku íbúa og gesta.“110 

Borgarbókasafn býður upp á þjónustuna Bókina heim og í Foldasafn koma 

þroskaheftir reglulega í sögustund. Vel mætti skoða hvort ekki sé ástæða til að 
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 Helga Dögg Björgvinsdóttir og Ragnheiður Valgarðsdóttir: Opið hús. 
110

 Reykjavíkurborg: Menningarstefna Reykjavíkurborgar 2009-2012. 
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mynda betri tengsl við þá hópa sem standa höllum fæti, t.d. með samvinnu við félög 

eða stofnanir sem styðja fólk með sérþarfir. 

 

Ferðamenn. Samkvæmt Ferðamálastofu komu hingað til lands tæplega 465.000 

erlendir ferðamenn árið 2009 í gegnum Leifsstöð.111 Eru þá ótaldir þeir sem koma 

með skipum. Eins og að framan hefur verið nefnt, ber menningarstofnunum 

borgarinnar að taka vel á móti erlendum gestum og hefur Borgarbókasafn m.a. 

boðið upp á bókmenntagöngur á ensku, þar sem gengið er um miðborgina, stoppað 

á vissum stöðum og lesið úr íslenskum skáldritum, og er þá leitast við að tengja efni 

þess kafla sem lesinn er, umhverfinu. Einnig nota ferðamenn sér þráðlausa 

nettengingu safnsins og kaupa sér aðgang að tölvum. Til að kynna 

bókmenntagöngurnar eru veggspjöld hengd upp í safninu og víðar og dreifimiðar 

settir á staði þar sem líklegt er að ferðamenn komi s.s. Upplýsingamiðstöð 

ferðamanna.  

 

Hverjir koma ekki. Í viðhorfs- og notendakönnun fyrir Borgarbókasafn sem 

Brynhildur Frímannsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir gerðu árið 1996 meðal 12-75 

ára Reykvíkinga,112 voru þeir sem sjaldan eða aldrei notuðu safnið, sérstaklega 

spurðir um ástæður þess. Flestir báru fyrir sig tímaleysi (119), næst flestir söguðust 

eiga gott heimabókasafn (98), því næst var svarað: Les lítið (nú) (76), fæ bækur eftir 

öðrum leiðum (62), og þar á meðal voru nokkrir sem létu aðra heimilismenn ná í 

bækur fyrir sig í Borgarbókasafn. Í fimmta lagi var ástæðan einfaldlega sú að 

viðkomandi notaði annað bókasafn. Það geta því verið margvíslegar ástæðu fyrir 

ekki-notkun og ástæðan ekki endilega sú að viðkomandi noti aldrei bókasöfn eða 

lesi ekki. Í þeirri könnun kom einnig skýrt fram að töluverður mismunur er á notkun 

safnsins eftir því hvaða starfsgreinum fólk tilheyrir, og eru námsmenn, sérfræðingar, 

tæknar og sérmenntaðir, líklegri en aðrir til að nota safnið. Þeir sem voru ólíklegastir 

til að nota það, voru embættismenn og stjórnendur, sjómenn, iðnaðarmenn og véla- 

og vélgæslumenn, skrifstofu- og þjónustufólk, og ekki útivinnandi.  Í könnunum 

virðast tekjur ekki skipta máli, varðandi það hvort fólk kemur í safnið eða ekki.  

                                                
111

 Ferðamálastofa. 
112

 Brynhildur Ólöf Frímannsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. Viðhorfs- og notendakönnun fyrir 
Borgarbókasafn 1996. 
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Hér hefur verið stiklað á stóru varðandi viðskiptavini Borgarbókasafns. Fjallað var 

almennt um að bókasöfn tilheyri vissum menningarheimi, og óvíst sé að 

viðskiptavinir þeirra, óski eftir nýrri þjónustu, ef sú „tegund“ þjónustu hefur ekki 

tilheyrt þeim menningarheimi fram að því. Bókasöfnin verða því að finna út langanir 

og þarfir viðskiptavinanna og það gera þau m.a. með því að greina þá í hópa. 

Markhópur Borgarbókasafns er mjög breiður, þ.e. allir Reykvíkingar og ferðamenn í 

borginni. Ýmsar aðferðir er hægt að nota til að greina markhópinn niður, en hér var 

hann greindur niður eftir: Aldri, kyni, búsetu, menntun, 

innflytjendum/fjölmenningu, áhugasviði, félaglegum þáttum/fötlun, ferðamönnum 

og einnig var fjallað lítillega um þá sem ekki koma á bókasafnið. Í SVÓT greiningunni 

í kafla 5.2 var minnst á viðskiptavini safnsins. Þar fólst styrkur safnsins í hve breiður 

markhópurinn er og einnig taldist það ógnun. Með svo breiðan markhóp eru minni 

líkur á að þjónusta sem boðið er upp á missi alveg marks, líklegt er að hún muni 

höfða til einhvers hluta hópsins. Eins er viss hætta á, ef safninu tekst ekki að greina 

markhópinn niður, að það ætli sér að höfða til of breiðs hóps í hvert sinn. Auk þess 

getur verið hætta á, að viss hluti hópsins verði útundan, að það sé erfitt að ná til 

sumra. Borgarbókasafn á hins vegar að þjóna og vera öllum aðgengilegt. 

 

5.6 Starfsmenn  

Í þessum kafla verður fjallað um starfsmenn bókasafna almennt og starfsmenn 

Borgarbókasafns.  

 

5.6.1 Viðhorf starfsmanna 

Mannauður er einn af grunnþáttum starfsemi allra bókasafna. Það er því afskaplega 

mikilvægt að hann sé tilbúinn að takast á við breytingar þær sem nokkuð er víst að 

verði á starfsemi Borgarbókasafns á næstu árum. Einnig er starfsfólkið og viðmót 

þess, andlit stofnunarinnar út á við og því nauðsynlegt að það sé ánægt. 

Reykjavíkurborg hefur látið gera viðhorfskannanir meðal starfsmanna sinna árlega 

og er tilgangurinn með þeim „... m.a. að fá fram viðhorf starfsmanna til  
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starfsumhverfis, samskipta og stjórnunarhátta.“113 Sé rýnt í könnunina frá árinu 

2009, sem sýnir einnig niðurstöður frá árinu á undan til samanburðar, sést að 

starfsmenn safnsins eru í heild frekar ánægðir. Starfsaðstaða, samvinna og 

sveigjanleiki í starfinu er til staðar, starfsfólkið er metnaðarfullt, finnst starf þess 

vera mikilvægt og telur ímynd bókasafnsins mjög góða. Helst kreppir skóinn í því 

sem tengist upplýsingaflæði, frumkvæði, viðurkenningu, stjórnun og starfsþróun. 

Allir þættir sem spurt var um í könnunum eru mikilvægir, en þessir fimm sem komu 

lakar út og hér eru nefndir, s.s. frumkvæði og upplýsingaflæði eru atriði sem eru 

veigamikil þegar takast þarf á við breytingar. Grunnurinn er hins vegar góður þ.e. 

samvinna og sú tilfinning starfsmanna að verið sé að vinna mikilvægt starf og að 

þeirra framlag skiptir máli.  

 

5.6.2 Vinna, menntun og símenntun 

Þegar listi yfir starfsmenn Borgarbókasafns og starfsheiti þeirra er skoðaður á 

heimasíðu þess í apríl 2010, og reiknað með að háskólamenntaðir beri titilinn: 

borgarbókavörður, safnstjóri, verkefnastjóri, deildarbókavörður, skjalastjóri og 

skrifstofustjóri, þá er tæplega helmingur þeirra með menntun á háskólastigi. Þetta 

hlutfall virðist ekki hafa breyst mikið á síðustu árum, en árið 2002 voru þeir 44%.114  

Í gegnum árin hafa verkefni starfsfólks bókasafna, að miklu leyti snúist um 

safnkostinn, bækur, tímarit, diska o.fl. Það er mikil og áþreifanleg vinna í kring um 

slíkan efnislegan safnost; skrá, merkja, plasta, gera við, raða í hillur, og það ekki 

aðeins einu sinni heldur væntanlega hverju gagni mörgum sinnum. Borgarbókasafn 

hefur eins og flest almenningsbókasöfn haft þennan safnkost sem miðjupunkt, allt 

starfið hefur snúist um hann, beint og óbeint. Að koma efni hans á framfæri með 

ýmsu móti, ekki eingöngu með því að lána út bækur heldur líka t.d. að halda úti 

metnaðarfullum bókmenntavef, bjóða upp á sögustundir, upplestur rithöfunda og 

fleira. Nú er margt sem bendir til að samfara breytingum á safnkosti og verkefnum  
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 Viðhorfskönnun meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar 2009. 
114 

Reykjavíkurborg: Ársskýrsla menningarmála 2002,  bls. 24. 
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Borgarbókasafns verði vinna starfsfólksins jafnframt með öðru móti, og segir Erla 

Kristín Jónasdóttir safnstjóri aðalsafns í því sambandi:115  

  Þetta er svo breytt hlutverk núna, við erum í allt öðru og það hófst kannski 
með sjálfsafgreiðslunni, við töluðum um að við færum fram fyrir og 
myndum aðstoða fólk meira. Við vissum kannski ekki alveg hvað við 
ætluðum að aðstoða, í hverju, en það er kannski akkúrat í þessu, að standa 
fyrir viðburðum, taka upp dót eftir börnin, raða því upp í stað þess að raða 
upp bókunum. 

 

Telja má næsta víst, að á næstu árum muni vinna við hinn efnislega safnkost minnka 

og önnur störf taka meiri tíma t.d. að skipuleggja ýmiskonar þjónustu, dagskrá og 

viðburði, sinna einstökum hópum og vera í samstarfi við aðila utan safnsins. Það 

verður því að teljast líklegt að hlutfall háskólamenntaðra eða fólks með sérþekkingu 

eigi eftir að aukast hjá almenningssöfnum.  

 

Ekki er mikil starfsmannavelta í Borgarbókasafni Reykjavíkur sem segir okkur tvennt: 

Að starfsmönnum finnst gott að vinna í safninu og að ekki koma margir nýir til 

starfa. Það síðarnefnda bendir til að nauðsynlegt sé að hafa öfluga símenntun. 

Borgarbókasafn gerir símenntungaráætlun ár hvert fyrir starfsfólk sitt.116 Árið 2009 

var t.d. gert ráð fyrir sjö „föstudagsfræðslu“ en þá hittist starfsfólk allra safnanna og 

stundum alls sviðsins og eitthvert málefni er kynnt. Einnig er boðið upp á einstök 

námskeið og fyrirlestra, bæði sameiginlega og svo fyrir einstaka starfsmenn eða 

hópa eftir starfi þeirra og áhuga. Í þrjú ár hafa verið skipulögð vistaskipti innan 

sviðsins, og fara þá starfsmenn á aðra stofnun innan sviðsins og kynna sér starfið 

þar í hálfan eða heilan dag. Árlega heldur Borgarbókasafn dagslangt málþing fyrir 

starfsmenn og er þema þingsins mismunandi. Árið 2009 bar það yfirskriftina Sköpun 

skiptir sköpum117 og í starfsáætlun Menningar- og ferðamálasviðs fyrir 

Borgarbókasafn eru starfsmenn sagðir leggja áherslu á sköpun árið 2010.118 

Símenntun hjá Borgarbókasafni virðist því vera öflug og áhersla lögð á að hún sé 

fjölbreytt og að allir starfsmenn taki þátt. 

