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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um þróun almenningsbókasafna og lestrarfélaga fram að 

lagasetningu um lestrarfélög nr. 57 frá 1937 og hvernig barist hefur verið fyrir nýjum lögum 

um almenningsbókasöfn allt frá lagasetningunni 1955. Fjórum sinnum hefur baráttan borið 

árangur en núgildandi eru lög um almenningssöfn nr. 36 frá 1997 og eru fjórðu lögin sem hafa 

verið samþykkt. Enn er barist fyrir nýjum lögum og vonir standa til um að nýtt frumvarp að 

lögum verði lagt fyrir Alþingi innan tíðar. Núgildandi lög eru gölluð þar sem ákvæði um 

umdæmissöfn hafa aldrei komið til framkvæmda. Ástæðan er að reglugerð sem átti að fylgja 

lögum var aldrei skrifuð sökum ágreinings um umdæmissöfnin. Að lokum er umfjöllun um 

framkvæmd laganna á nokkrum almenningsbókasöfnum og staðlar frá Ástralíu og 

Bandaríkjunum notaðir til samanburðar. Jafnframt er þörfin á stöðlum eða leiðarvísis varðandi 

mönnun og opnunartíma almenningssafna athuguð í því samhengi. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar eru að ef landið allt á eftir að verða eitt bókasafnsumdæmi undir stjórn 

Landsbókasafns – Háskólabókasafns sé full þörf á stöðlum eða leiðarvísi hvað varðar fjölda 

starfsmanna á almenningsbókasöfnum og opnunartíma. Þá þarf að móta stefnu um hvernig 

skuli staðið að innköllun ársskýrslna frá almenningsbókasöfnum því að öðrum kosti glatast 

merkilegar heimildir um starfsemi og þróun almenningsbókasafna á Íslandi. 
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Inngangur 

Í ritgerð þessari er fjallað um lagaumhverfi almenningsbókasafna á Íslandi. Í fyrsta kafla er 

byrjað á byrjuninni, hvernig bókasöfn og lestrarfélög þróuðust þar til lög voru sett um 

starfsemi þeirra, og þróun lagaumhverfis fram til laga um almenningsbókasöfn nr. 36 frá 

1997. Í öðrum kafla er fjallað um núgildandi lög og hvernig barist hefur verið fyrir nýrri 

lagasetningu. Að lokum er í þriðja kafla fjallað um nokkrar greinar núgildandi laga og þær 

bornar saman við starfsemi á söfnum sem höfundur skoðaði í tengslum við kúrsinn Bókasöfn 

á Íslandi (Bók 502G). Starfsemi þeirra safna var jafnframt borin saman við ástralska og 

bandaríska staðla um starfsemi á almenningsbókasöfnum og spurningu um þörf á staðli eða 

leiðarvísi um starfsmannafjölda og lengd opnunar á almenningssöfnum kastað fram. 

Almenningsbókasöfn á Íslandi eiga sér sameiginleg markmið. Þessi markmið eru útlistuð í 

yfirlýsingu Menningar- og Vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) frá 1994. Með 

óheftum aðgangi að ritum og margmiðlunarefni er stuðlað að fjölbreyttri menntun alla ævi án 

fordóma gagnvart viðskiptavinum og ritskoðunar á efni (UNESCO, 1994). 

Menntunarstig starfsmanna safnanna hefur hækkað með hverju árinu og þjónustan aukist. 

Hvar svo sem áhugasvið viðskiptavinarins liggur getur hann fundið efni við sitt hæfi á 

almenningsbókasafninu sínu og ef það er ekki til er lítið mál að nálgast það á öðru safni og fá 

sent í millisafnaláni. Þannig er samnýttur safnakostur allra almennings- og skólabókasafna á 

landinu. Menningarlegt hlutverk almenningssafna ræðst ekki einvörðungu af skráðum 

heimildum um fortíðina heldur eru sýningar af mörgum toga að verða algengar. Það eru 

ljósmyndasýningar, handverkssýningar, málverkasýningar, fornbókasýningar og 

myndlistasýningar svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru listasýningar sem að öðrum kosti hefðu 

farið fram hjá þorra almennings. Hvert almenningsbókasafn hefur átthagadeild þar sem öllu 

efni um byggðarlagið og næsta nágrenni er haldið saman sem og efni eftir höfunda þess. 

Samskrár eru orðnar rafrænar og aðgengilegar á netinu og samvinna bókasafna mikil. 

Frá því að fyrsta almenningsbókasafnið var stofnsett árið 1839 hafa almenningsbókasöfnin 

gengið í gegnum tímanna tvenna. Tvær heimsstyrjaldir, þrjár kreppur, fjórar lagasetningar og 

nú er beðið þeirrar fimmtu. En ef talað er um helstu byltingar í sögu almenningsbókasafnanna 

má segja að það séu fyrsta lagasetningin 1955 af því að þar markast tímamót, þriðja 

lagasetningin þar sem fjárframlög sveitarfélaga urðu verðtryggð og fylgdu verðlagi, tilkoma 

spjaldskrárinnar þar sem starfshættir á bókasöfnum snarbreyttust til hins betra og að lokum 

tölvuvæðingin sem tók við af spjaldskránni og gerði rafræna samskráningu mögulega. 
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Möguleikar framtíðarinnar eru ótakmarkaðir. Miðað við framfarir fortíðarinnar er erfitt að 

gera sér í hugarlund hvernig starf bókasafns- og upplýsingafræðingsins verður eftir tuttugu ár 

en það verður spennandi að komast að því. 
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1.kafli 

Í þessum kafla er fjallað um þróun bókasafna og lestrarfélaga, hvernig yfirvöld áttuðu sig á 

menntagildi þeirra fyrir almenning og hófu að fjármagna rekstur þeirra með opinberu fé. Við 

það urðu þau að hálf opinberum stofnunum og smá saman var farið að binda rekstur þeirra í 

lög. Það var fyrir tilstuðlan bókavarðar sem fyrstu lögin um almenningssöfn urðu að veruleika 

og allar götur síðan þá hafa forystumenn í stétt bókavarða, bókasafnsfræðinga og loks 

bókasafns- og upplýsingafræðinga, barist fyrir því að lög um almenningsbókasöfn séu í takt 

við tímann. Á síðustu hundrað árum hafa orðið slíkar framfarir á öllum sviðum að aldrei í 

sögu mannkyns getum við fundið viðlíka atburði.  Kröfur nútímans eru að upplýsingar megi 

nálgast strax og helst á rafrænan hátt, en í gildandi reglugerð eru til að mynda ákvæði um 

spjaldskrár og samhæfð vinnubrögð við skráningu á spjöld.  

Hér er því farið yfir þróun lagaumhverfis sem starfsmenn almenningsbókasafna hafa starfað 

við fram til 1997 og þá baráttu fyrir endurnýjun laga sem enn er í gangi. 

Árdagar bókasafna og lestrarfélaga 

Frá því menn fóru að skrifa hafa verið til bókasöfn i einhverri mynd. Prestsetur og skólar voru 

gjarnan þeir staðir sem söfnuðu saman þekkingu hér á landi og eru fyrstu bókasöfnin á Íslandi 

rakin til klaustra og biskupssetrana á Hólum í Hjaltadal og í Skálholti.  Þegar þessar stofnanir 

voru lagðar niður lenti bókakostur þeirra á vergangi og voru mörg handritanna send úr landi. 

Um 1530 hófst prentöld á Íslandi en almenningur hafði ekki efni á bókum og ef til vill voru 

bókakaup ekki forgangsefni hjá þeim sem höfðu efni á þeim. Á 18. öld spratt upp sú hugmynd 

að stofna til samtaka um bókakaup og upp úr því var fyrsta lestrarfélagið stofnað 1790, Hið 

Íslenska bókasafns- og lestrarfélag Suðurlands ( Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 16). 

Í grein sinni Upphaf og þróun lestrarfélaga skiptir Ingibjörg Sverrisdóttir (1997) sögu 

lestrarfélaga í fjögur tímabil eftir helstu einkennum hvers tímabils. Með hverju tímabilinu 

verða lestrarfélögin almennari, frá því að vera eingöngu fyrir æðstu embættismenn 

þjóðarinnar, í að vera almenningslestrarfélög. 

Fyrsta skeiðið hófst með stofnun Hins íslenska bókasafns- og lestrarfélags Suðurlands sem 

Magnús Stephensen dómstjóri var í forsvari fyrir og stóð yfir árin 1790 – 1840. Þetta skeið 

einkenndist af skammlífi félaganna sem stofnuð voru og þau voru ekki fyrir almenning.   

Æðstu embættismenn þjóðarinnar stóðu fyrir þessum félögum, félagsgjöldin voru há og 

bókakosturinn var að miklu leiti á erlendum tungumálum.  Hugsunin var sú að hinir efnameiri 
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miðluðu þekkingunni til alþýðunnar.  Ef til vill er það ástæða þess hversu skammlíf þessi 

félög voru (Ingibjörg Sverrisdóttir, 1997, s. 27-28).  

Á öðru skeiði frá 1840 – 1870 voru mörg félög stofnuð og eru heimildir um 30 lestrarfélög á 

því tímabili. Bókakostur þessara safna var mun almennari en hinna fyrri lestrarfélaga þar sem 

meira frjálsræðis gætti í þjóðfélaginu og stéttaskipting varð óljósari: 

„Ný og frjálsari hugsun og kröfur um breytingar gerðu það að verkum að 

menn bundust samtökum um að sækja sér fróðleik í stað þess að láta 

skammta sér hann að ofan.“ (Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, 1997, síða 

29). 

Embættismenn á þessum tíma stofnuðu lestrarfélög í mörgum sýslum en þrátt fyrir að vera 

ætluð almenningi voru félagsgjöld hærri en almúginn réð við og því voru það aðallega prestar 

sem sóttu í þau. Má gera ráð fyrir að það hafi verið helsta ástæða þess að þau urðu ekki 

langlíf. Á þessum tíma var einnig fyrsta almenningsbókasafnið á Íslandi stofnað innan 

Framfarastofnunarinnar í Flatey á Breiðafirði. Hér var brotið blað í sögunni þar sem aðgangur 

að safninu var ókeypis og alþýðan hafði nú í fyrsta skipti fullan aðgang að bókasafni (Friðrik 

G. Olgeirsson, 2004, s. 17). Það voru hjónin Ólafur Sívertsen og Jóhanna Friðrika sem 

stofnuðu Framfarastofnunina eins og bókasafnið var kallað, og gáfu til þess 100 bækur auk 

100 ríkisdala (Guðmundur Stefánsson, 2010) 

Fleiri merkis atburðir í bókasafnssögunni urðu á þessum tíma, en fyrsta lestrarfélagið fyrir 

almenning, Lestrarfélag Gufudalssveitar í Austur-Barðastrandarsýslu,  var stofnað 1843 af 

almenningi: 

„Gátu allir hreppsmenn sem trúandi var fyrir bókum orðið 

félagsmenn.“(Friðrik G. Olgeirsson, 2004, síða 17). 

Ef til vill er það vegna áhrifa frá Flateyjarsafninu að sjá má hvernig almenningslestrarfélögin 

spruttu upp út frá þeim upphafspunkti (Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, 1997, Friðrik G. 

Olgeirsson, 2004, Steingrímur Jónsson B, 1983). Þau dreifðust um Barðaströndina, við 

Breiðafjörð og Vesturland og þaðan yfir í Austur-Húnavatnssýslu. 

Stjórnvöld gerðu sér fljótt grein fyrir mikilvægi þessara safna sem tækis til fræðslu 

almennings og fór að leggja fram peninga til bókakaupa enda  þóttu lestrarfélögin á mörgum 

stöðum ígildi skóla eða menntastofnanna. Þó var það hvergi bundið í lög eða reglugerðir 
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hvernig skildi staðið að þessum fjárveitingum. Almennt er talið að flestir Íslendingar hafi 

verið orðnir læsir um miðja 19. öldina eða fyrr (Sigurður G. Magnússon, 1993, s. 292) og í 

gegnum aldirnar var það siður almennings að koma saman í baðstofum til lesturs síðkvöldin 

löng (Kristín H. Pétursdóttir og Stefanía Júlíusdóttir, 2009, s. 14; Sigurður G. Magnússon, 

1993, s. 291). Því er ekki að undra áhuga almennings fyrir lestrarfélögunum og þeim bókum 

sem voru orðnar honum aðgengilegar. Ekki voru allir á eitt sáttir um afþreyingabókmenntir 

sem komu út á þessum tíma. Tómas Sæmundsson gagnrýndi útgefendur rímna og guðsorða í 

Viðey og sagði markaðssjónarmið ráða því hvað væri prentað en Benedikt Gröndal sakaði 

útgefendur Fjögurra riddarasagna 1852 um „að vera ekki starfi sínu vaxnir, og hefðu þeir 

stofnað fyrirtækið í gróðaskyni og þjóðinni til háðungar.“(Matthías V. Sæmundsson, 1996, 

s.509). Útgefendur svöruðu fyrir sig með grein í Þjóðólfi: 

...að riddarasögur séu og geti verið eins meinlaus dægrastytting fyrir alþýðu eins 

og sumt það sem snillingarnir ungu séu að banga saman og bjóða fram; vera kann 

að t.a.m. „Kvöldvakan í sveit“ og „Bónorðsförin“ [Magnús Grímsson] hafi 

eitthvað fram yfir Riddarasögurnar, en það er ófundið enn ágætið í þeim og 

snilldin, og enginn mun finna meiri skemmtan af þessum bæklingum en af 

Riddarasögunum. „Örvarodds-drápa“[Ben. Gröndal] kann að vera fögur 

skáldmæli, - og eftir vonum að þeim manni er hana orti – en það eru þá einungis 

vísindamennirnir og skáldin, en ekki fáfróður almúgi sem finnur það“ (Matthías 

V. Sæmundsson, 1996, s. 510).   

Þeir höfðu hárrétt fyrir sér. Með útgáfu á reyfurum, rómönsum og riddarasögum stuðluðu þeir 

að aukinni ásókn almúgans í bækur og þar af leiðandi í lestrarfélögin líka. 

Þriðja skeiðið er frá 1870 – 1937 og í upphafi þess tímabils verður til fjöldinn allur af 

lestrarfélögum út um allt land.  Samkvæmt skrá Ásgerðar Kjartansdóttur frá 1982 sem hún 

birtir í BA-ritgerð sinni voru  bókasöfn og lestrarfélög orðin 230 – 250 talsins (Ingibjörg 

Steinunn Sverrisdóttir, 1997, s. 29). Þessa miklu aukningu má rekja til þjóðernislegrar 

vakningar auk þess að félagsskapur af ýmsum toga spratt upp í sveitum landsins.  Þar má helst 

nefna ungmennafélagahreyfinguna.  Amtssöfn voru á nokkrum stöðum á landinu svo sem 

Akureyri - Norðuramt, Stykkishólmi – Vesturamt,  Seyðisfirði – Austuramt og  Reykjavík  - 

Suðuramt.  Þegar prentun var gefin frjáls 1886 var skylduskilum komið á og útgefendur urðu 

að láta þessum söfnum eintök af öllum prentuðum bókum. Síðan  fékk Bókasafnið á Ísafirði 

það í gegn að vera tekið í hóp þeirra safna sem fengu bækur í gegnum skylduskil árið 1909 
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(Steingrímur Jónsson B, 1983, s. 170) en þá höfðu ömtin verið lögð niður fimm árum fyrr.  

Þegar ömtin voru lögð niður fóru flest bæjarfélög á landinu að stofna sýslubókasöfn (Friðrik 

G. Olgeirsson, 2004, s. 18). Það varð æ algengara að stjórnvöld styrktu hin og þessi samtök 

eða fyrirtæki til reksturs bókasafna fyrir starfsmenn sína svo sem Vegagerðin með Bókasafn 

verkamanna og einnig Bókasafn vitavarða: 

„Næst skulu nefnd tvö bókasöfn, sem komið var á fót á þessum árum og sem hafa 

nokkra sérstöðu. Þar er annars vegar um að ræða Bókasafn verkamanna, sem 

stofnað var að tilstuðlan Vegagerðar ríkisins. Fékk Vegagerðin 1000 kr. í 

fjárveitingu á fjárlögum fyrir árið 1922 til þess að koma safninu á legg, og síðar 

300 kr. árlega til viðhalds safninu og til nýrra bókakaupa. Hitt safnið er Bókasafn 

vitavarða. Vitamálastjóri kannaði, hvort unnt væri að nýta Bókasafn verkamanna í 

þágu vitavarða að vetrarlagi, þegar vegagerð lá niðri. Í ljós kom að 

vegavinnuflokkar hættu svo seint á haustin, að síðasta ferð vitaskipsins með vistir 

til vitavarðanna hafði þá þegar verið farin. Það reyndist því útilokað að nota sama 

bókasafnið fyrir þessa tvo hópa. Því var það, að vitamálastjóri fékk á fjárlögum 

fyrir árið 1929 2000 kr. til að stofna bókasöfn fyrir vitaverðina, eins og það er 

orðað í Stjórnartíðindum“ (Steingrímur Jónsson B,  1983, s. 175-176). 

Fyrstu lög um málefni bókasafna í almannaþágu má segja að hafi verið lög um bókasöfn 

prestakalla, sett 1931 (Steingrímur Jónsson B,  1983, s. 176). Bækur þessara safna voru 

ætlaðar sóknarbörnum þeim að kostnaðarlausu og ¾ hlutar kostnaðar átti að koma úr 

ríkissjóði (Stjórnartíðindi A, 1931). Engar frekari heimildir er að finna um þessi söfn, hvernig 

starfsemi þeirra var háttað eða hvort einhver hafi starfað yfir höfuð ( Kristín H. Pétursdóttir og 

Stefanía Júlíusdóttir, 2009, s. 17) Sex árum síðar voru sett lög um lestrarfélög og 

kennslukvikmyndir (Lög um lestrarfélög og kennslukvikmyndir nr. 57/1937) og markar það 

upphaf lokatímabilsins í sögu lestrarfélaganna (Ingibjörg Sverrisdóttir, 1997, s. 30) og nær 

það fram til 1955 þegar lestrarfélögin voru sett undir sama hatt, fjárhagslega séð, og 

almenningsbókasöfnin með setningu laga um almenningsbókasöfn. Átti með því að festa 

reiður á fjármögnun lestrarfélaganna en með þeim var einnig opinberlaga viðurkennt fræðslu- 

og menningarlegt gildi bókasafna fyrir alla landsmenn (Ingibjörg Sverrisdóttir, 1997,s. 33 og 

Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 25). Þó er 1. grein athyglisverð í ljósi þess að ekki höfðu verið 

sett lög um almenningsbókasöfn: 
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„Lestrarfélög utan þeirra kaupstaða eða kauptúna, þar sem amts-, bæjar- eða 

sýslubókasöfn eru starfandi, og kennslukvikmyndasafn, er stofna skal að tilhlutun 

fræðslumálastjórnarinnar, skulu njóta styrks samkvæmt lögum þessum“ (Lög um 

lestrarfélög og kennslukvikmyndir nr. 57/1937). 

Þetta þýðir að lestrarfélög sem störfuðu innan kaupstaða eða kauptúna fengu enga styrki þó 

svo að almenningsbókasöfnunum væri úthlutað fé á fjárlögum. Lög þessi voru endurskoðuð 

og ný sett 1944 (Lög um lestrarfélög og kennslukvikmyndir nr.1/1944). Helsta breytingin var 

að lestrarfélög innan kauptúna og kaupstaða gátu fengið styrk ef þau gátu sýnt fram á að 

bókakosturinn væri  ekki sá sami og ríkið lagði til. Styrkurinn nam fimmtíu þúsund krónum í 

styrktarsjóð lestrarfélaga til viðbótar við þriðjung af 15% skemmtanaskatti sem hafði verið í 

lögunum frá 1937 (Lög um lestrarfélög og kennslukvikmyndir nr.1/1944). Frá 1937 er 

lestrarfélögum skylt að gefa skýrslu um bókaeign sína, tekjur og gjöld, útlán og fjölda 

félagsmanna. Að öðrum kosti mátti svipta þau styrknum sem og ef starfsemin var í ólestri 

(Lög um lestrarfélög og kennslukvikmyndir nr. 57/1937). Lög þessi voru gríðarleg lyftisöng 

fyrir lestrarfélögin fyrst í stað og án fjárins hefðu mörg þeirra lagt upp laupana. Gallinn var sá 

að styrkirnir voru ekki verðtryggðir og því minnkaði verðgildið eftir því sem á leið (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2004, s.25). Miklar breytingar urðu á íslensku samfélagi á þessum tíma. Fólk 

flutti úr sveitum á mölina og allar samgöngur stórbötnuðu. Lestrarfélögin urðu að hálf 

opinberum stofnunum þar sem framlög úr ríkissjóði fóru að berast þeim eftir lagasetninguna 

1937. Mikið var eftir af lestrarfélögum í sveitum landsins en með lögum um almenningssöfn 

1955 má segja að eftirlifandi lestrarfélögum hafi verið breytt í bókasöfn þrátt fyrir að þau hafi 

starfað áfram undir merkjum lestrarfélaga (Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 28).  