 

                                                
115

 Erla Kristín Jónasdóttir. Viðtal. 
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 Borgarbókasafn Reykjavíkur: Fræðsla 2009; Menningar- og ferðamálasvið: Starfsáætlun 2010, bls. 
21.  
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Borgarbókasafn Reykjavíkur: Málþing. 
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Menningar- og ferðamálasvið: Starfsáætlun 2010, bls. 21. 
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Samkvæmt rannsóknum skiptir máli fyrir bókasöfn að starfsmenn þeirra séu 

upplýstir um markaðsmál. Eins og nefnt var í kafla 4 er markaðsfræði nútímans 

viðskiptavinamiðuð, sem í stuttu máli segir að starfsemi fyrirtækis eða stofnunar eigi 

að miða út frá viðskiptavinum þess. Þarfir, langanir og væntingar viðskiptavina eru 

hins vegar stöðugt að breytast eða þróast, og þarf því að fylgjast vel með og aðlaga 

vöru og/eða þjónustu að þeim jafnóðum. Ef viðkomandi fyrirtæki eða stofnun gerir 

það, telst hún á markaðslínu eða verða markaðshneigð (e. market orientation). 

Ýmsar rannsóknir benda til að það skipti verulegu máli fyrir velgengni fyrirtækja að 

haga starfsemi sinni með þeim hætti og er það óháð stærð eða markaðshlutdeild.119 

Á árunum 2002-2003 var gerð rannsókn í nokkrum finnskum háskóla- og 

sérfræðibókasöfnum þar sem m.a. kannað var hvers vegna sum bókasöfn væru 

markaðshneigðari en önnur. Ýmsir þættir voru rannsakaðir s.s. umhverfi, 

safnkostur, framkoma starfsfólks, gæði þjónustu og fleira. Í stuttu máli urðu 

niðurstöðurnar þær, að ánægja viðskiptavina var mun meiri í nær öllum þáttum 

þjónustunnar hjá bókasöfnum sem voru markaðshneigðari, en hinna sem voru það 

síður. Reynt var einnig að grafast fyrir um það, hvers vegna sum bókasöfn væru 

markaðshneigðari en önnur og kom í ljós greinileg fylgni milli meiri menntunar (eða 

símenntunar) starfsmanna um markaðsmál og markaðshneigðar/ánægju 

viðskiptavinanna.120 Þó að þessi rannsókn hafi ekki verið gerð í 

almenningsbókasöfnum, er starfsemi bókasafna það svipuð í grunninn, að full 

ástæða er fyrir Borgarbókasafn að íhuga að taka inn í símenntunaráætlun sína, meiri 

fræðslu um markaðsmál.   

 

Þegar markaðsmál Borgarbóksafns Reykjavíkur eru skoðuð, vaknar sú spurning 

hvort almennir starfsmenn safnsins geri sér grein fyrir þeim breytingum sem nú eru 

á næsta leyti hjá bókasöfnum, í tengslum við stafræna miðlun efnis, og hvort þeir 

séu tilbúnir til að taka þátt í þeim. Einnig hvort stjórnendur safnsins hafi lagt sig 

nægilega fram við að koma þeim upplýsingum á framfæri. Í grein sem birtist í 

Journal of Librarianship and Information Science árið 2009121 segir Noa Aharony frá 
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rannsókn sem gerð var á afstöðu bókavarða til markaðshugsunar í bókasöfnum. 

Niðurstöðurnar voru í mjög stuttu máli að starfsmenn bókasafna þyrftu á töluverðri 

hvatningu að halda, svo söfnin verði fær um að haldið stöðu sinni sem 

upplýsingaveitur í framtíðinni. Ennfremur hefur verið bent á, að það sem skiptir 

mestu máli í að innleiða breytingar, sé að hver og einn einstaklingur fái að taka þátt í 

breytingunum og fái nægar og stöðugar upplýsingar. Að hann upplifi sig sem 

geranda (taki ekki bara við skipunum) og fái stuðning frá öðrum í fyrirtækinu.122 Til 

að átta sig á hvort starfsmenn séu tilbúnir, menntunarlega og viðhorfslega séð, til að 

takast á við ný verkefni þyrfti í raun að gera nánari athugun á því. Ekki er hægt að 

fullyrða um það að svo stöddu. Það eru hins vegar nokkrar líkur á, eins og áður var 

nefnt að margir þeirra átti sig ekki á breytingum í starfsemi almenningsbókasafna og 

það þyrfti einfaldlega að fræða þá um það. 

 

Hér að framan var sagt frá því að starfsmenn Borgarbókasafns eru almennt ánægðir 

og finnst starf þeirra vera mikilvægt. Í SVÓT greiningunni eru vel menntaðir og vanir 

starfsmenn, taldir vera einn af styrkleikum Borgarbókasafns. Síðar var vitnað í 

viðhorfskönnun meðal starfsmanna þar sem í ljós kom, að það sem þeir töldu helst 

skorta varðandi vinnuna, væri tengt upplýsingagjöf og starfsþróun. Bent var á að 

mikilvægt er, að safnið efli upplýsingagjöf og fræðslu til handa starfsmönnum, vegna 

fyrirsjáanlegra breytinga hjá almenningsbókasöfnum. Góð þekking þeirra á 

markaðsmálum getur líka aukið líkurnar á að þær breytingar gangi vel fyrir sig.  

Starfsmenn Borgarbókasafns tengjast markaðsmálum þess beint, enda eru það þeir 

sem gera starfsemi þess að veruleika. Að þeir séu vel upplýstir um starfið og 

meðvitaðir um í hvaða átt er stefnt, hlýtur að skipta verulegu máli fyrir safnið, ef 

styrkur þess á áfram að felast í hæfu starfsfólki.  

Upplýsingaflæði innan safnsins verður einnig til umfjöllunar í næsta kafla sem m.a. 

er um það, hvernig starfsemin er kynnt meðal starfsmanna.  
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5.7 Kynningarmál 

Í þessum kafla er ætlunin að skoða á hvern hátt Borgarbókasafn Reykjavíkur kynnir 

starfsemi sína innan safns og utan. Annars vegar hvað varðar safnið og 

borgaryfirvöld og líka innan safnsins. Hins vegar verður skoðað hvernig safnið er 

kynnt útá við, þ.e. fyrir viðskiptavinum sínum. Þegar rætt er um kynningu er ekki 

eingöngu átt við beinar auglýsingar heldur einnig almennar upplýsingar um það sem 

er á döfinni í safninu eða annað það sem þarf að koma fram um starfsemina. 

 

5.7.1 Innri kynning 

Hér verður fjallað um innri kynningarmál safnsins, þ.e. hvernig upplýsingum er 

komið á framfæri innan borgarkerfisins og innan safnsins sjálfs. Sérstaklega verða 

samskipti á milli aðalsafns og útibúa skoðuð.  

 

5.7.1.1 Borgarbókasafn og borgaryfirvöld 

Borgarbókavörður er yfirmaður Borgarbókasafns og hann miðlar upplýsingum um 

safnið til Menningar- og ferðamálaráðs, sem safnið heyrir undir. Fundir eru haldnir 

reglulega í ráðinu og þar er fjallað um starfs- og fjárhagsáætlanir stofnana sviðsins. 

Forstöðumenn menningarstofnanna Reykjavíkurborgar eru kallaðir á fundi þess í 

kringum áætlanagerð sviðsins og einnig af sérstökum tilefnum. Þegar hafist er 

handa við gerð starfsáætlunarinnar, kynnir borgarbókavörður hugmyndir eða drög 

að henni fyrir ráðinu og svo aftur síðar þegar vinnunni er lokið. Þegar nýtt 

Menningar- og ferðamálaráð kemur saman eftir kosningar, koma forstöðumenn 

stofnanna einnig á fund og kynna starfsemi sinnar stofnunnar og hefur það verið 

alloft að undanförnu (skrifað árið 2010) vegna mikilla sviptinga í 

borgarstjórnmálunum. Einnig er forstöðumönnum velkomið að leggja sérstök mál 

fyrir ráðið, ef þeim þykir þess þurfa. Anna Torfadóttir borgarbókavörður tekur sem 

dæmi um slík mál, það hvað gera skyldi við gamla bókabíl safnsins, hvort farga ætti 

honum eða varðveita sem menningarminjar. Einnig kemur fyrir að ráðið kallar 

forstöðumennina á fund vegna sérstakra mála, og sem dæmi um það nefnir Anna að 

í kjölfar efnahagshrunsins 2008, var rætt um að afhenda atvinnulausum ókeypis 

skírteini og var beðið um greinargerð um kostnað og annað, ef að því yrði.   
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Aðspurð um hvort auðvelt sé að koma sjónarmiðum safnsins á framfæri við 

Menningar- og ferðamálaráð sagði Anna Torfadóttir borgarbókavörður:123  

 Já, alltaf hlustað á mann, ég er búin að vera hérna í 30 ár, ég man ekki eftir 
neikvæðni eða neinu. Alltaf tekið vel í allt. Nú, þeir eru kannski ekki tilbúnir 
til, eins og t.d. með skírteini fyrir atvinnulausa, þá horfa þeir í peninginn 
eða eitthvað þess háttar og ef maður er að stinga upp á einhverju sem 
kostar pening, þá er kannski ekki endilega sagt já við því. En mjög jákvætt, 
alltaf allir, hvar í flokki sem þeir eru.  

   
Hjá Menningar- og ferðamálasviði  starfar sviðsstjóri sem undirbýr fundi ráðsins og 

sér um að framkvæma það sem ráðið ákveður. Stjórnendur stofnana Menningar- og 

ferðamálasviðs heyra beint undir sviðsstjóra sem hefur faglega forystu á sviðinu og 

ber ábyrgð á innleiðingu breytinga og nýsköpunar.124 Sviðsstjóri gegnir því 

mikilvægu hlutverki sem tengill á milli Borgarbókasafns og borgaryfirvalda, en auk 

þess að vera hægri hönd Menningar- og ferðamálasviðs, situr hann reglulega fundi 

með borgarstjóra ásamt öðrum sviðsstjórum og gerir grein fyrir starfsemi 

Borgarbókasafns og annarra stofnanna sviðsins.   

 

Tvær skrifstofur starfa á sviðinu, skrifstofa rekstrar- og fjármála, og skrifstofa 

menningarmála. Þær vinna með stofnunum sviðsins við áætlanagerð og fjármála- og 

rekstarstjórnun ásamt  öðrum sameiginlegum viðfangsefnum og einstökum 

verkefnum.125 

 

Það eru því einkum tvær leiðir sem safnið hefur til að koma sjónarmiðum og 

erindum á framfæri við borgaryfirvöld, annars vegar á fundum Menningar- og 

ferðamálaráðs og þá aðallega í kringum gerð starfs- og fjárhagsáætlunar sviðsins og 

svo hins vegar í gegnum skrifstofur sviðsins og sviðsstjóra sem þá kemur málunum 

áfram hjá borgarstjóra og ráðinu.   

 

Anna Torfadóttir borgarbókavörður benti einnig á, að mikilvægt sé að minna öðru 

hvoru á safnið og segja frá því sem vel gengur, og sendir hún stundum tölvupóst t.d. 

á sviðið, sviðsstjóra eða jafnvel einstöku sinni borgarstjóra, með jákvæðum fréttum. 
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 Anna Torfadóttir. Viðtal. 
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 Menningar- og ferðamálasvið: Um sviðið. 
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Menningar- og ferðamálasvið: Helstu verkefni. 
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Jafnframt lagði hún áherslu á að slíkar sendingar verði þó að vera í hófi eins og allt 

annað. Skrifstofur sviðsins séu einnig alltaf til samstarfs og aðstoðar reiðubúnar og 

að þrátt fyrir allt séu persónuleg samskipti og góð samvinna manna á milli það sem 

skipti mestu máli við að koma upplýsingum á framfæri við borgaryfirvöld.126  

 

5.7.1.2 Safnráð, teymi og starfsmenn 

Safnráð fundar u.þ.b. einu sinni í mánuði og er ráðgefandi fyrir borgarbókavörð. 

Ráðið fer yfir ýmis mál sem koma upp í söfnunum og lítur til framtíðar, sem dæmi 

eru hér talin upp mál sem tekin voru fyrir á einum fundi þess: Viðhald á 

sjálfsafgreiðsluvélum, ný menningar- og þjónustumiðstöð í Grafarvogi, jólagleði 

starfsmanna, ráðningar, staða fjármála, starfsáætlun 2010 og ný kjörorð, gjaldskrá 

og innheimta, þjónustukönnun og gestakönnun, skor- og stefnukort, unglingalestur 

og nýtt bókamerki.127 Það er því næstum allt sem viðkemur Borgarbókasafni sem er 

tekið fyrir á fundum ráðsins og eru mál sem tilheyra kynningarmálum ekki þar 

undanskilin, sbr. bókamerkið. Eins og getið var um í kafla 5.1 um hlutverk og 

skipulag í safninu, leggja teymin áætlanir sínar fyrir safnráð sem ætti því að hafa 

allgott yfirlit yfir það sem liggur fyrir.  

 

Teymi eru vettvangur þar sem starfsmenn koma saman og taka fyrir ákveðna þætti í 

starfseminni.128 Hugsunin á bak við teymin er greinilega valddreifing, góð nýting á 

þekkingu innan safnsins og vilji til að fá sem flesta starfsmenn til að móta starf 

stofnunarinnar. Allir þættir starfseminnar tengjast markaðsmálum, en þrjú 

teymanna eru það öðrum fremur sem fjalla um framtíðarsýn og markaðssetningu á 

safninu. Þau eru: Teymi um viðburði, teymi um markaðsmál og vefi Borgarbókasafns 

og teymi um Bókasafn 2.0 – hugmyndavinna, framtíðarsýn , markmiðssetning, 

kynning, fræðsla, áætlanagerð og rafræna safnið.  

Teymin voru endurskoðuð árið 2008 og árið 2009 tóku því ný teymi til starfa.  

Reynt er að skipa teymin fólki úr sem flestum söfnum Borgarbókasafns og er það 

liður í því að auka samvinnu og upplýsingaflæði milli safnanna.  
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 Anna Torfadóttir. Viðtal. 
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Fundargerð safnráðs Borgarbókasafns Reykjavikur. 1. desember 2009. 
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Starfsmannahandbók Borgarbókasafns Reykjavíkur, bls. 105-107. 
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Starfsemi teymanna hefur þó greinilega verið upp og niður, þar sem t.d. teymi um 

bókasafn 2 hafði í apríl 2010 ekki enn fundað og teymi um markaðsmál og vefi 

hittist einu sinni árið 2009. Teymin skiluðu heldur ekki neinni áætlun til safnráðs 

fyrir árið 2010, eins og verið hefur og kemur viðmælendunum flestum saman um að 

vegna aukins álags, í kjölfar efnahagssamdráttar árið 2008, hafi einfaldlega verið 

gefið eftir á þessu sviði. Guðríður Sigurbjörnsdóttir verkefnastjóri hjá 

Borgarbókasafni og teymisstjóri teymis um viðburði sagði um teymastarfið:129  

 Já, það sem sagt var hugmyndin upphaflega að það væri einn úr hverju 
safni og þetta teymi sæi um viðburðina í öllum söfnunum og hefði 
einhverja heildarsýn yfir þá, og einmitt að fá þetta upplýsingaflæði, en 
síðan gleymist svolítið mikið að funda þannig, að það hefur ekki verið eins 
markvisst. 

  
Óskar Guðjónsson safnstjóri hefur þetta um teymin að segja:130 

  En það verður því miður bara að segjast að fólk veit ekki hvort það er í 
teyminu eða ekki því að það er aldrei fundað. Fólk er skipað í eitthvað 
teymi og svo er ekki fundað nema kannski einu sinni á ári. 

  
Í máli Önnu Torfadóttur borgarbókavarðar kom fram, að í kjölfar efnahagshrunsins 

2008 þurfti hvað eftir annað að endurskoða allar áætlanir varðandi fjármál og fleira, 

sem varð til þessa að tefja ýmsa vinnu, s.s. hjá teymunum. Guðríður 

Sigurbjörnsdóttir verkefnastjóri var spurð hvort hugsanlega mætti kenna 

áðurnefndu efnahagshruni um, að slakað hefur verið á vinnu teymanna og kvað hún 

svo vera en sagði jafnframt:131   

 ... og svo held ég líka að álagið hafi bara aukist töluvert á alla starfsmenn 
þannig að fólk gefur sér minni tíma til að kalla saman teymisfund, það getur 
oft verið erfitt að finna dag sem hentar öllum, fólkinu úr útibúunum og 
fólkinu héðan. Þannig að það bara situr aðeins á hakanum út af vinnuálagi. 

 

Ekki er þó nauðsynlegt að öll vinna varðandi kynningarmál fari í gegnum teymi og 

Sólveig Arngrímsdóttir safnstjóri Gerðubergssafns sagði um viðburði í því safni:132   

 ... en svo er þetta líka bara spontant, það er eitthvað í gangi og það er 
gripið, það er einhver umræða í gangi og það er fenginn fyrirlesari, það þarf 
líka að vera svoleiðis. Ekki að hafa allt niður njörvað.  
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 Guðríður Sigurbjörnsdóttir. Viðtal. 
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 Óskar Guðjónsson. Viðtal. 
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 Guðríður Sigurbjörnsdóttir. Viðtal. 
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 Sólveig Arngrímsdóttir. Viðtal. 
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og Óskar Guðjónsson safnstjóri segir: 133  

 Við erum með mikið af föstum viðburðum sem eru ekki bara hjá okkur 
heldur hjá öllu safninu, mikið af þessu er unnið hjá barnateyminu og víðar. 
Og svo höfum við alltaf tvisvar á ári keypt inn viðburði, brúðuleikhús, 
leiksýningar, oftar en ekki fyrir krakka. Í flestum tilfellum er það kannski ég 
sem held utan um það, en hugmyndirnar koma víða að og það taka allir 
þátt  ef það er eitthvað sérstakt um að vera. Það er kannski á minni könnu 
að sjá um að það sé auglýst. 

  
Það er greinilegt að allir geta komið með hugmyndir að verkefnum. Teymin þrjú sem 

skoðuð voru sérstaklega, virðast þó ekki virka sem skyldi, og við fyrstu sýn lítur út 

fyrir, að um sé að kenna auknu vinnuálagi. Þess má geta að einn verkefnastjóra 

safnsins sem skipuleggur viðburði, er jafnframt vefstjóri, sér um rafrænt fréttabréf 

safnsins, sendir út fréttatilkynningar og setur fréttir á facebook, ásamt öðrum 

verkefnisstjórum. Hann sér einnig um símenntunarmál starfsmanna sem eru 

töluverð, eins og áður hefur komið fram, og situr í fimm teymum og er teymisstjóri í 

einu. Oftast hefur þó fleiri en einn starfsmaður með hvert mál að gera (s.s. viðburð 

og kynningu á honum).  

 

Upplýsingaflæði innan safnanna fer einnig fram á reglulegum starfsmannafundum í 

hverju safni þar sem farið er yfir stöðuna og það sem framundan er. Jafnframt eru 

haldnir sameiginlegir fundir með starfsmönnum allra safnanna eftir því sem við á, 

t.d. þegar gestakönnun safnsins er kynnt. Sameiginlegir fundir eru líka haldnir með 

öðrum menningarstofnunum Menningar- og ferðamálasviðs vegna ýmissa mála. Hjá 

safninu er tölvupóstlisti allra starfsmanna og er hann notaður til margskonar  

tilkynninga og geta allir starfsmenn sent á hann. Einnig senda safnstjórar starfsfólki 

síns safns upplýsingapóst en sú aðferð er mest notuð í aðalsafni, sem hefur flesta 

starfsmenn, sem oft eru að vinna á mismunandi tímum, á mismunandi stöðum í 

húsinu og því erfitt að ná öllum saman í einu. í aðalsafni er auk þess notað blogg til 

að upplýsa um hvað sé í gangi þann daginn. Í hinum söfnunum eru samskiptin meira 

maður á mann, enda hittast venjulega allir sem eru að vinna á sama tíma.  
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Ýmsar aðferðir, eftir því sem við á, eru notaðar innan safnsins við upplýsingamiðlun 

um starfið. Ekki hentar þó sama aðferðin í öllum söfnum Borgarbókasafns enda mis 

stór. Einnig er jákvætt að allir virðast getað komið á framfæri upplýsingum s.s. á 

póstlista starfsmanna. Hugmyndin með teymisvinnunni er mjög góð og til þess fallin 

að auka á lýðræði í stjórnun safnsins og betri kynnum milli starfsfólks mismunandi 

safna. Hvað varðar þau teymi sem einkum sjá um markaðsmál s.s. þau þrjú sem hér 

að framan voru talin, þá virðist vinnuálagið einfaldlega vera orðið of mikið, til að 

þeir sem þar sitja, geti náð að sinna þeirri vinnu. Starf teymanna og samstarfi milli 

safna í kynningarmálum verður áfram til umræðu í næsta kafla. 

 

5.7.1.3 Aðalsafn og útibú 

Aðalsafn Borgarbókasafns hefur töluverða sérstöðu miðað við útibúin. Er það hvort 

tveggja vegna stærðar sinnar, en þó ekki síður af því að þar er skrifstofa safnsins til 

húsa. Á skrifstofunni eru unnin almenn skrifstofustörf varðandi laun, innkaup og 

annað slíkt, einnig skráning á safnkosti og þar hefur borgarbókavörður, skjalastjóri 

og verkefnastjórar vinnuaðstöðu. Aðstöðumunur er því nokkur á milli aðalsafns og 

útibúa, að því leyti að verkefnastjórar og miðlæg þjónusta er í aðalsafni.  