Frá 1904 höfðu almenningsbókasöfnin fengið fé frá ríkinu á fjárlögum án þess að nánari 

skilgreiningar væru lögfestar, ekkert utanum-hald var um rekstur safnanna eða reglugerðir um 

úthlutun fjárins. Á fjárlögum 1921 segir um styrkveitingar úr ríkissjóði:  

„6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr bæjarsjóði eða 

sýslusjóði....2500“ (Stjórnartíðindi A, 1921, s. 132). 

og 

„7.  Til sýslubókasafn og lestrarsala í kauptúnum, gegn eigi minna tillagi úr 

sýslusjóði eða sveitarsjóði....1500“ (Stjórnartíðindi A, 1921, s. 132). 
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Þegar lög um almenningsbókasöfn nr. 42/1955 voru loksins sett hafði ríkissjóður því greitt til 

bókasafna um langt skeið, án skilyrða um það sem við í dag myndum kalla ársskýrslur eða 

ákvæði um hvers lags starfsemi skyldi fara fram á söfnum. Eftirlitið var ekkert og segja má að 

það hafi verið undir sveitarfélögunum komið hvernig ástatt var fyrir bókasöfnunum. Lögin 

skilyrtu fjárstyrkina. Ef ekki kom fjárframlag frá sveitarfélagi kom það heldur ekki frá ríkinu. 

Ef fjárframlag sveitarfélags var hærra en lög kröfðust, greiddi ríkið jafnframt meira. Með 

öðrum orðum, þeir ríku urðu ríkari en þeir fátæku fátækari. Á Ísafirði var Guðmundur G. 

Hagalín ráðinn bókavörður árið 1928 og undir hans stjórn jukust útlánin um helming á fyrsta 

árinu og honum tókst að gera safnið svo vinsælt í bænum að það sem hann bað um, fékk hann. 

Sveitarfélagið hafði metnað til að halda úti fyrsta flokks þjónustu við bæjarbúa enda voru 

útlánin komin í tuttugu bækur á íbúa við starfslok Guðmundar (Steingrímur Jónsson A, 1983, 

s. 6). Safnið á Patreksfirði (Sýslubókasafn Vestur-Barðastrandasýslu) var aftur á móti selt á 

uppboði og fénu skipt á milli lestrarfélaga hreppa sýslunnar (Steingrímur Jónsson B, 1983, s. 

177). 

Skoðum betur hvað gekk á í íslensku samfélagi á fyrri helmingi síðustu aldar með tilliti til 

bókasafna. Í upphafi aldarinnar voru söfn lestrarfélaga í dreifðari byggðum landsins eins 

konar farandsöfn. Bækurnar fóru milli bóndabæja og voru lesnar af heimilisfólkinu áður en 

þær voru sendar áfram yfir á næsta bæ (Kristín H. Pétursdóttir og Stefanía Júlíusdóttir, 2009, 

s.14; Sigurður G. Magnússon, 1993, s. 291)) . Stór hluti íbúa landsins voru bændur. Til að 

mynda voru íbúar Reykjavíkur 1901 aðeins 6321 en landsins alls 78641. Árið 1911 voru íbúar 

höfuðborgarsvæðisins orðnir 27708, þar af 12239 í Reykjavík en á landinu öllu  85661 íbúi. 

Landsmönnum hafði fjölgað um 7020 manns og af þeim bjuggu 5872 í Reykjavík 

(Reykjavíkurborg, e.d.). Smá saman fækkaði í sveitum landsins, fólkið flutti til bæjanna í leit 

að menntun og betri lífskjörum. Hinn harði heimur bóndans var á undanhaldi. Bókasöfn 

sumra lestrarfélaga voru á heimilum bænda eða presta og höfðu þeir þá umsjón með bókunum 

en enginn hafði atvinnu af því, hvað þá að þetta væri launað starf. Þetta var íhlaupavinna 

nema þá á stærstu söfnunum. Til að mynda var staða Guðmundar G. Hagalín við Bókasafn 

Ísafjarðar aðeins hálft stöðugildi enda þurfti hann að kenna með til að hafa í sig og á 

(Steingrímur Jónsson A, 1983). Þróunin varð sú að konur tóku bókasöfnin að sér. 

Bókavarðastarfið var íhlaupavinna, oft ólaunað eða illa launað sem er ef til vill ástæða þess að 

karlmenn sóttust ekki eftir þessum störfum. Í gegnum aldirnar voru það konur sem varðveittu 

munnlega þjóðararfinn Rímur, þulur, þjóðsögur og ævintýri voru þulin bæði á kvöldvökunum 

og til að hafa ofan af fyrir börnunum á meðan mæðurnar unnu (Gísli Sigurðsson, 1996, s.413). 
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Nú tóku þær við ritmálinu. Í auknu mæli sóttust konur eftir því að komast út á 

vinnumarkaðinn og urðu ummönnunarstörfin, kennsla og þjónustustörf auk verkamannavinnu 

fljótt vettvangur kvenna, störf áþekk þeim sem konur unnu áður inni á heimilunum. 

Almenningsbókasöfn sem ríkisreknar stofnannir 

Árið 1955 lét Bjarni Benediktsson, þá menntamálaráðherra, Guðmund G. Hagalín gera úttekt 

á stöðu bókasafnanna í landinu og niðurstöðurnar sýndu svo ekki var um villst að staða þeirra 

var ekki góð og í kjölfarið skipaði Bjarni þriggja manna nefnd til að skoða þessi mál betur og 

koma með tillögur að úrbótum. Nefndina skipuðu þeir Guðmundur G. Hagalín, Þorkell 

Jóhannesson og sr. Helgi Konráðsson (Steingrímur Jónsson A, 1983; Steingrímur Jónsson B, 

1983, s. 178; Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 26). Það varð úr að þeir settu fram tillögu að 

frumvarpi til laga um almenningsbókasöfn sem svo voru samþykkt. Helsti galli þessara laga 

var sami galli og var á lögum um lestrarfélög, fjárveitingarnar voru ekki vísitölutryggðar og 

urðu að engu í verðbólgunni (Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 28). 

5. grein laganna segir til um hvaða þjónustu bókasöfnin voru skyldug til að veita almenningi, 

svo sem safnafræðslu fyrir framhaldsskólanema, leiðbeiningar um bókaval og aðstoð við 

heimildaleitir. Reglur voru settar um innra starfssvið bókavarða, hvernig þeir ættu að annast 

bókakostinn í 25. grein: 

„Öll almenningsbókasöfn, sem styrks njóta samkvæmt lögum þessum, skal geyma 

í góðum, rakalausum húsakynnum. 

Allar bækur þeirra skal binda í traust band jafnóðum sem því verður við komið. 

Aldrei má lána út óbundna bók eða lausa úr bandi. 

Allar bækur, sem safn eignast, skulu skráðar í aðfangabók og tölusettar og 

auðkenndar sem eign safnsins. Skulu þær skipulega flokkaðar og þeim raðað“ 

(Lög um almenningsbókasöfn nr. 42/1955). 

Í 26. grein eru ákvæði um millisafnalán og með þeim er búið að skylda öll bókasöfn til 

samvinnu sín á milli. Hér er búið að auka við skyldur bókavarða en ekki eru gerðar neinar 

menntunarkröfur til þeirra enda kom það á daginn að flestir bókaverðir voru engan vegin færir 

um að sinna auknum skyldum og því flokkunarstarfi sem lögin kváðu á um (Þóra 

Óskarsdóttir, 1997, s. 420, Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 28).  

Guðmundur G. Hagalín var ráðinn fyrsti bókafulltrúi ríkisins eftir lagasetninguna 1955 og í 

ferðum sínum komst hann að því að þrátt fyrir að margir bókavarðanna væru vel menntaðir 

áttu þeir í erfiðleikum með flokkunarvinnuna og uppröðun á söfnum sínum. Fyrir vikið voru 
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gefnir út nokkrir leiðbeiningabæklingar um bókasafnsmál fyrir bókaverði og má þar helst 

nefna Bókasafnsrit I. Myndunar- og skráningarstörf, afgreiðsla og bókaval eftir Björn 

Sigfússon háskólabókavörð og er þetta fyrsta íslenska bókin um skipulagningu bókasafna 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 29). 

II. kafli laganna frá 1955 fjallar um lestrarfélögin og þar með hafa þau verið innlimuð í 

almenningsbókasöfnin þó svo enn þann dag í dag séu starfandi lestrarfélög á landsbyggðinni. 

Það leið ekki langur tími þar til Guðmundur fór að endurskoða lögin og reyna að leggja fram 

nýtt og endurbætt frumvarp. Helsta breytingin var stóraukið framlag ríkisins til safnanna þar 

sem verðbólgan hafði þá étið upp fjárveitingu áranna á undan auk 500.000 kr. framlag af hálfu 

ríkisins ætlað húsnæðismálum bókasafnanna, hvort sem er byggingu eða til viðhalds (Lög um 

almenningsbókasöfn nr. 22/1963). Ein grein frumvarpsins var þó felld niður: 

„...10. grein með þeim ákvæðum að þeir einir gætu orðið yfirbókaverðir sem 

uppfylltu eitt af þremur eftirtöldum skilyrðum: hefðu lokið prófi í bókasafnsfræði 

frá Háskóla Íslands eða frá erlendum skóla með viðbótarnámi hér heima, hefðu 

cand. mag. próf í íslenskum fræðum eða hefðu unnið sem bókaverðir í að minnsta 

kosti þrjú ár áður en frumvarpið yrði að lögum“ (Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 

92). 

Guðmundur vildi tryggja að bókaverðir hefðu viðeigandi menntun en Bjarni Benediktsson 

þáverandi dómsmálaráðherra fékk þessa grein fellda niður á þeim forsendum að þá hefðu 

menn á borð við Guðmund sjálfan aldrei fengið starfið (Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 93). 

En þrátt fyrir aukið framlag ríkisins til almenningssafna kom það að litlu gagni þar sem 

verðbólgan át það upp á sama hátt og áður, engin var vísitölutryggingin enn sem komið var. 

Aðrar breytingar vörðuðu skipulagsmál eins og fjölgun umdæmissafna úr 30 í 31 og 

eftirlitsskyldur umdæmissafna við ríkisrekin stofnanasöfn. 