Ekki finnst þó öllum að þar sé vandamál á ferðinni, en í viðtali við safnstjórana var 

nokkur mismunur á því hvað þeim fannst um þetta. Erlu Kristínu Jónasdóttur 

safnstjóra aðalsafns finnst samvinnan ganga vel milli allra safnanna hvað varðar 

markaðsmál, en slær samt örlítinn varnagla „Ja mér finnst þetta ganga vel því að ég 

er auðvitað í nálægðinni ...“ 134 og nefnir í framhaldinu að verkefnisstjórarnir séu í 

sama húsi, og að hún sé staðgengill borgarbókavarðar og því e.t.v. betur upplýstari 

en margur annar. Hún tekur einnig fram að upplýsingar og skilaboð komi víða að, 

svo ekki sé alltaf auðvelt að fylgjast með öllu sem er að gerast í safninu eða í 

tengslum við það, t.d. í borgarkerfinu. Eins og hinir safnstjórarnir og 

borgarbókavörður nefnir Erla Kristín safnráðsfundi sem mikilvægan vettvang til að 

skiptast á upplýsingum og í að skipuleggja framtíðina. Óskar Guðjónsson safnstjóri 

var þó á því að samvinna milli aðalsafns og útibúa varðandi markaðsmál, mætti vera 
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betri og telur að markaðs- og viðburðateymi sem verið hafi í safninu, hafi ekki náð 

tilgangi sínum. Í því sambandi sagði Guðríður Sigurbjörnsdóttir verkefnastjóri:135  

 Já, það verður nú að segjast eins og er, að við hugsum mest um aðalsafn, 
þar eru alla vega stærstu viðburðirnir, en svo er heilmikið að gerast úti í 
útibúunum, sem oft kannski fer framhjá okkur hérna á aðalsafni og fram hjá 
hinum söfnunum. Því miður virðist ekki vera alveg nógu góð samvinna á 
milli eða ekki nógu gott upplýsingaflæði á milli útibúana. Þannig að það 
mætti vissulega vera betra. 

  
Hina landfræðilegu fjarlægð milli útibúanna og skrifstofunnar er eðlilega ekki hægt 

að brúa. Hins vegar virðist sem ákveðið bil sé á milli vinnu verkefnastjóra safnsins 

annars vegar og útibúa safnsins hins vegar. Að hluta til virðist það sambandsleysi 

tengjast vinnuálagi og er ástæða til að kanna hvort ekki sé hægt að leysa  

 

vandamálið með einfaldari hætti, en teymastarfið er. Til dæmis gæti tilhögunin 

verið sú, að áfram verði einn starfsmaður í hverju útibúi, í ábyrgð fyrir markaðs- og 

vefmál síns safns. Hann væri svo í góðu sambandi við a.m.k. einn verkefnisstjóra í 

aðalsafni, sem væri þá tengiliður hans. Verkefnastjórar á skrifstofu myndu þá skipa 

óformlegt markaðsteymi og væri hver þeirra fulltrúi útibús. Starfsmaður útibúsins 

gæti svo komið til skrafs og ráðagerða, eftir því hvort og hvað væri á döfinni í hans 

útibúi og ekki þyrfti að kalla saman teymisfundi til þess.  

Rætt hefur verið um að búa til sérstakar vefsíður fyrir hvert útibú og gæti það aukið 

á sjálfstæði þeirra við að koma á framfæri kynningu á sér. Það gæti styrkt ímynd 

þeirra sem hverfasafna og væri skemmtileg leið til að koma efni á framfæri sem 

tengdist viðkomandi hverfi. Safnasíðurnar þyrftu þó að vera undir aðalsíðu safnsins 

en samt sem áður að hafa sérstaka vefslóð s.s. kringlusafn.is o.s.frv. Tilkoma þeirra 

væri til mikilla bóta, en algert grundvallaratriði er að starfsmenn viðkomandi safns 

myndu sjá um að viðhalda sinni síðu.  

 

Góð dreifing safnanna um borgina var nefnt sem styrkur Borgarbókasafns og 

tækifæri í SVÓT greiningunni. Að safnið sé víða um borgina með starfsemi sína bætir 

aðgengi íbúanna og ætti að auðvelda söfnunum að starfa sem hverfamiðstöðvar. 

Staðsetning þeirra var þó einnig nefnd sem hugsanlegur veikleiki og þá var einkum 
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verið að vísa í þá tregðu í upplýsingaflæði og samvinnu varðandi kynningarmál sem 

virðist vera á milli safnanna. Þrátt fyrir einhver vandkvæði þar að lútandi, ætti að 

vera hægt að leysa það mál nokkuð auðveldlega, t.d. eins og hér áður var lagt til. 

 

5.7.2 Ytri kynning 

Safnið sjálft og að vera stöðugt að minna á það, skiptir mestu máli í markaðsmálum 

Borgarbókasafns, að sögn þeirra  fimm stjórnenda safnsins sem rætt var við, um 

markaðsmál safnsins. Anna Torfadóttir borgarbókavörður136 taldi þetta einnig skipta  

mestu máli í kynningu á safninu innan borgarkerfisins og til viðskiptavinanna og 

sagði hún í viðtali:  

 Ja, í báðum tilvikum myndi ég segja að það er að minna á sig, já minna á 
tilvistina innan borgarkerfisins, minna á mikilvægi þessarar stofnunnar, 
draga það fram fyrir pólitíkusana svo þeir geti gert að sínu. Og já það er að 
minna á sig. Það er ekki nóg að gera eitthvað stórkostlegt húllumhæ þriðja 
hvert ár, maður þarf alltaf að vera að, stöðugt. 

  
Aðhalds hefur ætíð verið gætt í fjármálum Borgarbókasafns Reykjavíkur og í kjölfar 

efnahagshrunsins 2008 þurfti það að skera niður og spara til hins ýtrasta. Ekki er því 

gert ráð fyrir miklu fé til kaupa á auglýsingum og gerð á dýru kynningarefni. Safnið 

hefur ætíð þurft að skipuleggja sín kynningarmál með það í huga, að þau kosti ekki 

mikið enda segir í meginmarkmiðum safnsins að fjármunum skuli vel varið.   

Hér að framan var áætlað að viðburðir gætu verið a.m.k. 300 á einu ári og hverjum 

viðburði fylgir mikli vinna við umsjón viðburðarins sjálfs, en einnig við kynningu t.d. 

að semja og senda fréttatilkynningar í fjölmiðla, á póstlista og facebook, gera 

kynningarefni og jafnvel hringja í fjölmiðla og reyna að koma dagskránni á framfæri 

með öðrum hætti. Á fáum árum hefur þeim miðlum fjölgað mjög sem nota þarf í 

hvert og eitt sinn við kynningu. Sem dæmi má taka, ef fyrirhuguð er dagskrá fyrir 

börn í safninu, þá er send út tilkynning í tölvupósti á póstlista starfsmanna sviðsins, 

póstlista starfsfólks leikskólasviðs, póstlista starfsfólks bókasafna og á fjölmiðla. 

Einnig er sett frétt á heimsíðu safnsins, á innri vef Reykjavíkurborgar, á ytri vef 

Reykjavíkurborgar, á facebook (stundum oft) og svo jafnvel hringt í fjölmiðla eða 

aðra aðila ef þurfa þykir. Þess utan, eru oft gerð í safninu veggspjöld eða annað 
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kynningarefni til að hengja upp innan safnanna og stundum sent rafrænt t.d. á 

leikskóla með beiðni um að hengja upp þar. Það er því ekki einungis að alls konar 

viðburðum hafi fjölgað, þá hefur einnig vinna í kringum kynningu á þeim aukist 

mikið, með flóknara samfélagi og fjölgun miðla.  

 

Í greininni Marketing Trends to Watch137 lýsir Alison Circle, sem hefur starfað við 

markaðsmál og í bókasöfnum, þeirri skoðun sinni að bókasöfn þurfi að horfa oftar 

útfyrir heim bókasafnanna þegar þau eru að markaðssetja og kynna sína þjónustu.  

Hún segir það ekki síður vænlegt til árangurs, að fylgjast með nýjungum og þróun 

hjá stofnunum og fyrirtækjum sem starfa á allt öðrum sviðum. Í greininni telur hún 

upp þrettán atriði eða tæki sem hægt er að nota eða hafa í huga þegar starfsemin er 

kynnt: 

1. Twitter. Helstu kostir við þennan samskiptamiðil er að talað er beint 
við viðskiptavininn. 

2. Virði / verðgildi. Virðið finnst með því að finna út það sem 
eftirfarandi á sameiginlegt: Hvað gerir safnið vel - enginn annar gerir 
það - það er mikilvægt fyrir viðskiptavininn/mótakanda.  

3. Netsamskipti – stýra vel orðsporinu og fylgjast með nýjungum. 
4. Myndbönd t.d. youtube. 
5. Kaupaukar. 
6. Farsímar – allir eiga síma.  
7. Að vera venjuleg/ur. Venjulegt fólk hefur áhuga á öðru venjulegu 

fólki. Það er misskilningur að frægir og ríkir veki meiri áhuga eða 
trekki að/selji betur.  

8. Umhverfisvitund. Það vekur traust að huga að umhverfismálum. 
Markaðsrannsóknarfyrirtækið Aberdeen Group segir að hin minnsta 
viðleitni í þá átt, auki tryggð viðskiptavinanna um 36% og það þarf að 
gera þá viðleitni sýnilega.  

9. Dauði tölvupósts. Fólk undir 18 notar ekki tölvupóst.  
10. Micromarketing – Stutt er síðan að nægilegt var að auglýsa í þremur 

miðlum (ljósvakamiðlar, dagblöð og glanstímarit). Nú hefur þessi 
markaður molnað niður í hluta og mestu máli skiptir að skoða 
viðskiptavinina út frá lýðfræði, sálfræði og lífstílshegðun. 
Mismunandi hópar þurfa misjafnar aðferðir. Það vilja ekki lengur allir 
það sama. 
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11. Virði hönnunar. Mikilvægt er að safnið vandi til hönnunar og hafi 
samræmt útlit á öllu. Þó starfsfólkinu finnist gaman að reyna sig er 
það ekki nógu gott. Það þarf að samræma litanotkun, texta og slíkt.  

12. Hraði. Fólk er latt og er að flýta sér. Núna er svarið. 
13. Tilfinningaleg tengsl. Markaðssetning og kynningarmál snúast um að 

láta viðskiptavininn upplifa tilfinningaleg tengsl – ekki bara vera 
innihaldslýsing. Myndir segja t.d. oft miklu meira en mörg orð, 
sérstaklega myndir af fólki.  