Almenningsbókasöfn á herðum sveitarfélaganna 

Árin liðu og stöðugt var unnið við að semja ný og endurbætt lög en þau ýmist döguðu uppi á 

Alþingi eða var hafnað svo það var ekki fyrr en 1976 að ný lög um almenningsbókasöfn voru 

samþykkt. Miklar framfarir höfðu orðið í bókasafnsumhverfinu svo sem tilkoma 

spjaldskrárinnar og þar sem bókasafnsfræði hafði þá verið kennd í 20 ár í Háskóla Íslands var 

framboðið af hæfum bókavörðum orðið meira en áður. Lögin voru umdeild, sér í lagi 7. grein 

þar sem ríkið hætti að greiða til almenningssafnanna og lagði rekstur þeirra alfarið á herðar 
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sveitarfélaganna. Kreppa gekk yfir íslenskt samfélag á þessum árum og því áttu mörg 

sveitarfélög í fjárhagserfiðleikum. Því var afkoma bókasafnanna, enn og aftur, alfarið háð 

fjárhagslegri stöðu og velvilja sveitarfélaganna. 12. grein laganna féll þó vel í kramið hjá 

bókasafnsfræðingum en þar var bundið í lög að forstöðumenn bókasafna skyldu vera 

bókasafnsfræðingar og að bókasafnsfræðingar hefðu að jafnaði forgang að stöðum bókavarða 

(Lög um almenningsbókasöfn nr. 50/1976). Var þetta mikill sigur fyrir stéttina og á næstu 

árum fór töluverð vinna hjá bókafulltrúa í að sjá til þess að þessu ákvæði væri framfylgt. 

Stjórnir bókasafna reyndu að nýta sér orðalagið „að jafnaði“ til að sveigja fram hjá þessu 

ákvæði. Þar má nefna Héraðsbókasafn Kjósarsýslu. Þar höfðu menn í huga að ráða mann með 

reynslu af bókasöfnum en þáverandi bókafulltrúi, Kristín H. Pétursdóttir, kom í veg fyrir það 

með því að benda þeim á þetta ákvæði (Magnús Guðmundsson, 1990, s. 39).  

Ítarleg reglugerð fylgdi í kjölfar lagasetningar og meðal annars var bókasafnsumdæmunum 

fjölgað úr þrjátíu og einu í fjörtíu. Innan hvers sveitarfélags átti að vera eitt miðsafn sem hafði 

yfirumsjón með öðrum safnategundum innan þess umdæmis (Reglugerð um 

almenningsbókasöfn nr. 138/1978). Erlendis var þróunin þver öfug. Þar var almennt álitið að 

fá öflug bókasafnsumdæmi með einu öflugu miðsafni og útibúum frá því væri betri kostur þar 

sem fjármagn og sérhæfðir stafsmenn nýttust betur.  

Bókafulltrúi hafði verið starfandi frá lagasetningunni 1955 en í reglugerðinni var starfssvið 

hans skilgreint nákvæmar og eftirlitsskyldur með söfnunum auknar. Kveðið var á um aukna 

samvinnu milli safna og samræmingu í vinnubrögðum eins og við yrði komið. Þá var einnig í 

fyrsta sinn lögð fram krafa um jafnt aðgengi fyrir alla, heilbrigða sem fatlaða, unga sem aldna. 

Væri safn á annarri hæð átti lyfta að vera í húsinu (Reglugerð um almenningsbókasöfn nr. 

138/1978). Nú, 34 árum síðar, eru enn dæmi um að þetta ákvæði sé brotið en án eftirlits er 

enginn sem tryggir að eftir lögunum sé farið. 

Þetta voru þriðju lögin sem sett höfðu verið um almenningsbókasöfn og í þeim öllum var sú 

þjónusta sem bókasöfnin áttu að inna af hendi eða hlutverk þeirra skilgreind. Skoðum hvernig 

þróunin var: 

Lög nr. 42/1955 

– 4.grein – 

og  

lög nr.22/1963  

- 4.grein 

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

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

hvers bókasafns skal afla innlendra bóka og rita, þjóðlegra fræða, skáldverka, eftir 

því sem kostur er á, og þá einkum skáldrita, sagnrita og rita um atvinnulíf og 

annarra rita, sem stuðla að því að efla almenna menntun. 
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Reglugerð  

nr. 138/1978 

 

- 9. grein - 

Hlutverk miðsafns er m.a.: 

1. að veita almenningi möguleika á ævimenntun með því að hafa til afnota fræðirit 

og annað efni, sem fræðslugildi hefur og láta í té leiðbeiningar um slíkt. 

2. að gefa almenningi kost á að verja tómstundum sér til menningarauka og 

afþreyingar með heimláni bóka og annarra gagna, við bókmenntakynningar, 

sýningar ýmiss konar, fyrirlestra, tónlistaflutning o.s.frv. 

3. að halda uppi þjónustu við almenning með bókabílum, eftir því sem þörf krefur 

og fé kann að vera veitt til. 

4.  að annast útvegun bóka og annarra gagna að láni frá öðrum söfnum og veita 

hreppsöfnum, skólasöfnum og stofnanasöfnum í umdæminu aðstoð og þjónustu og 

efla samvinnu þeirra. 

5. að vera upplýsinga- og gagnamiðstöð, þar sem haldið er sérstaklega til haga 

efni, sem varðar umdæmið, sem í hlut á, að því leyti sem slík varðveisla er ekki 

sérstaklega öðrum falin. 

Skilgreiningar á hlutverki bókasafna samkvæmt lögum um almenningsbókasöfn 1955, 1963 og 1976 

Hlutverk hreppssafna var það sama að því marki sem unnt var. Það segir sig sjálft að 

hreppssafn í 300 manna sveitarfélagi stóð ekki undir þessum væntingum. Reyndin varð sú að 

ekkert af umdæmissöfnunum stóð undir þeim (Bókafulltrúi ríkisins, 1982, s. 22). 

Lögin í heild voru nokkuð frábrugðin fyrri lögum. Eins og fyrr sagði voru fjárveitingar nú 

verðtryggðar en þar að auki var ákvæði í 8. grein sem kvað á um að lágmarksfjárframlög 

skyldu endurskoðuð árlega í samræmi við verðlagsþróun í landinu. Var þá búið að koma í veg 

fyrir að fjárveitingarnar yrðu verðbólgunni að bráð (Else Mía Einarsdóttir o.fl., 1976, s. 9) 

enda leið ekki langur tími þar til áhrifanna tók að gæta. Bókasöfnin efldust með auknu 

fjármagni, sum fengu nýtt húsnæði og aukið var í starfsliði annarra. Með auknum 

menntakröfum fjölgaði lærðu starfsfólki og sú þróun sem hafði orðið á hinum 

norðurlöndunum átti eftir að verða hér, þ.e. fækkun almenningsbókasafna þar sem smærri 

söfn sameinuðust, sveitarfélög sameinuðust eða fóru í samstarf með nágrannasveitarfélögum 

og fjölgun stærri safna með sérhæfðara starfsfólki. 

Fljótlega eftir lagasetninguna 1976 var farið að vinna að gerð heildaráætlunar um 

uppbyggingu og aðsetur almenningsbókasafna. Lagaákvæði til bráðabirgða kváðu á um að 

menntamálaráðuneytið og Samband Íslenskra Sveitarfélaga ættu að standa saman að gerð 

áætlunarinnar og var Kristín H. Pétursdóttir formaður nefndarinnar. Skýrslan kom út árið 

1982 og þar var fjöldi miðsafna harðlega gagnrýndur og bent á að alþjóðlegir staðlar um 

bókasafnsþjónustu staðhæfi að ekki sé unnt „að veita lágmarksþjónustu í bókasafnsumdæmi 
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með færri en 3000 íbúa og talið er æskilegt, að íbúatalan 50.000 sé sú minnsta sem standi að 

baki stjórnunareiningu umdæmis“ (Kristín H. Pétursdóttir, 1982, s. 15). Um stöðu 

almenningsbókasafna segir að þróun safna í fámennum byggðalögum hafið staðið í stað og að 

í heildina séu almenningssöfn langt frá því að geta staðið undir hlutverki sínu eins og það sé 

skilgreint í lögum. Helstu niðurstöður skýrslunnar voru að samræma þyrfti alla starfshætti á 

söfnum og gera samskrár yfir tímarita- og bókaeign safnanna, skipta landinu í sjö 

þjónustusvæði þar sem innan hvers svæðis yrði starfandi eitt öflugt safn, landshlutaþjónusta,  

sem hefði eftirlits og ráðgjafaskyldur gagnvart öðrum söfnum umdæmis (Kristín H. 

Pétursdóttir, 1982).  

Á næstu árum fór fram stanslaus vinna við að endurskoða og betrumbæta lögin. Eins og  

skýrslan hafði gefið til kynna var þörf á lögum og reglugerð sem var í takt við starfsumhverfi 

almenningssafna í landinu. Bókaskrár um safnkost þeirra voru ófullkomnar og mörg bókasöfn 

gerðu ekki bókaskrár yfir allan safnkost sinn. Þó voru ákvæði í lögum um samræmingu á 

starfsháttum og millisafnalán. Það er ekki einfalt mál að finna rit ef tilvist þess er ekki skráð 

og þar af leiðandi voru bókaskrár forsenda þjónustu á borð við millisafnalán. 

Árið 1984 voru sett lög um bókasafnsfræðinga. Áður hafði verið umræða um skilgreiningar á 

starfstitlinum bókavörður. Með lögunum var bókasafnsfræðingur orðið lögverndað starfsheiti 

og þeir einir máttu kalla sig bókasafnsfræðinga sem höfðu lokið prófi í greininni í 

viðurkenndum háskóla (Lög um bókasafnsfræðinga nr. 97/1984). Var þetta 

bókasafnsfræðingum metnaðarmál enda mikilvægur áfangi í réttindamálum þeirra.  

Fjöldinn allur af frumvörpum var saminn en ýmist duttu þau út af borðinu eða annar 

ágreiningur var um efnistök frumvarpanna: 

 Árið 1986 var nefnd sem átti að endurskoða lögin og gera drög að frumvarpi sett af 

vegna gagnrýni á drög nefndarinnar. 

 Árið 1986 var skipuð ný nefnd en hún klofnaði í afstöðu sinni til efnistaka. 

 Árið 1990 var skipuð ný nefnd sem skilaði af sér frumvarpi en það var aldrei lagt fram 

á Alþingi. 

 Árið 1996 var enn skipuð nefnd sem skilaði af sér frumvarpi og það varð að lögum 

þann 7. maí 1997 og eru núgildandi lög um almenningsbókasöfn. 

( Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 172-174) 
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2. kafli 

Hér er fjallað um lagaumhverfi almenningsbókasafna í nútímanum og hvernig gengur að 

framfylgja lögunum. Almenningsbókasöfn starfa eftir lögum um almenningsbókasöfn nr. 36 

frá árinu 1997 og reglugerð nr. 138 frá árinu 1978. Leidd eru rök að því að ekkert samræmi er 

á milli  laga og reglugerðar, og ef með er tekin tenging við breytingar á íslensku samfélagi 

síðastliðin þrjátíu og tvö ár, sést hversu erfiðar aðstæður forstöðumenn almenningsbókasafna 

á Íslandi vinna við í lagalegu tilliti. 

Þá er fjallað um hvernig forystumenn í stéttinni hafa barist fyrir nýjum lögum fram til dagsins 

í dag. Beðið er eftir nýju frumvarpi og forystufólk í stéttinni vonast til að það styttist í að ný 

lög verði að veruleika og að þau verði í samræmi við þarfir og markmið almenningsbókasafna 

í landinu. 

Almenningsbókasöfn nútímans og meingallað lagaumhverfi  

Núgildandi lög um almenningsbókasöfn frá 1997 eru áþekk fyrri lagasetningum nema 

nútímalegri. Embætti bókafulltrúa hafði verið lagt niður ári áður, þegar 2. og 3. liður í 10. 

grein laga um almenningssöfn frá 1978 féllu brott í „starfsmannabandorminum“ svokallaða 

(Þóra Óskarsdóttir, 1997, s. 425). Þær skyldur sem bókafulltrúi hafði gengt féllu nú að mestu 

á Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, en yfirumsjón var í höndum 

menntamálaráðuneytis. Skoðum nú nokkrar greinar laganna: 

„1. gr. Almenningsbókasöfn eru upplýsinga- og menningarstofnanir. Hlutverk 

þeirra er að veita fólki, bæði börnum og fullorðnum, greiðan aðgang að 

fjölbreyttum bókakosti og öðrum miðlunargögnum, þar á meðal tölvubúnaði og 

upplýsingum á tölvutæku formi...Allir landsmenn skulu eiga kost á njóta þjónustu 

almenningssafna. Er öllum sveitarfélögum skylt að standa að slíkri þjónustu í 

samræmi við þessi lög.“ 

„3. gr. Sveitarfélögum er heimilt að sameinast um rekstur almenningsbókasafns 

með myndun byggðasamlags eða öðrum hætti sem samræmist 

sveitarstjórnarlögum.“ 

(Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997) 



17 

 

Það eru alls ekki öll sveitarfélög á Íslandi sem reka almenningsbókasöfn og einnig dæmi um 

sveitarfélög séu hvorki með almenningsbókasöfn né hafa myndað byggðasamlag með öðru 

sveitarfélagi. Þetta er klárt brot á lögunum en þau komast upp með þetta þar sem eftirfylgnin 

er engin. Þó eru á hverju ári sveitarfélög sem reka hvorki almenningsbókasafn né hafa 

myndað byggðasamlög. Í Ársskýrslu almenningsbókasafnanna (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti B, 2010,) fyrir árið 2002 voru talin upp fimmtán sveitarfélög sem 

„lögðu ekkert til bókasafnsmála eða bókasöfn ekki starfandi“ (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti B, 2010,). Allt voru þetta bókasöfn í mjög litlum sveitarfélögum, það 

stærsta með 280 íbúa. Hver er það sem á að hafa yfirsýn yfir framfylgni laganna og hver eru 

viðurlögin? Áður fyrr var það bókafulltrúi en samkvæmt 12. grein laga um 

almenningsbókasöfn er það menntamálaráðherra: 

„12. gr. Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn málefna almenningsbókasafna og 

hefur eftirlit með því að ákvæðum laga þessara og reglugerða sem settar eru 

samkvæmt þeim sé framfylgt. Almenningsbókasöfn skulu árlega láta í té skýrslu 

til menntamálaráðuneytis um fjármál og starfsemi hvers safns. Heimilt er 

ráðuneytinu að fela öðrum aðilum að hafa umsjón með öflun þessara upplýsinga 

og úrvinnslu þeirra samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð.“ (lög um 

almenningsbókasöfn nr. 36/1997). 

Hér er það nokkuð skýrt að menntamálaráðuneytið á að fylgja því eftir að þessum lögum sé 

framfylgt en þar sem það hefur ekki verið gert eru viðurlögin engin. Það sama gildir um 

ársskýrslur almenningsbókasafnanna. Á meðan það var hlutverk bókafulltrúa að innheimta 

þessar skýrslur voru til tölfræðilegar upplýsingar um starfsemi almenningsbókasafna landsins 

eða frá lagasetningunni 1976 og þar áður lestrarfélaganna. Menntamálaráðherra hefur falið 

Landsbókasafni – Háskólabókasafni það hlutverk en síðan árið 2000 hefur ekki verið gefin út 

Ársskýrsla almenningsbókasafna á Íslandi. Sú skýrsla er í vinnslu og eftir að hafa fengið að 

skoða vinnugögnin er ástæðan augljós; söfnin eru ekki að skila inn ársskýrslum sínum. Fyrir 

árið 2008 bárust aðeins níu ársskýrslur almenningsbókasafna (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti A, 2010). Ef til vill er eftirfylgnin ekki nægilega hörð, ef til vill sjá 

forstöðumenn ekki ástæðu til að skila inn ársskýrslum þar sem ekkert var gert við þau gögn 

sem skilað var inn fyrstu árin eftir að embætti bókafulltrúa var lagt niður, ef til vill af því að 

það eru engin viðurlög. En það er nokkuð ljóst að þessu þarf að breyta. Þessi tölfræði er 

mikilvæg til að hafa yfirsýn yfir starfsemi almenningsbókasafna. Vissulega er hægt að nálgast 

mikið af upplýsingum hjá Landskerfum bókasafna þar sem öll útlánastarfsemi, skráning og 
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afskráning er kirfilega skráð en ekki öll söfn notast við bókasafnskerfið Aleph – Gegnir (hér 

eftir Gegnir) og hjá mörgum söfnum er mikið af gögnum óskráð. Það að auki eru gögn um 

hvert safn persónuleg gögn þess safns og ekki opinber gögn. Ragnar Karlsson, 

töflugerðarmaður hjá Hagstofnunni vill meina að forstöðumenn bókasafna hafi almennt ekki 

skilning á mikilvægi þessara tölfræðilegu gagna og það sé ekki fyrr en þörf er á þessum 

upplýsingum að viðkomandi áttar sig á mikilvægi þeirra (Ragnar Karlsson munnleg heimild, 

5. september 2010). Nefnd á vegum IFLA hefur reynt að taka saman tölfræðilegar upplýsingar 

um bókasafnsþjónustu og bókasafnsnotkun í hverju landi svo hægt sé að bera saman notkun 

bókasafna á milli landa. Þar ráku menn sig á að þessum upplýsingum er yfirleitt ekki safnað 

saman á landsvísu (Ellis, Simon., 2009). 

5. og 6. grein laganna taka á umdæmissöfnum nema hvað í reglugerðinni, sem aldrei var 

samin, átti að skilgreina hvaða söfn gegndu hlutverki umdæmissafna og hvaða þjónustu þau 

áttu að inna af hendi. Án reglugerðarinnar er ekki unnt að framfylgja þessum greinum laganna 

auk þess að þróunin síðustu ár hefur verið sú að sameina fleiri safnategundir undir einu þaki. 

Það eru gjarnan skjalasöfn, listasöfn, ljósmyndasöfn, byggðasöfn og náttúrugripasöfn þó það 

séu mismunandi samsetningar á milli safna.  

8. grein tekur á skyldum sveitarfélags gagnvart almenningsbókasafni þess, ráðningar 

starfsfólks, húsnæðismál og að búnaður þess standist kröfur nútímans. Þessi grein tekur líka á 

menntunarkröfum sem gerðar eru til forstöðumanna en „[f]orstöðumaður 

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

eða jafngildu námi“ (Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997). Þetta er afturför frá fyrri 

lögum en þar áttu forstöðumenn að jafnaði að vera bókasafnsfræðingar og bókasafnsfræðingar 

höfðu að jafnaði forgangsrétt til bókavarðastarfa (Lög um almenningsbókasöfn nr. 50/1976). 

Þá vaknar spurningin hvaða nám jafngildir bókasafns- og upplýsingafræði? Eru það öll 

háskólapróf yfir höfuð, sagnfræði, íslenska eða bókmenntafræði? Kannski safnafræði eða 

þjóðháttafræði þar sem farið er að sameina safnategundir undir einu þaki.  

Núgildandi lög um almenningsbókasöfn eru komin til ára sinna. Þrettán ár eru liðin frá 

gildistöku þeirra og gríðarlega miklar breytingar hafa orðið á þjóðfélaginu síðan. Til að 

mynda: 

 Hefur íslendingum fjölgað um 47.756 miðað við 1. janúar 2010 (Hagstofa Íslands B, 

2010) 
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 Internet í heimahúsum var svo ný tilkomið að Hagstofan hóf ekki mælingar fyrr en 

2002 og þá var nettengin á 79% heimila í landinu en 2009 var hún 90% (Hagstofa 

Íslands C, 2010). 

 Rafrænn aðgangur að fræðilegum gagnagrunnum á www.hvar.is 

 Rafrænn aðgangur að dagblöðum og tímaritum á www.timarit.is. 

 Rafræna bókasafnskerfið Gegnir. 

 Rafræn stjórnsýsla. 

 Sveitarfélögum hefur fækkað úr 124 árið 1998 í 79 árið 2006 (Gísli Sverrir Árnason, 

2006, s. 17). 

 Almenningsbókasöfnum hefur fækkað úr 118 árið 1999 (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið B, 2010)  í 72 árið 2010 (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið A, 2010). 

Eins og sést er bein tenging á milli fækkunar sveitarfélaga og fækkunar almenningsbókasafna. 

Má ástæðuna rekja til þess að með sameiningu sveitarfélaga eru söfnin jafnframt sameinuð þó 

þau starfi áfram en þá annað sem útibú frá aðalsafni sveitarfélagsins. Dæmi um slíkt er 

Árborg þar sem sveitarfélög hafa sameinast og aðalsafnið, staðsett á Selfossi, starfar undir 

nafninu Bókasafn Árborgar og útibúin eru Bókasafn Árborgar Stokkseyri og Bókasafn 

Árborgar Eyrarbakka. Samkvæmt lögunum frá 1997 skiptist landið í bókasafnsumdæmi og í 

reglugerð átti að ákveða hvernig landið skiptist í þessi umdæmi. Nema hvað þessi reglugerð 

var aldrei samin og fyrir vikið er reglugerð um almenningsbókasöfn nr. 138 frá 1978 enn í 

fullu gildi. Þar segir að landið skiptist í 42 bókasafnsumdæmi með fjörutíu og tveimur 

miðsöfnum (Mennta- og menningaráðuneytið C, 2010). Það þýðir t.a.m að í. Fjallabyggð eru 

tvö miðsöfn, Bókasafn Ólafsfjarðar og Bókasafn Siglufjarðar. 

Þær framfarir sem hafa átt sér stað með tilkomu internetsins eru meiri og hafa gengið hraðar 

yfir en nokkur hefði getað ímyndað sér árið 1997. En auknum framförum í tækni og vísindum 

fylgja auknar kröfur um þjónustu. Starfsmenn almenningsbókasafna verða því alltaf að reyna 

vera skrefinu á undan og hingað til hefur það tekist. Nú er svo komið að þeir sem þurfa á 

þjónustu blindrabókasafnsins að halda geta hlaðið niður hljóðbókum á I-podana sína og þær 

eru virkar í þann tíma sem útlánatíminn segir til um.  