 

Starfsfólk Borgarbókasafns fer ýmsar leiðir til að kynna safnið og það sem er á 

döfinni, eins og fram hefur komið. Hér á eftir verður litið örstutt á nokkra þætti sem 

notaðir eru til að kynna starfsemina og bera þá saman við atriðin sem nefnd eru hér 

fyrir ofan.  

 

5.7.2.1 Rafræn kynning 

Vefsíður og samskiptasíður. Vefsíða hvers fyrirtækis er einskonar andlit hennar í 

hinum stafræna heimi. Hönnun hennar þarf að vera í samræmi við ímynd safnsins, 

hún þarf að vera einföld og skýr og síðast en ekki síst þarf hún að vera virk. Vefsíða 

Borgarbókasafns uppfyllir þessar kröfur, hún er frekar einföld, litir ekki of æpandi og 

valmöguleikar skýrir. Settar eru inn tilkynningar um það sem er á döfinni og liðurinn 

efst á baugi er áberandi og undirstrikar að mikið er um að vera í safninu.  

Ef hugað er að atriðunum þrettán sem hér voru talin upp, er til umhugsunar hvort 

hún sé of hlutlaus, þ.e. hvort hina tilfinningalegu upplifun vanti. T.d. eru myndir af 

fólki aðeins ef þær fylgja fréttum. 

Safnið heldur einnig út Bókmenntavefnum sem er bæði á íslensku og ensku, 

Artóteksvefnum þar sem eru upplýsingar um listaverkin í Artótekinu og vefsíðu fyrir 

Heilahristing, heimanámsaðstoð fyrir unglinga (ásamt Rauða krossinum). Einnig 

hefur safnið facebook síðu sem nokkrir starfsmenn setja inn á tilkynningar. Þegar 

opnaðar verða sérsíður fyrir útibúin, þá verða vefsíðurnar orðnar tíu (með facebook) 

sem starfsmenn safnsins sjá um að uppfæra. Við talningu frétta á heimasíðu 

safnsins reyndust vera 50 fréttir árið 2008, árið 2009 voru þær 93 og á tveggja 

mánaða tímabili frá 14. janúar til 14. mars 2010 voru þær 50 talsins. Ef fréttafjöldi 

heldur áfram að vera að meðaltali 25 á mánuði árið 2010, þá hefur fréttafjöldi 

sexfaldast á tveimur árum. Hver frétt er auk þess líka sett á facebook, sem gerir 

þann tíma sem fer í að koma hverri frétt á framfæri enn lengri. Greinilegt, að aukin 
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vinna liggur í að setja inn upplýsingar á rafrænar síður, en það er í takt við boðorðin 

þrettán hér að framan, þar sem talað er um micromarketing. Markaðurinn er ekki 

ein heild lengur og nauðsynlegt er að kynna sig á mörgum stöðum fyrir mismunandi 

hópum.  

 

Tölvupóstur. Fréttir um viðburði og annað er sent á ýmsa póstlista, s.s. 

sameiginlegan lista starfsfólks Menningar- og ferðamálasviðs, Skruddu sem er 

póstlisti starfsfólks bókasafna. Einnig er sent á aðra lista eftir því hvað er um að vera 

s.s. lista starfsfólks leikskóla, félagsmenn í Sambandi íslenskra myndlistarmanna, 

Rithöfundasamband Íslands og fleiri. Eins og nefnt var í liðunum þrettán, notar fólk 

undir 18 ára aldri ekki mikið tölvupóst, en fólk í fastri vinnu gerir það hins vegar 

mjög mikið í sambandi við starf sitt og fleira. Ekki er því vænlegt að jarða 

tölvupóstinn alveg strax. 

 

Fréttabréf. Safnið gefur út fréttabréf sem sent er í tölvupósti til áskrifenda þess. Á 

heimasíðunni er hægt að skrá sig á póstlista safnsins (efst á forsíðu) og fá þá sendar 

fréttir. Einnig hefur listi verið látinn liggja frami í safninu, þar sem fólk getur skráð 

sig, ef það vill fá fréttabréfið. Reynt er að láta fréttabréfið koma út oft, og hafa það 

ekki of langt. Fréttabréfið er hins vegar hvergi sjáanlegt í prentuðu formi í safninu 

sjálfu, og væri vel við hæfi að það yrði sett upp á þokkalegan hátt á pdf skjal og sent 

þannig til áskrifenda sinna. Prentuð útgáfa yrði jafnframt látin liggja frammi í 

safninu. Tilboð um að gerast rafrænir áskrifendur yrði þá að sjálfsögðu í 

fréttabréfinu. Einnig væri gaman að hafa nafn á því, og jafnvel mætti efna til 

samkeppni meðal viðskiptavina um það, og vekja þannig athygli á fréttabréfinu í 

leiðinni.  

Í greininni Smarketing: smarter marketing for libraries, segir Ross Duncan frá útgáfu 

fréttabréfs í bókasafni sínu í Ástralíu (reyndar ekki almenningssafn).138 Þar kemur 

m.a. fram að langflestir opna fréttabréfið á þeim degi sem það berst, nokkur hluti 

daginn eftir en örfáir seinna. Og af því að fólk er latt og að flýta sér, eins og kom 

fram í liðunum þrettán, þá er væntanlega betra að hafa fréttabréfið stutt og senda 

það út oftar. Einnig er sagt frá því, að reynt var að greina hvað það væri sem 
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viðtakendur hafa mestan áhuga á, með því að gefa möguleika á frekari upplýsingum 

um það sem um var fjallað og þurftu lesendur þá að „smella þar á“. Eftir á var svo 

hægt að telja hversu oft var smellt á hverja frétt, og þannig komist að raun um fyrir 

hverju var mestur áhugi. Einnig bendir Duncan á þann möguleika að senda út 

tölvupóst á alla viðskiptavini safnsins og bjóða þeim áskrift.  

 

Í fréttabréfi Borgarbókasafns er getraun, sem einnig er birt á heimasíðu safnsins og 

getur hún t.d. verið fólgin í því að finna út um hvaða sögupersónur, kvikmynd eða 

bók er verið að spyrja. Það væri áhugaverður möguleiki að notfæra sér betur 

getraunina í kynningarskyni t.d. með því að fá útvarpsþátt til samstarfs.  

 

Myndsíður. Á youtube er að finna kynningarmyndband um Borgarbókasafn, ætlað 

ferðamönnum, en það var gert að tilhlutan Höfuðborgarstofu og voru einnig gerð 

myndbönd um aðrar menningarstofnanir borgarinnar.139 Einnig eru þar að finna 

nokkrar upptökur af Ljóðaslammi safnsins, sem hefur verið haldið síðustu þrjár 

safnanætur, upptökur eru frá hláturjóganámskeiði starfsmanna og upptaka frá atriði 

tékkneska þjóðlagahópsins Osminka sem sýndi í safninu á vetrarnótt 2008.  

Einfalt er að setja efni á youtube og það geta allir gert. Myndböndin sem eru á 

vefnum eru æði misjöfn, og ýmist gerð af fagmönnum og venjulegu fólki sem ekki 

kann sérstaklega til verka og notar venjulega heimilisupptökuvél.  

Borgarbókasafn ætti að íhuga þann möguleika að setja oftar efni inn á youtube. Það 

gætu t.d. verið upptökur frá því sem fram fer á safninu, t.d. sögustund, 

Æringjaheimsókn eða verðlaunaafhending Bókaverðlauna barnanna á sumardaginn 

fyrsta, eða annað. Starfsmenn safnsins gætu líka tekið upp ýmiskonar efni sjálfir og 

gert stutt innlegg, s.s. kynningu á myndasögudeildinni, sýna hvernig hægt er að gera 

flottar klippimyndir, jafnvel prjóna og sýna í leiðinni prjónabækur og rit, og eflaust 

margt fleira. Einnig mætti hugsa sér að hafa stutt myndatökunámskeið í safninu, þar 

sem þátttakendur tækju upp efni um eða í safninu sem færi svo á youtube. Í því 

tilviki væri einnig kjörið að sýna afraksturinn í sýningarrými safnsins, Kamesi. Áður 

hefur verið nefnt að gera gott kynningarmyndband um safnið og talsetja með 

ýmsum tungumálum. Þannig gæti safnið haft formlega kynningu á safninu, unna af 
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fagmönnum og svo ýmislegt óformlegt blandað efni sem margir, bæði starfsmenn 

og viðskiptavinir taka þátt í að gera.   

Það þykir sjálfsagt að skrá niður og taka ljósmyndir af því sem gerist í safninu, það 

ætti líka að vera sjálfsagt, að safnið ætti venjulega upptökuvél sem notuð væri  

reglulega.   

 

5.7.2.2 Prentað kynningarefni 

Bókamerki. Borgarbókasafn hefur lagt áherslu á að hafa fjölbreytt og skemmtileg 

bókamerki á boðstólum í safninu, gestum að kostnaðarlausu. Það hefur m.a. fengið 

myndlistarmenn til að hanna fyrir sig bókamerki. Einnig eru til bókamerki með lógói  

Artóteksins og Bókmenntavefsins á ensku og íslensku. Fyrir jólin hafa verið gerð 

sérstök bókamerki, árið 2009 var það helgað jólakettinum í bundnu máli og 

myndum.  

Veggspjöld. Yfirleitt eru veggspjöld vegna viðburða og aðrar tilkynningar, hönnuð á 

staðnum og prentuð út á safninu. Þau eru þá hengd upp við inngang, á 

tilkynningartöflur, í lyftum aðalsafns og fleiri staði eftir því sem við á. Þó kemur fyrir 

að þau eru hönnuð og prentuð í prentsmiðju ef þau eiga að fara víða. 

Bæklingar og dreifimiðar. Flestir bæklingar eru einnig hannaðir á safninu sjálfu en 

misjafnt er hvort þeir eru prentaðir á staðnum eða sendir í prentsmiðju. Fer það 

eftir því hversu víða og mikið á að dreifa þeim. T.d. hafa dreifimiðar um 

foreldramorgna verið prentaðir í prentsmiðju og dreift mun víðar en í safninu einu. 

Artótek hefur hannað og látið prenta kynningarbækling um þá listamenn sem hafa 

haldið sýningar í safninu á vegum Artóteksins. 

Pokar. Plastpokar og taupokar eru til sölu í safninu og eru þeir sérstaklega hannaðir 

og prentaðir fyrir safnið og því vissulega hluti af kynningu.  