Áframhaldandi barátta fyrir nýjum lögum. 

Árið 1996 kom út á vegum ríkisstjórnarinnar, Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um 

upplýsingasamfélagið (Ríkisstjórn Íslands, 1996), stefnumörkun ríkisstjórnarinnar í 
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upplýsingamálum. Það var ári áður en nýju lögin voru sett en þar voru almenningsbókasöfn 

skilgreind alveg upp á nýtt: 

„Bókasöfn þróist í alhliða upplýsingamiðstöðvar sem tryggi öllum viðskiptavinum 

sínum greiðan aðgang að upplýsingum á tölvutæku formi, m.a. með tengslum við 

innlendar og alþjóðlegar fræðslumiðstöðvar og upplýsingaveitur. Jafnframt fái 

viðskiptavinirnir vegsögn um nýjustu tækni við leit og notkun upplýsinga. Áhersla 

verði lögð á að bóka- og tímaritaskrár bókasafna landsins verði öllum 

aðgengilegar í rafrænu formi.“ (Ríkisstjórn Íslands, 1996). 

Öll þau atriði sem þarna eru upp talin hafa orðið að veruleika. Bókasöfn eru alhliða 

upplýsingamiðstöðvar og veita viðskiptavinum sínum fjölbreyttari þjónustu en þarna er upp 

talin. Þessi orð voru skrifuð fyrir tíma landsaðgangs að fræðilegum gagnasöfnum á 

www.hvar.is eða Landskerfis bókasafna. Bóka- og tímaritaskrár bókasafna landsins eru fyrir 

löngu orðnar aðgengilegar og það ekki bara á bókasafninu. Starfsfólk bókasafna kennir þeim 

sem þess óska heimildaleitir og gegn gjaldi er leitað heimilda fyrir þá sem þess óska. Í 

Upplýsingastefnu ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2004-2007 (Ríkisstjórn 

Íslands, 2004) var einnig minnst á bókasöfn en þá í sambandi við þráðlaust net á bókasöfnum. 

Í dag er þráðlaust netsamband á flestum almenningsbókasöfnum og í þeim tilfellum sem það 

er ekki, eru almenningstölvur fyrir viðskiptavini safna auk þess að á sumum söfnum er 

upplýsingaþjónusta fyrir ferðamenn og þeir geta tæmt myndavélar og skrifað á diska. Nýjasta 

upplýsingastefnan er Netríkið Ísland: Upplýsingastefna ríkisstjórnarinnar um 

upplýsingasamfélagið 2008-2012 (Ríkisstjórn Íslands, 2008). Þar er lítið minnst á bókasöfn 

nema að stefnt sé að því að koma mörgum safnategundum á sama stað og koma eigi á 

árvekniþjónustu um nýtt efni á söfnum. Atriði sem nú þegar hafa komið til framkvæmda. 

Eftir gildistöku laganna 1997 komu í ljós annmarkar á lögunum. Helst má þar nefna að 

lágmarksframlag sveitarfélaga til almenningssafna var afnumið og öll ákvæði um 

umdæmissöfn. Í reglugerð átti að útfæra nánar hvaða söfn skyldu verða umdæmasöfn en 

ágreiningur um það olli því að reglugerðin var aldrei samin (Friðrik G. Olgeirsson, 2004, 

s.175). Nefnd sem hafði verið skipuð til að útfæra og skrifa reglugerðina skilaði inn drögum 

árið 1999 sem fólu í sér að landinu yrði skipti i 22 bókasafnsumdæmi  en þessi ákvæði 

komust aldrei til framkvæmda. „Í frásögn af tillögugerð nefndar Sambandsins segir raunar að 

margir sveitarstjórnarmenn hafi talið óeðlilegt að ríkisvaldið skipulegði fyrirkomulag á 

þjónustu eins og ákvæði um umdæmissöfn kváðu á um. En einnig komu fram efasemdir þeirra 
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með að fyrirhugð umdæmissöfn yrðu til að efla þjónustu almenningsbókasafna“ (Gísli Sverrir 

Árnason, 2006, s. 50). Forystumenn í stétt bókasafns- og upplýsingafræðinga hafa haldið 

áfram baráttunni fyrir nýjum lögum og fyrir þeirra tilstilli hefur verið í gangi vinna við 

endurskoðun laga um almenningsbókasöfn.  

Nefnd um bókasafnslög starfar á vegum Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða. 

Árið 2003 var nefnd skipuð til að athuga hvort það væri hagkvæmt að setja heildarlög yfir 

allar tegundir bókasafna og hver og ein tegund svo skilgreind með tilliti til hlutverks og stöðu 

í safnakerfi landsins. Jafnframt átti að „skilgreina stöðu Landsbókasafns – Háskólabókasafns 

sem forystusafns allra bókasafna landsins og fjalla um lög um almenningssöfn með tilliti til 

þessa“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2006). Nefndin skilaði af sér tillögum og í 

menntamálaráðuneytinu var komist að þeirri niðurstöðu að ein heildarlög um starfsemi 

almenningsbókasafna, skólabókasafna og blindrabókasafns væri besta niðurstaðan og árið 

2006 var nefndin beðin um að endurskoða tillögur sínar með tilliti til þess. Tillögur 

nefndarinnar voru „að öll bókasöfn landsins, sem eru rekin fyrir opinbert fé, myndi 

sameiginlega bókasafnskerfi landsins og að þau skuli, eftir því sem við á, taka þátt í samstarfi 

bókasafna“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2006). 

Fyrir Alþingiskosningarnar 2007 voru formönnum þeirra stjórnmálaflokka sem buðu fram til 

Alþingis sent bréf þar sem mikilvægi málaflokksins í upplýsingasamfélaginu var tíundað og 

óskað eftir stefnu flokkanna næðu þeir sæti í ríkisstjórn. Önnur spurningin var svohljóðandi: 

„2. Mun flokkur þinn beita sér fyrir lagasetningu heildarlaga um bókasöfn, sem 

svo lengi hefur verið beðið eftir? Ef svo er, hvenær má vænta slíkra 

lagabreytinga?“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2007, s. 7). 

Framsóknarflokkurinn lofaði öllu fögru og ef þeir kæmust í ríkisstjórn ætti að vera hægt að 

afgreiða frumvarpið á fyrri hluta kjörtímabilsins, Sjálfstæðisflokkurinn lofaði engu en 

dásamaði fyrri störf í málefnum bókasafna, Vinstri grænir sögðu að þeir vildu beita sér fyrir 

því að frumvarpið yrði lagt fyrir sem allra fyrst. Önnur stjórnamálaöfl svöruðu ekki(Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2007, s. 7). Þrjú ár eru liðin og enn hefur ekkert gerst. 
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3. kafli 

Hér er fjallað um almenningsbókasöfn og þá starfsemi sem fer fram á þeim. Á tímabilinu júní 

– október 2009 var safnað gögnum varðandi kúrsinn Bók 502G - Bókasöfn á Íslandi. Verkefni 

kúrsins fól í sér heimsóknir á tíu almenningsbókasöfn, tvö skólasöfn á háskólastigi og eitt 

rannsóknarsafn. Starfsemi safnanna var skoðuð og viðtöl tekin við forstöðumenn safnanna. 

Þau gögn er varða almenningssöfnin eru notuð hér með umfjöllun um sérmenntað starfsfólk, 

safnkost, aðföng, tækjabúnað og afgreiðslutíma en það eru þau atriði sem menntamálaráðherra 

átti að ákvarða í reglugerð með lögum en aldrei var samin. Að auki eru fengnar tölur úr 

ársskýrslum sveitarfélaga og vefsíðum nokkurra safna til að geta haft fleiri stærðir af 

bókasöfnum með, til að varpa ljósi á tengsl stærðar sveitarfélags við annars vegar 

opnunartíma (í klukkustundum) og hins vegar fjölda starfsmanna (í stöðugildum). Skoðuð 

verður þörfin á að útbúa staðla eða leiðarvísir fyrir almenningsbókasöfn um starfsemi þeirra 

og eru staðlar frá Ástralíu og Bandaríkjunum hafðir til viðmiðunar. 

Starfsemi og rekstur almenningsbókasafna án laga 

5. og 6. grein laga um almenningsbókasöfn frá 1997 fjallar um umdæmissöfn og hlutverk 

þeirra. Reglugerð menntamálaráðuneytis, sem kveðið er á um í 6. grein, hefur enn ekki litið 

dagsins ljós og kemur sjálfsagt aldrei til með að gera það. Hvernig er staðið að ákvarðanatöku 

um fjölda starfmanna, safnkost, aðföng, tæknibúnað og afgreiðslutíma sem 

almenningsbókasafn þarf til að gegna hlutverki sínu? Þarf að útbúa leiðarlíkön að því hvers 

konar starfsemi og þjónusta fer fram á söfnunum og við hvað á að miða? 

Hér á landi eru ekki til neinir staðlar eða viðmiðunarreglur sem lúta að mannauðsstjórn á 

almenningsbókasöfnum. Það er erfitt að miða okkur við önnur lönd vegna smæðar og 

dreifbýlis. Landið er ef til vill nokkuð stórt en mannfjöldi upp á liðlega þrjú hundruð þúsund í 

einu landi er ekki mikið. Árið 2001 voru Íslendingar 283.361 og bókaeign 

almenningsbókasafnanna 2.283.658 eintök (Hagstofa Íslands A, 2010). Það eru ríflega átta 

bækur á hvern íslending. Í dag er talið að heildabókaeignin sé komin í um 5.000.000 eintök, 

sé Landsbókasafn – Háskólasafn tekið með (Þorsteinn Hallgrímsson munnleg heimild 2009). 

Það eru yfir 15 eintök á hvern íslending og bókasöfn í einkaeigu, önnur háskólabókasöfn og 

stofnannasöfn eru ekki talin með. 

Frá júní til september 2009 vann höfundur verkefni í kúrsinum Bókasöfn á Íslandi. Verkefnið 

gekk út að heimsækja 13 bókasöfn, þar af 10 almenningssöfn, skólasafn, rannsóknarsafn og 

Landsbókasafn - Háskólabókasafn. Margir þættir starfseminnar voru skoðaðir svo sem 
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húsbúnaður og staðsetning, uppröðun, fjöldi og menntun starfsmanna, stærð bókakosts, 

vefsíður, fjöldi lánþega og stærð þjónustusvæðis. Ritgerð var að lokum skrifuð um 

niðurstöður heimsóknanna. Þau gögn sem var safnað saman um almenningsbókasöfnin eru 

notuð hér og hafa forstöðumenn viðkomandi safna gefið leyfi til þess. Flestar þessar 

upplýsingar má finna í ársskýrslum sveitafélaganna og vefsíðum safnanna. Söfnin verða ekki 

auðkennd heldur er þeim raðað eftir stærð sveitafélaga, Safn 1 er þá í fjölmennasta 

sveitafélaginu og Safn 10 í því fámennasta. Taka verður fram að þetta eru upplýsingar sem 

eiga við árið 2009 og vel getur verið að eitthvað hafi breyst síðan þá. Jafnfram eru tölur um 

bókakost og þjónustusvæði áætlaðar af forstöðumönnum viðkomandi safna. 

Safn fjöldi 

starfsmanna 

Stöðugildi Fjöldi íbúa 

þjónustusvæðis 

Stærð 

bókakosts 

Opnun í 

klst./viku 

Safn 1 9 6,5 16.000 70.000 48 

Safn 2 14 9,75 14.000 60.000+ 50 

Safn 3 6 5,5 4.000 120.000 33 

Safn 4 3 2,75 4.000 75.000 35 

Safn 5 1 1,0 3.700 37.000 25 

Safn 6 4 2,25 3.000 18.000+ 37 

Safn 7 4 2,4 2.200 18.000+ 40 

Safn 8 2 2,0 1.150 24.000 27 

Safn 9 1 0,75 1.000 20.000 12 

Safn 10 2 0,95 930 26.000 12 

Landsbókasafn 94 82,98 320.000 1.050.000 78,45 

Tafla 1 Samanburður á milli safna. Upplýsingarnar hér eru munnlegar heimildir og tölurnar fyrir fjölda íbúa á 

þjónustusvæði og stærð bókakosts eru áætlaðar af forstöðumönnum safnanna. 

Ein af ástæðum þess að reglugerð fylgdi ekki lögum um almenningsbókasöfn er ágreiningur 

um bókasafnsumdæmi, hvaða safn innan umdæmis skyldi vera umdæmissafn og vera öðrum 

söfnum umdæmisins til halds og trausts (Friðrik G. Olgeirsson, 2004, s. 175). Samkvæmt 

reglugerð 138/1978 eru öll þessi söfn miðsöfn nema Safn 10. Friðrik G. Olgeirsson segir í 

bók sinni Á leið til upplýsingar (s. 175) að miðsöfn séu ekki til lengur en á vef 

menntamálaráðuneytis eru miðsöfn sögð fjörutíu og tvö talsins 

(http://www.menntamalaraduneyti.is/stofnanir/), reglugerðin er einnig á lista yfir gildandi lög 

og reglugerðir (http://www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/). Það er alveg ljóst, 

eins og áður hefur komið fram, að ekkert samræmi er á milli gildandi laga og reglugerðar 

nema hvað bókasafnsumdæma er getið í báðum og þar af leiðandi hlýtur skilgreiningin á 

bókasafnsumdæmum í reglugerð að vera gild. 
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Sérmenntað starfsfólk 

„Forstöðumaður almenningsbókasafns skal, ef þess er kostur, hafa lokið prófi í 

bókasafns- og upplýsingafræði eða jafngildu námi“ (Lög um almenningsbókasöfn 

nr. 36/1997, 8. grein). 

Af þeim tíu almenningsbókasöfnum sem skoðuð voru, voru fimm forstöðumenn með gráðu í 

bókasafns- og upplýsingafræði, einn hafði lært bókasafns- og upplýsingafræði en átti BA- 

ritgerðina eftir, sagnfræðingur, íslenskufræðingur, bókmenntafræðingur og að lokum einn sem 

lokið hafði landsprófi. Sjö af forstöðumönnunum hófu störf eftir lagasetninguna 1997, þar af 

þrír bókasafns- og upplýsingafræðingar. Söfn sem starfa í sveitarfélögum með meira en 5000 

íbúa hafa flest fleiri en einn bókasafns- og upplýsingafræðing í starfsliði sínu.  

Aðeins bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa skráningarleyfi í Gegni (Landskerfi 

bókasafna, 2004). Það þýðir að aðrir geta ekki frumskráð gögn inn í kerfið og segja má að það 

sé það eina sem gefi stéttinni forskot á aðrar stéttir þegar kemur að ráðningu í 

forstöðumannastöður. Þetta þýðir að söfn án bókasafns- og upplýsingafræðinga geta ekki 

skráð öll sín gögn, einungis tengt eintök sín við frumskráðar færslur annarra safna. Á fjórum 

þeirra safna sem menntun forstöðumanna var önnur var jafnframt mikið til af óskráðu efni. 

Tökum Safn 7 sem dæmi. Þar er notast við tvöfalt kerfi við útlán. Forstöðumaður hefur ekki 

skráningarleyfi í Gegni og getur því ekki skráð töluvert magn bóka sem til er á safninu en ekki 

á öðrum aðildarsöfnum Gegnir og þar af leiðandi hefur grunnskráning ekki farið fram. Til 

þess að geta lánað þessar bækur út er gamla góða spjaldskráin notuð. Það væri hægt að grípa 

til þess ráðs að ráða bókasafns- og upplýsingafræðing til að koma og skrá þessar bækur en 

slíkt er yfirleitt ekki innan fjárráða almenningsbókasafna því þar, eins og annars staðar, þarf 

að gæta aðhalds í fjármálum. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingum hefur fjölgað á bókasöfnum undan farin ár. Til að mynda 

voru bókasafns- og upplýsingafræðingar í 37,3 stöðugildum af 154,3 stöðugildum árið 1989 

en í 72,1 stöðugildi af 221 stöðugildum árið 2001 (Stefanía Júlíusdóttir, 2007, s. 113-114). 

Það er aukning stöðugilda bókasafns- og upplýsingafræðinga á almenningsbókasöfnum upp á 

8,6% á því tímabili. Til samanburðar má geta þess að árið 1983 voru starfandi 21 

bókasafnsfræðingar samanlagt á öllum almenningsbókasöfnum landsins (Kristín H. 

Pétursdóttir, 1983, s.33). 
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Samræming starfshátta á almenningsbókasöfnum 

„Landsbókasafn – Háskólabókasafn stuðlar að samræmingu starfshátta í 

íslenskum bókasöfnum, veitir þeir faglega ráðgjöf og á við þau samstarf, svo sem 

nánar er kveðið á um í lögum um stofnunina og reglugerð á grundvelli 

þeirra“(Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997, 11.grein). 

Með tilkomu rafrænnar samskráningar, fyrst í Feng, Míkrómarki og Metrabók, breyttust öll 

vinnubrögð á bókasöfnum. Áður hafði frumskráning farið fram á hverju safni og það var undir 

hverjum og einum skrásetjara komið hvernig var staðið að skráningu. Það var ekki hægt að 

ganga að því sem vísu að sama ritið hefði sama flokksnúmer milli safna. Í dag tengja mörg 

söfn eintök sín við færslur sem frumskráðar hafa verið af öðrum söfnum í Gegni. 

Almenningssöfnin hafa færri aukastafi en til að mynda Landsbókasafn - Háskólabókasafn og 

á flestum þeirra eru aukastafirnir ekki fleiri en þrír. Á Safni 2 er eitt veigamikið atriði örðuvísi 

en á hinum söfnunum sem heimsótt voru. Skáldsögum var skipt í íslenskar og erlendar, þ.e. 

skáldsögum eftir íslenska höfunda var haldið saman og erlendum saman. Ástæðan að baki 

þessari uppröðun er hefðin, þessi vinnubrögð komust snemma á og hefur verið viðhaldið. 

Annað atriði sem var frábrugðið á þessu safni var að valdar ævisögur voru flokkaðar með 

skáldsögum til þess að auðvelda viðskiptavinum aðgengi að þeim.  

Aðeins eitt bókasafn á Íslandi notar ekki hefðbundin DDC flokksnúmer og það er 

Borgarbókasafn, stærsta almenningsbókasafn landsins, en þar er dönsk útgáfa af DDC notuð. 

Eins og á Landsbókasafni – Háskólabókasafni starfa margir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar þar og hafa hlotið meiri þjálfun í frumskráningu en þeir forstöðumenn 

safna sem hafa útskrifast frá Háskóla Íslands frá 2002 og vinna á litlum 

almenningsbókasöfnum á landsbyggðinni. En önnur bókasöfn geta ekki nýtt sér 

frumskráningu Borgarbókasafns án þess að gæta vel að flokksnúmeri því annars kemur upp 

villa í þeirra kerfi. Af hverju er þetta mikilvægt? Þeir forstöðumenn lítilla safna úti á landi 

sem útskrifuðust eftir að Gegnir varð algengasta bókasafnskerfi á landinu hafa litla þjálfun í 

skráningu og reiða sig á frumskráningu stóru safnanna. Þetta átti við þrjá af þeim 

forstöðumönnum sem talað var við og höfðu útskrifast sem bókasafns- og 

upplýsingafræðingar eftir 2000 og það sama gildir á söfnum þar sem enginn bókasafns- og 

upplýsingafræðingur var við störf. 

Tæknibúnaður 

Samræming í starfsháttum á almenningsbókasöfnum er mjög mikil í dag og stór hluti þeirra 

notast við Gegni. Þó eru enn bókasöfn sem notast við önnur bókasafnskerfi en Gegni. Það eru 
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til að mynda Míkrómark og Alísa. Lánþegar þeirra safna sem notast við þessi kerfi geta aðeins 

séð hvaða efni er til á viðkomandi safni og leitarvélarnar eru á heimasíðum safnanna. Þessi 

söfn eru þar af leiðandi í öðru sæti þegar kemur að millisafnalánum. Safnkostur þeirra sést 

ekki í Gegni og hvergi eru aðgengilegir listar yfir söfn sem notast við önnur bókasafnskerfi. 

Það er helst ef starfsmaður safns er spurður um tiltekið verk og hann veit um þau söfn sem 

skrá söfn sín í Míkrómark eða Alísa, að beiðni um millisafnalán er send.  

Af þeim söfnum sem skoðuð voru, var eitt sem notaði Míkrómark og eitt sem notaði Alísa. 

Það stendur ekki til að breyta um kerfi á þessum söfnum, annars vegar vegna kostnaðar og 

aukinnar vinnu og hins vegar þar sem núverandi kerfi nýtist þeim vel og ekki þykir ástæða til 

að breyta um kerfi. Taka verður með í dæmið að mjög stuttur tími leið frá því að 

bókasafnskerfin Fengur, Míkrómark, Alísa og Metrabók voru þau kerfi sem voru í notkun og 

mikill kostnaður fór í að koma þessum kerfum í gagnið þangað til Gegnir kom fram á 

sjónarsviðið. Mikil vinna hafði farið í að skrá og strikamerkja heilu bókasöfnin og með 

breytingu á kerfum þurfti að endurtaka verkið. Heilu sveitarfélögin tóku þá ákvörðun að skipt 

skildi um kerfi enda er Landskerfi bókasafna hf. sem rekur Gegni í eigu ríkis og sveitarfélaga 

(Landskerfi bókasafna, (e.d.). Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræða, birtir á 

vefsíðu sinni stefnu um þekkingarsamfélagið 2007 – 2011, Upplýsingar fyrir alla. Þar segir 

um aðgengi almennings að safnkosti bókasafna landsins: 

„Stefnt skal að því að sem allra flest bókasöfn skrái safnkost sinn í Gegni. Tryggja 

þarf samræmda skráningu, flokkun og efnisorðagjöf gagna því það auðveldar 

notendum alla leit að upplýsingum og þar með aðgengi að safnkosti“ (Upplýsing, 

2007). 