 

Við athugun í aðalsafni dag einn í apríl 2010 kom í ljós að ekki var mikið úrval af 

prentuðu kynningarefni sem lá frami um safnið sjálft og starfsemi þess. Hins vegar 

var töluvert af öðru efni, s.s. kortum af borginni og dreifimiðar um ýmsa viðburði 

ótengda safninu. Kannað var hvað lá frammi hjá húsverði (við inngang), á 

Reykjavíkurtorgi, í afgreiðslu, á upplýsingaborði barna- og skáldsagnadeildar og á 

upplýsingaborði í fræðideild á fimmtu hæð. Aðeins var athugað hvað lá frami á 
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borðum, ekki veggspjöld sem voru á upplýsingatöflum. Hjá húsverði voru tveir af 

ellefu bæklingum/dreifimiðum um starfsemi Borgarbókasafns og voru það dagskrá 

þýskrar barna- og fjölskyldukvikmyndahátíðar í Kamesi safnsins og dreifimiði um 

fjölskyldumorgna. Á Reykjavíkurtorgi voru bæklingar frá Artóteki um þá listamenn 

sem voru að sýna verk sín. Í afgreiðslu voru eyðublöð vegna skírteina og pantana, 

bókamerki með auglýsingu fyrir Bókmenntavefinn, lítill bæklingur með 

heimilisföngum safnanna og útlánsreglur, og bæklingur með almennri kynningu á 

safninu. Einnig var þar gjaldskrá safnsins og við afgreiðsluvélar voru upplýsingar 

varðandi útlán og skil. Í barnadeild lágu frammi dreifimiðar um þýsku 

kvikmyndahátíðina, pantanaeyðublöð og upplýsingarbæklingur fyrir börn um safnið. 

Á fimmtu hæð var bæklingur um Grófarhús (þar sem aðalsafn, Ljósmyndasafn og 

Borgarskjalasafn eru til húsa), dreifimiðar um fjölskyldumorgna (á íslensku, ensku og 

pólsku), tvær tegundir af bókamerkjum (Artótek og Bókmenntavefur), 

upplýsingabæklingurinn um safnið og auglýsing um þjónustuna „bókaðu 

starfsmann“. Einnig var þar að finna bækling um gegnir.is, hvar.is og fleira sem 

tengist starfinu á safninu auk ýmissa annarra bæklinga. Í lyftum voru upplýsingar um 

heiti deilda og á 1. hæð hjá húsverði er sjónvarpsskjár sem sýnir það sem er í gangi í 

safninu og hvaða deildir eru á hverri hæð.  

 

Í jafn stóru safni og Borgarbókasafn er, kom nokkuð á óvart hve lítið af prentuðu 

upplýsingaefni um safnið sjálft var handhægt og mætti það að ósekju vera meira, án 

þess að drekkja borðum í bæklingum. T.d. væri full þörf á stuttum leiðbeiningum um 

flokkunarkerfi safnkosts og hvernig efni er raðað niður milli hæða. Einnig væri til 

bóta að hafa betri kynningu á söfnunum strax þegar inn er komið, t.d. í formi 

grunnmynda með leiðbeiningum um niðurröðun efnis eftir deildum o.s.frv. Það gæti 

verið skilti eða veggspjald og einnig pési sem hægt er að taka með.  

  

5.7.2.3 Fjölmiðlar 

Auglýsingar. Beinar (keyptar) auglýsingar eru ekki mikið notaðar hjá 

Borgarbókasafni og var dregið úr notkun þeirra í aðhaldsaðgerðum vegna 

efnahagsniðursveiflunnar 2008. Þó eru hverfablöðin notuð og hefur verið gerður 

samningur við þau, um fastar birtingar og afslátt. Einnig er endrum og sinnum 
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auglýst í lesnum auglýsingum í útvarpi, en verulega var þó dregið úr því af 

áðurnefndum ástæðum. 

Fréttatilkynningar og viðtöl. Mjög oft eru sendar út fréttatilkynningar um viðburði 

nýjungar og annað sem gerist á safninu. Það kostar ekkert, og ef eitthvað er, þá er 

áhrifameira að frétt birtist í fjölmiðli heldur en auglýsing. Slíkar fréttatilkynningar 

vekja athygli almennings á safninu og minnir einnig fjölmiðlafólk reglulega á safnið. 

Hefur safnið stundum fengið nánari umfjöllun t.d. viðtal út á slíkar 

fréttatilkynningar. Einnig hafa starfsmenn haft beint samband við fjölmiðla og óskað 

eftir umfjöllun. Á það einkum við um stærri atburði, s.s. Ljóðaslamm.  

  

5.7.2.4 Viðburðir og dagskrá   

Stjórnendur safnsins eru meðvitaðir um að öll sú dagskrá sem fram fer á söfnum 

Borgarbókasafns sé til þess fallin að auglýsa safnið sem heild. Eins og áður hefur 

verið fjallað um eru fjölmargir viðburðir í boði og reynt er að kynna þá sem best, og 

líta stjórnendur safnsins á þá sem lið í markaðsstarfi og kynningu safnsins eða eins 

og Erla Kristín Jónasdóttir safnstjóri aðalsafns orðar það:140 

  ... ég sé þetta fyrir mér allt sem einhvers konar markaðssetningu bara, allir 
viðburðir og allt það sé hálfgerð markaðssetning, sýningaropnun í Artóteki 
markaðssetur bókasafnið í leiðinni ... Söguhringur kvenna, hann er 
auglýstur kannski jafnvel á öðrum stöðum heldur en við vorum, það er 
auðvitað markaðssetning ... 

  
 Þessi orð falla vel að því sem í liðunum þrettán er kallað micromarketing, að reyna 

að koma safninu að, á sem flestum stöðum/hópum með það að markmiði að ná til 

sem flestra „tegunda“ viðskiptavina sem ekki eru einsleitur hópur sem 

les/horfir/hlustar á sömu fjölmiðla. Safnið hefur einnig í meira mæli boðið upp á 

dagskrá þar sem viðskiptavinirnir eru þátttakendur, má þar nefna getraunir í 

barnadeild, söguhring kvenna, foreldramorgna, myndsmiðjur, ritsmiðjur og fleira. 

Viðskiptavinir bókasafnsins eru með öðrum orðum ekki móttakendur heldur 

þátttakendur og jafnvel gerendur/skapendur. Sú þróun er vel við hæfi og er vonandi 

að hún haldi áfram.  
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 Erla Kristín Jónasdóttir. Viðtal. 
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5.7.2.5 Samskipti 

Á síðustu árum hefur safnið í meira mæli stofnað til samvinnu við hin ýmsu félög og 

stofnanir. Má þar nefna að Samtök kvenna af erlendum uppruna og marga fleiri 

aðila varðandi fjölmenningastarf, leikskóla og grunnskóla borgarinnar vegna starfs 

með börnum og unglingum, við heilsugæslustöðvarnar um að afhenda öllum 

börnum sem koma í þriggja ára skoðun gjafabréf frá safninu og fá þau bókina 

afhenta í barnadeildum safnanna, og fleira mætti nefna. Í máli Önnu Torfadóttur 

borgarbókavarðar141 kom fram, að áður fyrr hafi stjórnendur safnsins verið hikandi 

við að koma starfseminni á framfæri utan safns, en nú hafi það gjörbreyst. Safnið á 

samstarf við marga aðila um alla borg. Myndast þá oft persónuleg kynni manna á 

milli sem gerir starfið enn skemmtilegra, skapar nýjar hugmyndir og grósku. Með því 

að mynda tengsl utan safnsins og vinna að verkefnum saman er safnið kynnt í 

leiðinni fyrir þeim hópi sem tilheyrir samstarfsaðilanum. Kynningin er þannig látin 

berast út. Markaðssetning eins og hér hefur verið lýst og byggist á samböndum (e. 

relationship marketing) og stjórnun viðskiptatengsla (e. customer relationship 

management) virðist vera vænleg til árangurs. Þess má geta að í markaðsfræði 

nútímans eru þessi tvö atriði talin til lykilatriða í rekstri.142  

 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir helstu aðferðir sem Borgarbókasafn notar til að 

kynna starfsemi sína fyrir viðskiptavinunum. Það notar margar aðferðir, rafrænar í 

gegnum tölvupóst, samskiptasíður, heimasíður og fréttabréf, einnig í formi 

prentefnis á staðnum eða til dreifingar, það sendir út fréttatilkynningar, birtir 

auglýsingar og á í samskiptum við fjölda aðila. Litið er svo á, að viðburðir og dagskrá 

í safninu, kynni einnig safnið sem heild. Vitnað var í Alison Circle sem taldi upp 

þrettán atriði sem hún telur mikilvægt að hafa í huga við kynningu. Þar á meðal var 

að stofnanir séu meðvitaðar um umhverfismál og geri það sýnilegt, og gæti verið 

spennandi fyrir Borgarbókasafn að athuga það. Einnig var talað um að hver kynning 

taki meiri tíma nú en áður, því nauðsynlegt er að koma upplýsingum á framfæri við 

fleiri hópa, af því að markaðurinn er ekki jafn einsleitur og áður. Almennt má segja 

að kynningarmál Borgarbókasafns séu í góðu horfi og að starfsfólk leggi sig fram við 

að koma safninu á framfæri við marga mismunandi hópa á fjölbreyttan hátt.  

                                                
141

 Anna Torfadóttir, Viðtal. 
142

 Þórhallur Örn Guðlaugsson: „Markaðsáherslur og markaðshneigð,“ bls. 10. 
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5.8 Áætlanir og eftirfylgni 

Í kafla 4 var rætt um mikilvægi þess að fyrirtæki og stofnanir, þ.m.t. bókasöfn, meti 

stöðu sína, kanni markaðinn, geri áætlanir og mæli árangur. Í stuttu máli þýðir það 

að vita hvar maður er staddur, hvert á að halda og athuga svo hvort rétt leið hafi 

verið farin. Ýmis tæki eru notuð til þess og hér verður skoðað hvernig þeim málum 

er háttað hjá Borgarbókasafni. 

 

5.8.1 Áætlanagerð 

Stefnu- og skorkort. Menningar- og ferðamálasvið gerir árlega sameiginlegt 

stefnukort og skorkort fyrir sviðið.143 Að sögn Önnu Torfadóttur 

borgarbókavarðar144 hefst undirbúningur að gerð þess hjá menningarstofnunum og 

fá þær ákveðinn ramma sem þær þurfa að fylgja. Vinnan sé því næst sameinuð undir 

stjórn skrifstofu sviðsins og heildstæð stefna mynduð.  

Á mynd 6 er stefnukortið145 og eins og þar sést eru tiltekin ákveðin gildi se m 

einskonar yfirskrift þess : Mannrækt, orka og fagmennska.  

 

                                                
143

 Menningar- og ferðamálasvið: Skorkort Menningar- og ferðamálasviðs 2010; Menningar- og 
ferðamálasvið: Skorkort Menningar- og ferðamálasvið 2010s; Menningar- og ferðamálasvið: 
Stefnukort Menningar- og ferðamálasviðs. 
144

 Anna Torfadóttir. Viðtal. 
145 Menningar- og ferðamálasvið: Stefnukort Menningar- og ferðamálasviðs. 

Mynd 6 



91 
 

 

Stefnukort (e. balance scorecard) er hjálpartæki eða leiðarvísir í stjórnun fyrirtækja, 

stofnana og annarra, sem hafa með rekstur af einhverju tagi að gera. Upphafsmenn 

stefnukorta voru Robert Kaplan og David Norton146 Í stefnukortinu er gert ráð fyrir 

að horft sé á starfsemina frá fjórum sjónarhornum: 1. Þekking og þróun 2. Verkferlar  

innan fyrirtækis 3. Fjárhagslegt sjónarmið 4. Viðskiptavinir.  

  

Í stefnukorti Menningar- og ferðamálasviðs eru sjónarhornin kölluð: Mannauður 

(þekking og þróun), verklag (verkferlar innan fyrirtækis), fjármál (fjárhagslegt) og 

þjónusta (viðskiptavinir). Hverjum þessara fjögurra liða er skipt niður í áhersluatriði 

og í stefnukorti menningar- og ferðamálasviðs eru þau í hringjunum á myndinni. 

Aftar í stefnukortinu eru áhersluatriðin útskýrð betur. Stefnukortið er ekki langt 

plagg, aðeins tvær blaðsíður og sýnir hlutverk og sameiginleg markmið allra 

stofnanna sviðsins.  

 

Til að ná fram þeim málefnum sem tilgreind eru í stefnukortinu er útbúið skorkort 

þar sem mælikvarðar eru útskýrðir, sem nota á til að ná fram markmiðunum. Sem 

dæmi þá eru tveir mælikvarðar fyrir liðinn þjónustu og menningaruppeldi: Annars 

vegar „Fjöldi viðburða sérstaklega skipulagðir fyrir börn og fjölskyldur“ og „Fjöldi 

barna og unglinga í skipulögðum heimsóknum“147  

Hver stofnun hefur síðan á sinni könnu að áætla fjölda hjá sér fyrir árið og 

sameiginlegar tölur birtar í skorkortinu. Eftir árið er sameiginleg niðurstaða sett inn 

og athugað hvort tekist hafi að ná umræddu markmiði. Ef ekki, þá er kannað hvað 

valdi því.  

Sameiginleg markmið og mælikvarðar stofnanna Menningar- og ferðamálasviðs  

veitir þeim styrk hver af annarri, enda eiga þessar stofnanir margt sameiginlegt, þó 

verkefnin séu vissulega mismunandi. Þær fara því mismunandi leiðir að sama marki.   

 

 

                                                
146 

Kaplan, Robert S. og Norton, David P.: „Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management 
System;“ Balanced Scorecard Institute. BSC Resources. About the Balanced Scorecard.  
147

 Menningar- og ferðamálasvið: Skorkort Menningar- og ferðamálasviðs 2010. 
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Sérstakt stefnu- og skorkort hefur þó ekki verið gert fyrir Borgarbókasafn um hríð, 

en að sögn borgarbókavarðar var það gert áður en sviðið fór að vinna sameiginlega 

að þessum málum.148 Til umhugsunar er hvort ekki sé heppilegra fyrir safnið að hafa 

sitt eigið skorkort, jafnframt því sameiginlega. Stefnukortið er hins vegar mun 

almennara og getur hæglega átt við allar stofnanir sviðsins. Það ætti ekki að vera 

mikil viðbótarvinna að útbúa sérstakt skorkort fyrir safnið, því það þarf hvort sem er 

að mæla, fylgjast með og senda tölur inn í sameiginlegar niðurstöður. Sé komin slík 

grind er líka auðvelt að bæta við fleiri markmiðum og mælikvörðum sem þá þurfa 

ekki endilega að vera í sameiginlega skorkortinu.  

 

Starfsáætlun og viðburðadagatal. Sameiginleg starfsáætlun er einnig gerð ár hvert 

fyrir stofnanir Menningar- og ferðamálasviðs og fær hver þeirra sinn kafla. Þar er 

sagt frá hlutverki og markmiðum, áætlun tekna og gjalda, sagt frá helstu verkefnum 

ársins og birtar eru lykiltölur ásamt viðburðardagatali. Einnig er viðburðadagatal birt 

á vefsíðu safnsins þar sem sagt er hvað er í boði dag hvern. Það er fremur ætlað 

viðskiptavinum en getur vissulega nýst starfsmönnum.  

Í viðburðadagatalinu í starfsáætluninni er talið upp það helsta sem er á dagskrá það 

ár í söfnunum. Dagatalið er hins vegar mjög almennt og tekur aðeins á því allra 

helsta. Engin slík áætlun er heldur gerð fyrir hvert safn né deildir, þó teymin hafi 

gert áætlanir um þau mál sem snúa að þeim. Fjölmargir stórir og smáir viðburðir eru 

í boði allt árið í öllum söfnunum, auk þess sem ýmislegt er tekið fyrir, s.s. þema eða 

áhersla á ákveðin málefni tímabundið. T.d. var í febrúar 2010 draugaþema í 

barndeildum allra safnanna. Í slíku yfirlit gæti einnig verið birtingaáætlun auglýsinga 

t.d. í hverfablöðin og þá hvað eigi að auglýsa, hvaða kynningarefni þyrfti að útbúa í 

hvert sinn o.s.frv. Án efa væri þægilegra fyrir starfsmenn að hafa slíka áætlun við 

vinnu sína og ætti með því móti að vera auðveldara að skipuleggja starfið. Slíkar 

áætlanir eru alltaf fyrst og fremst vinnuplögg og breytingum háðar.  
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 Anna Torfadóttir. Viðtal. 
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5.8.2 Eftirfylgni 

Borgarbókasafn hefur eins og minnst hefur verið á, í fyrri köflum, gert eigin 

gestakannanir auk sameiginlegra þjónustu- og viðhorfskannana meðal Reykvíkinga, 

og viðhorfskannana meðal starfsmanna. Einnig er haldið til haga ýmsum lykiltölum 

eins og það er kallað, og sett í starfsáætlunina. Í starfsáætlun árið 2010 eru 

eftirfarandi lykiltölur:149  

 Gestafjöldi. 
 Fjöldi gesta sem heimsóttu vefi BBS (meðaltal á mán.). 
 Fjöldi uppflettinga á vefi BBS (meðaltal á mán.). 
 Safnkostur (fjöldi eintaka). 
 Safnkostur á íbúa. 
 Velta safnkosts-útlán á eintak. 
 Velta safnkosts-tónlist (eingöngu) útlán á eintak. 
 Tölvur fyrir gesti. 
 Fjöldi íbúa um hverja tölvu. 
 Afgreiðslustundir safnanna og bókabíls á viku. 
 Afgreiðslustundir á ári (Seljasafn lokar 2010). 
 Afgreiðslustundir samstarfssafnanna í Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi á 

viku. 
 Heildarhúsnæði í fermetrum-brúttó. 
 Útlán. 
 Útlán til skipa (fjöldi skipa). 
 Útlán til stofnana (fjöldi stofnana). 
 Bókin heim (fjöldi notenda). 
 Útlán á íbúa. 
 Fjöldi viðburða. 
 Skólanemar í skipulögðum heimsóknum. 

 

Lykiltölurnar eru tuttugu talsins og eru sett markmið fyrir árið á eftir, ásamt því að 

birta rauntölur fyrir tvö ár og útkomuspá fyrir yfirstandandi ár. Allar eru þær góðar 

og gildar og mikilvægt að nota ár frá ári sömu viðmiðanir, svo skoða megi þróun. 

Það er einnig áríðandi að mæla sem flest svið til að gefa sem besta mynd af 

starfsemi safnsins. Ekki síst með það í huga að fyrirsjáanlegt er að mikilvægi hins 

hefðbundna safnkosts mun minnka og sennilegt er að áhersla aukist á annað, s.s. 

dagskrá og rafrænan safnkost. Er því vert að huga enn betur að því hvar og hvað sé 

hægt að mæla. Í nýrri skýrslu um fjölmenningarstarf safnsins150 eru að finna margar 

tölur sem hægt er að nota til að mæla starfsemina. Einnig mætti hugsa sér að hafa 

                                                
149

 Menningar- og ferðamálasvið: Starfsáætlun 2010. 
150

 Borgarbókasafn Reykjavíkur: Fjölmenningarleg verkefni í Borgarbókasafni. 
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með tölur frá hvar.is og gegnir.is þó um sameiginlega tölur sé að ræða. Nauðsynlegt 

er að mæla sem flesta þætti svo auðveldara sé að gefa rétta mynd af fjölbreyttri 

starfsemi safnsins til utanaðkomandi aðila, s.s. stjórnmála- og embættismanna sem 

taka ákvarðanir varðandi fjármögnun safnsins, og einnig viðskiptavini og aðra sem 

með því fá skilaboð um að margt og mikið sé um að vera í safninu.  

 

Auk formlegra mælinga mætti nota aðrar leiðir við að kanna hvernig tekst til og 

hvert eigi að stefna. Sem dæmi mætti nefna rýnihóp viðskiptavina, en hann reyndar 

nefndur sem leið til að ná því markmiði safnsins að starfsemin „... sé lýðræðisleg og 

opin og starfsmenn ásamt borgarbúum hafi áhrif á hana.“151 Hópurinn er þó ekki 

starfandi, en hægt væri að hafa slíkan hóp fastan og skipta nefndarmönnum út 

reglulega, eða láta hvern hóp starfa tímabundið. Einnig má hugsa sér að kanna 

ánægju gesta með einstaka viðburði (gert á staðnum) t.d. eftir ritsmiðju, athuga 

ánægju þátttakenda í gegnum samstarfsaðila, t.d. leiksskóla og skóla, og í 

framtíðinni þegar rafrænt efni verður vonandi í boði hjá safninu, að mæla notkun 

þess. Tímabundnar athuganir mætti setja á vefsíðu og láta liggja frami í söfnunum. 

Þær gætu verið í formi fáeinna spurningar fyrir gesti að svara um það sem betur 

mætti fara, hvað sé vel gert og tillögur að nýjungum.  

 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir þær áætlanir og mælitæki sem Borgarbókasafn 

Reykjavíkur notar til að móta starf sitt og mæla árangur. Áætlanagerð safnsins er 

tengd öðrum stofnunum á Menningar- og ferðamálasviði, en gert er sameiginlegt 

stefnu- og skorkort fyrir þær. Einnig er gert viðburðadagatal fyrir safnið og er það 

birt í sameiginlegri starfsáætlun sömu stofnanna. Mælikvarðar þeir sem safnið notar 

til að meta árangur, eru annars vegar hluti af skorkortinu og hins vegar í lykiltölum 

sem birtur var listi yfir.  

 

Samstarf Borgarbókasafns og annarra menningarstofnanna á sviðinu veitir því styrk 

og aðhald og heldur því við efnið ef svo má að orði komast. Slíkt samstarf getur 

einnig eflt ásýnd stofnananna útá við og styrkt stöðu þeirra innan borgarkerfisins 

enda sviðið hið minnsta þar. Viss hætta er þó á, eins og nefnt var í SVÓT 
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 Borgarbókasafn Reykjavíkur. Hlutverk, leiðarljós og markmið. 
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greiningunni, að samvinnan geri Borgarbókasafn ósjálfsstæðara og orka þess fari of 

mikið í að vinna að sameiginlegum markmiðum. Safnið getur hins vegar 

auðveldlega, haft sitt eigið skorkort, sem það svo myndi nota upplýsingar úr, við 

gerð hins sameiginlega. Einnig gæti það gert sína eigin starfsáætlun og sent úr henni 

upplýsingar í hina sameiginlegu. Við skoðun á markaðsmálum safnsins vakti það 

athygli að nokkuð skorti á áætlanagerð varðandi viðburði og önnur kynningarmál. 