Af þessu má ráða að markmiðið sé að öll bókasöfn stefni að aðild að Gegni.  

Nettengdar tölvur fyrir notendur eru núorðið á öllum almenningsbókasöfnum og á flestum er 

þráðlaus netaðgangur. Aðeins á tveimur safnanna sem skoðuð voru var ekki þráðlaust net en á 

öðru þeirra voru símainntök við hvert borð og hægt að fá snúrur til að tengja við fartölvur. 

Ekki þráðlaust net en þó hægt að vinna á nettengdar fartölvur innan hússins. 

Opnunartímar almenningssafna 

Engir staðlar eða reglur eru um hversu langur opnunartími íslenskra almenningsbókasafna á 

að vera. Víða erlendis eru þeir til og hér er dæmi um bandarískan og ástralskan staðal til 

samanburðar: 
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Mannfjöldi/Lönd Ástralía Bandaríkin Íslensk söfn 

< 1000 6 klst. 25 klst. 12 klst. 

1001-3000 12 klst. 25 klst. 12, 27, 40, 37 klst. 

3001-5000 16 klst. 44 klst. 25, 35, 33 klst. 

5001-7000 21 klst. 56 klst. 40 klst 

7001-10.000 31 klst.  56 klst. 38 klst. 

10.001-15.000 34 klst.  58 klst. 50 klst. 

15.001-20.000 38 klst. 58 klst. 48, 45 klst. 

20.001-30.000 40 klst. 58 – 60 klst. 50 klst. 

30.001-40.000 45 klst. 60 klst. 48 klst. 

>40.000 50 klst. 60 + klst. 48 klst. 

Tafla 2 Staðlar yfir lágmarksopnunartíma í Queensland Ástralíu og  Wisconsin í Bandaríkjunum miðaðir við opnunartíma íslenskra 

almenningsbókasafna . Heimildir: (State library of Queensland, 2009, Wisconsin department of public instruction, 2005). 

Eins og sést er opnunartími íslenskra almenningsbókasafna nokkurn veginn miðja vegu á milli 

staðlanna. Hér miðast opnunin sér í lagi við velvilja sveitarfélaga gagnvart 

almenningsbókasafni sínu, hversu miklum fjármunum þeir eru tilbúnir að veita í starfsemi 

safnsins. Safn 7 er í 1.150 manna sveitarfélagi og fyrir nokkrum árum ákvað sveitarstjórn að 

veita meiru fé í starfsemi safnsins. Opnunartími var lengdur og bætt við starfsmanni í eitt 

stöðugildi. Í framhaldi af því jókst umferð um safnið. Útlánatölur hækkuðu og lánþegum 

fjölgaði. Vissulega er opnunartími miðaður við að sem flestir íbúar þjónustusvæðis geti nýtt 

sér safnið en þar sem lágmarksframlag sveitarfélaga til almenningssafna var afnumið með 

lagasetningunni 1997 er starfsemi almenningsbókasafns alfarið í höndum sveitarfélaga og 

„það hefur oft komið illa við lítil söfn í fámennum sveitarfélögum“ (Friðrik G. Olgeirsson, 

2004, s. 175). 

Safn Fjöldi íbúa þjónustusvæðis Opnun í klst./viku 

Borgarbókasafn (aðalsafn) 119.000 manns 48 klst. 

Bókasafn Kópavogs (aðalsafn) 30.000 manns 48 klst. 

Bókasafn Hafnafjarðar 25.850 manns 50 klst. 

Amtsbókasafnið á Akureyri 17.500 manns 45 klst. 

Bókasafn Mosfellsbæjar 8.200 manns 38 klst. 

Bókasafn Akraness 6.600 manns 40 klst. 

Tafla 3 Opnunartími stærstu  almenningsbókasafnanna miðaður við mannfjölda á þjónustusvæði. Heimildir: (Hagstofa Íslands B, 2010,  

vefsíður safnanna 

Staðlar segja til um lágmarks kröfur, hvort sem það á við um opnunartíma, fjölda starfsmanna 

eða eitthvað annað. Það eru ekki til íslenskir staðlar yfir mannauðsstjórnun á 
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almenningsbókasöfnum. Því var gripið til staðlanna frá Bandaríkjunum og Ástralíu til að 

athuga hvernig þessu væri háttað þar og tölur úr töflu 1 notaðar til að reikna út stöðugildi á 

hverja 1000 íbúa hjá þeim söfnum: 

Staðlar um mannauðsstjórnun Almennir starfsmenn Bókasafns- og upplýsingafræðingar 

Ástralía 1 stg. hverja 3000 íbúa 1 á hverja 10.000 íbúa 

Bandaríkin 1stg. á hverja 2500 íbúa  

Ísland Frá 1 stg. á hverja 575 íbúa í 1 stg. á hverja 3700 íbúa 

Tafla 4 Staðlar yfir fjölda starfsmanna á söfnum í Queensland Ástralíu og  Wisconsin í Bandaríkjunum miðað við söfnin sem skoðuð voru. 

Heimildir (State library of Queensland, 2009, Wisconsin department of public instruction, 2005). 

Í stöðlunum var tekið fram að 1 stöðugildi væri alltaf lágmarkið, sama hver íbúafjöldi 

þjónustusvæðis væri. Í töflu 1 er Safn 9 í 1000 manna sveitarfélagi og forstöðumaður í 0,75 

stöðugildi og opnunartími er 12 klst. á viku. Skyldur þessa forstöðumanns ná ekki aðeins til 

almenningsbókasafnsins heldur einnig til annarrar safnategundar innan sveitarfélagsins. Þarna 

er nokkuð augljóst að sveitarfélagið er ekki að veita stórum fjárhæðum til reksturs 

almenningsbókasafnsins og möguleikar þess til að vaxa og dafna heftir verulega. 
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Samantekt og niðurstöður 

Saga laga um almenningsbókasöfn er orðin 55 ára gömul en almenningsbókasöfnin eru eldri. 

Fyrsta lagasetningin var löngu tímabær en setti óraunhæfar kröfur á bókaverði safna sem 

höfðu enga þekkingu á starfsháttum bókasafna þrátt fyrir oft á tíðum góða menntun. Margir 

hverjir fengu ekki einu sinni laun fyrir störf sín. En það var ekki gefist upp heldur skrifaðar 

bækur fyrir bókaverðina með leiðbeiningum um hvernig bókasafn ætti að vera upp byggt. 

Kröfur um millisafnalán á tíma þegar ekki var sími á öllum bókasöfnum virkar einnig svolítið 

hart en án krafna verður engin framför og til þess að almenningur noti bókasafn þarf 

þjónustan sem er í boði að standast væntingar fólksins. 

Á sama hátt og lög um lestrarfélög voru lyftistöng fyrir þau voru lögin 1976 lyftistöng fyrir 

almenningsbókasöfnin. Með auknu fjármagni var hægt að framkvæma meira, lengja 

opnunartíma og ráða fleira starfsfólk þar sem þörf var á. 

Allan þennan tíma hefur verið umræða um miðsöfn og umdæmissöfn þar sem eitt safn í 

umdæmi á að vera í forystuhlutverki  og aðstoða smærri söfn eins og þurfa þykir. Þess háttar 

kerfi virkar á hinum norðurlöndunum og við Íslendingar lítum gjarnan til þeirra í leit að 

fyrirmyndum. Hins vegar eru aðstæður aðrar hér. Söfnin eru smærri miðað við íbúafjölda 

sveitafélaga en stærri miðað við stærð safnkost miðað við höfðatölu og fólk á landsbyggðinni 

krefst í auknu mæli sömu þjónustu og er í boði á höfuðborgarsvæðinu. Það sættir sig frekar 

við að keyra 30 mínútum lengur og fá aukna þjónustu en að búa við slaka þjónustu. Það má 

búast við því að þegar gögnin í gegnum Bolafjall verður opnaður fyrir umferð muni 

Bolvíkingar í auknu mæli sækja í Bókasafnið á Ísafirði. Ekki af því að þjónustan sé slök í 

Bolungavík heldur af því að opnunartíminn er mun lengri á Ísafirði og safnkosturinn miklu 

stærri, þjónustustigið er hærra. 

Ég tel að það sé þörf á leiðarlíkönum um hverskonar starfsemi og þjónusta fer fram á söfnum. 

Einnig er þörf á stöðlum yfir fjölda starfsmanna og opnunartíma. Ef tillögur nefndar um 

lagabreytingar ná fram að ganga og allt landið verður eitt bókasafnsumdæmi undir stjórn 

Landsbókasafns – Háskólabókasafns, verður það sama að ganga yfir öll sveitarfélög og 

almenningsbókasöfn. Ég veit ekki hvort innifalið væntanlegu frumvarpi séu ákvæði um 

lágmarksframlög sveitarfélaga til almenningsbókasafna en ég vona að svo sé því það má ekki 

vera duttlungum háð hvort almenningsbókasafn sé sómasamlega rekið eða ekki.  
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Ársskýrslur almenningssafnanna eru ekki að berast Landsbókasafni – Háskólabókasafni og 

því hafa Ársskýrslur almenningssafna ekki komið út síðustu tíu árin. Viljum við virkilega fara 

á mis við þessar upplýsingar? Móta þarf stefnu um hvernig skuli staðið að innköllun þessara 

skýrslna og taka ákvörðun um hver skuli sinna því starfi. Þegar flett er í gegnum gömul eintök 

af Bókasafninu má sjá skýrslurnar sem bókafulltrúi ríkisins tók saman og eru einstakar 

heimildir um þróun almenningsbókasafna á Íslandi.  

Það hefur verið stanslaus barátta fyrir forystumenn stéttar bókasafns- og upplýsingafræðinga 

að fá ný lög lögð fyrir Alþingi og samþykkt. Um leið og lög eru samþykkt hefst vinna við að 

fara yfir og betrumbæta, skoða hvað mætti betur fara og það er hið besta mál. Það þýðir að 

starfið sé í stöðugri framþróun og að stöðnun sé staða sem er ekki í boði. 

Vonandi styttist í ný lög og það verður spennandi að sjá hvernig þau verða. 
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