Viðburðadagatal safnsins er ekki viðamikið og einungis um yfirlit að ræða og væri 

efalítið til mikilla bóta að gera viðameiri áætlun sem lítur að dagskrá, áherslum, gerð 

kynningarefnis o.fl. Hafa ber þó í huga að öll slík vinna (þ.e. áætlanagerð) tekur 

mikinn tíma og alltaf matsatriði hvað og hve mikið á að skipuleggja. Áætlanir og 

mælitæki eru þó góð hjálpartæki og ber að nota sem slík, en ekki markmið  

í sjálfu sér.   
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6 Samantekt 

 

Í inngangi var þess getið að lagt hafi verið upp með tvær spurningar: Hvernig er 

markaðs- og kynningarmálum Borgarbókasafns Reykjavíkur háttað og er ástæða til 

að breyta þeim og þá hvernig? Farið hefur verið yfir flesta þætti sem snerta 

markaðsstarf safnsins og lýst hvernig þeim er háttað. Borgarbókasafn starfar innan 

borgarkerfis Reykjavíkur og á samstarf við aðrar menningarstofnanir á Menningar- 

og ferðamálasviði, varðandi ýmis mál, t.d. áætlanir og eftirfylgni. Safnið hefur sterka 

stöðu, að því leyti að það er þekkt stofnun og hátt hlutfall borgarbúa notar það. 

Borgarbókasafn hefur að bjóða fjölbreytta þjónustu og safnkost og stendur fyrir 

dagskrá, sem starfsmenn vinna einir eða í samvinnu við einstaklinga, félög og 

stofnanir utan safnsins. Markhópur safnsins er mjög breiður og notar safnið margar 

aðferðir, við að kynna starfsemi sína fyrir honum. Samskipti og rafræn kynning eru 

þar á meðal og skipta miklu máli. Starfsmenn og kynningarmál innan safns og 

borgarkerfis var einnig til umræðu.  

Samhliða umfjöllun um markaðsmál safnsins, var kannað hvort ástæða væri til að 

breyta einhverju og þá hvernig. Í heildina var ekki margt sem athugavert þótti og 

almennt hægt að fullyrða að markaðsstarf og kynningarmál Borgarbókasafns séu í 

góðum farvegi. Nokkur atriði voru þó nefnd, sem ástæða væri fyrir safnið að athuga 

betur. Þau helstu voru að bæta áætlanagerð vegna viðburða og kynningarmála, og 

samvinnu milli verkefnastjóra og útibúa.  

 

Í kafla fimm, einkum í umfjöllun um kynningarmál, áætlanir og eftirfylgni voru 

nokkur atriði nefnd sem Borgarbókasafn gæti hugsanlega bætt eða breytt varðandi 

markaðsmál sín og eru þau talin upp hér: 

 

• Kanna hvort áhugi sé hjá fötluðum einstaklingum til að nota safnið 

meira. Hafa samband við félög og aðra aðila tengda þeim. 

• Skoða betur hvort hægt sé að höfða betur til fólks með minni menntun 

og einnig karlmanna. Hugsanlega mætti tengja það áhugamálum.  
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• Hafa betri kynningu á safninu á heimasíðunni fyrir innflytjendur með því 

að gera myndband sem talsett yrði á mörgum tungumálum. Setja það á 

youtube.com og fleiri gagnlegar síður. Gera bækling samhliða því. 

• Gera sérstakar vefsíður fyrir útibúin, sem vistaðar yrði undir heimasíðu 

safnsins en hefðu jafnframt eigin vefslóð. Einn eða tveir í hverju útibúi, 

myndu sjá um að uppfæra síðu útibúsins, með fréttum og upplýsingum. 

Það myndi styrkja þau sem hverfasöfn. 

• Endurskoða teymastarfið a.m.k. þeirra sem hafa með kynningarmál 

safnsins að gera. Verkefnastjórar gætu myndað nokkurs konar 

kynningarteymi. Hafa sérstakan kynningarstjóra/umsjónarmann í hverju 

útibúi sem bæri ábyrgð á þeim málum fyrir sitt safn. Einn af 

verkefnastjórum væri svo tengiliður hans eða aðstoðarmaður.  

• Kanna hvort vinnuálag sé orðið of mikið á starfsmenn sem sjá um 

kynningarmál. Þau taka mun meiri tíma nú en áður, auk þess sem 

viðburðum á vegum safnsins hefur fjölgað. 

• Efla fréttabréfið. Gera það að pdf skjali sem yrði sent í tölvupósti og 

prentað út og látið liggja frami í söfnunum. Fara í áskriftarherferð. 

Athuga hvort ásættanlegt sé að senda öllum fullorðnum viðskiptavinum 

tölvupóst með tilboði um áskrift.  

• Hafa samkeppni um nafn á fréttabréfinu. 

• Skoða hvort hægt sé að gera meira úr getrauninni t.d. í samstarfi við 

útvarpsþátt. 

• Nota oftar myndir af fólki t.d. á vefsíðu – upplifun ásamt upplýsingum. 

• Myndbönd. Fá fagmenn til að gera myndbönd í sérstökum tilvikum, en 

einnig að starfsmenn taki upp sjálfir, bæði af því sem er að gerast, eins 

og bókmenntagöngur, sögustundir, Æringjaheimsóknir og búa einnig til 

sérstakt efni, t.d. sýnikennslu í gerð klippimynda, fingrabrúður, kynningu 

á ákveðnu efni í safninu, s.s. handavinnubókum, veiðibókum o.s.frv. 

Starfsmenn gætu tekið upp sjálfir á venjulega upptökuvél sem safnið 

þyrfti að kaupa. Einnig væri hægt að hafa námskeið fyrir gesti í safninu. 

Nota Kamesið óspart til að sýna þetta efni og setja á youtube.com. 

Myndræn/sjónræn skilaboð hafa jafnmikil áhrif og rituð. 
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• Bæta kynningu inni á söfnunum sjálfum um flokkunarkerfi og uppröðun. 

Hafa skilti og líka kynningarpésa, þannig að hægt sé að taka með/halda 

á. Sérstaklega á þetta við í aðalsafni sem er á þremur hæðum.  

• Huga betur að umhverfismálum og láta það berast að safnið hugsi um 

þau mál.  

• Auka enn frekar þátttöku gesta í starfinu.  

• Fræða starfsfólk og fá það til að taka þátt í vinnu í sambandi við breytt 

verkefni bókasafna á næstu árum.   

• Gera skorkort sérstaklega fyrir Borgarbókasafn og nota tölur úr því í hið 

sameiginlega með sviðinu.  

• Gera nákvæmari viðburða- og kynningaráætlun fyrir safnið í heild og 

einstök útibú.  

• Kanna hvort ástæða sé til að nota fleiri mælitæki á starfið í safninu.  

 

Borgarbókasafn Reykjavíkur er stórt bókasafn á íslenskan mælikvarða og að mörgu 

er að hyggja hjá stofnun með nokkrar starfsstöðvar og fjölbreytt verkefni. Rætt 

hefur verið um breytingar á starfsemi almenningsbókasafna í þá átt að 

viðskiptavinirnir taki meiri þátt í því sem þar fer fram. Dagskrá verði fyrir 

viðskiptavini, með þeim og líka gerð af þeim. Einnig er ljóst að á næstu árum mun 

stafrænt efni aukast á kostnað hins prentaða og hlutur annarra miðla en hins ritaða 

máls verða jafn mikilvægur. Hlutverk og gildi safnanna sem menningar- og 

fræðslumiðstöðvar þarf þó ekki endilega að breytast, það verða einfaldlega notaðar 

aðrar aðferðir við að sinna því hlutverki.  

Rætt hefur verið um að markaðsmál þurfi að vera samofinn allri starfsemi hjá 

fyrirtækjum og stofnunum, eigi þau að halda í viðskiptavinina. Jafnframt að 

markaðurinn sé ekki lengur einsleitur og hann einkennist af offlæði. Ekki er hægt að 

treysta á að ná til nema lítils hóps, með hverri aðferð eða miðli. Við slíkar aðstæður 

er mikilvægt fyrir Borgarbókasafn að hafa sterka ímynd og að það sé duglegt að 

brydda upp á nýjungum.  
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Í bókinni Folkebiblioteket under forandring152 er rakin þróun almenningsbókasafna í 

Danmörku og þar er m.a. sagt frá því hvernig 9. áratugur 20. aldar, hófst með 

miklum niðurskurð á fjárframlögum til bókasafna og yfirvofandi tölvuvæðingu, sem 

menn óttuðust að myndi gera starfssemi bókasafna og starfsfólks þess allt að því 

óþarft. Staða almenningsbókasafnanna í Danmörku þá, er því að mörgu leyti ekki 

ósvipuð því sem hún er hér á Íslandi á vormánuðum 2010, þegar efnahagsleg lægð 

gengur yfir með tilheyrandi sparnaði og endurskoðun, og ný stafræn bylting er að 

bresta á og virðist hún ætla að verða enn dramatískari en raunin varð á uppúr 1980. 

Í bókinni segir jafnframt að í þessari ólgu hjá bókasöfnunum, breyttist umræðan hjá 

fagfólki bókasafnanna, frá því að vera mest um ýmis praktísk mál s.s. innkaup, 

skráningu o.þ.h., og í það að snúast um framtíðarsýn og hlutverk bókasafna og 

hvernig þau gætu sem best komið til móts við atvinnulífið. Það er því freistandi að 

álykta að efnahagslægð og yfirvofandi tæknibreytingar geti gefið ágætis innspýtingu 

eða innblástur með tilheyrandi sjálfsskoðun, sem e.t.v. er nauðsynleg öllum 

stofnunum (og einstaklingum) í hæfilegum mæli þó.  

 

Stjórnendur Borgarbókasafns gera sér fyllilega grein fyrir að umhverfi það, sem 

safnið starfar í, er að breytast. Ekki er þó að skynja neinn beyg fyrir framtíðinni og 

tekur safnið til að mynda, ásamt almenningsbókasöfnum frá öllum 

Norðurlöndunum, þátt í þriggja ára þróunarverkefni, sem kallast „Next Library“ og 

er þar ætlunin að fjalla á ítarlega hátt um framtíð almenningsbókasafna. Gróska í 

starfi Borgarbókasafns hefur sjaldan verið meiri, t.d. í barnadeildum þess og 

fjölmenningarlegum verkefnum. Safnið notar fjölbreyttar aðferðir við að kynna 

starfsemina sem er nauðsynlegt í flóknu samfélagi. Hvernig sem allt nú verður, er 

ágætt að hafa í huga að nútíðin er ætíð byrjunin á framtíðinni.  

 

                                                
152

 Jochumsen, Henrik og Rasmussen, Casper Hvenegaard: Folkebiblioteket under forandring. 
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