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Útdráttur 

Íslenskum háskólabókasöfnum er ætlað að þjóna háskólasamfélagi og vísinda- 

starfsemi í landinu. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig uppbyggingu 

bókakosts er háttað á íslenskum háskólabókasöfnum. Skoðað var hvaða aðferðum 

er beitt og hvernig þær samræmast þeim faglegu vinnubrögðum sem best þykja. 

Sérstaklega var skoðað hvernig stefnumótun er háttað og hvernig viðmælendur 

sáu framtíðina fyrir sér. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð nánar til tekið 

tilviksathugun. Hálfskipulögð viðtöl voru tekin við átta starfsmenn sex íslenskra 

háskólabókasafna. Bestu aðferðir við uppbyggingu og stjórnun safnkosts voru 

skilgreindar og fagleg vinnubrögð við verkþáttinn á háskólabókasöfnunum sex 

skoðuð út frá þeim. Niðurstöður sýna að staðan er ekki góð. Bestu aðferðum við 

uppbyggingu og stjórnun safnkosts er lítið beitt og verulega skortir á stefnu- 

mörkun og áætlanagerð fyrir málaflokkinn. Brýnt er að efla rannsóknir á þessu 

mikilvæga sviði bókasafns- og upplýsingafræði á Íslandi, auka hlut þess í 

námsefni í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands og bjóða upp á 

endurmenntun. Einnig er brýnt að endurskoða uppbyggingu bókakosts á íslensk- 

um háskólabókasöfnum, sérstaklega með tilliti til grunnþátta bestu aðferða á borð 

við greiningu á notendahópum og upplýsingaþörfum þeirra, mat á safnkosti og  

áætlanagerð. Endurskoðun ætti að miða að því að uppbygging bókakosts verði 

kerfisbundin og markviss og mæti sem best fjölbreyttum þörfum íslensks háskóla- 

og vísindasamfélags fyrir aðgang að bókum. Rannsóknin skiptist í sex kafla auk 

inngangs- og lokaorða. Í fyrsta kafla er yfirlit yfir fræðilega umræðu. Í kafla tvö er 

gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem liggur til grundvallar rannsókninni og sagt 

frá framkvæmd hennar og skipulagi. Kafli þrjú rekur sögu og skipulag íslenskra 
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háskólabókasafna í stuttu máli. Kafli fjögur er þemakafli sem byggir á greiningu 

rannsóknargagna. Í kafla fjögur er fjallað um bestu aðferðir. Kafli fimm er einnig 

þemakafli. Þar er fjallað um framtíðarsýn viðmælenda. Í kafla sex eru umræður og 

niðurstöður settar fram. 
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Abstract 

University libraries in Iceland are meant to serve the academic community and 

advance scientific research. The aim of the research was analysis of best practices 

in collection development and management, their usage – and thereby the status 

of book collection development in Icelandic university libraries. Particular 

attention was placed on collection development policies and on how participants 

viewed the future with regard to book collection developement. The research 

method was qualitative  –  a case study to be precise. Semi-structured interviewes 

were conducted with eight librarians from six university libraries. The conclusions 

show that the situation is not good, best practices are hardly used and there is a 

serious lack of strategic planning, both short and long term. It is necessary to 

increase research in this important field of library science in Iceland, to increase 

its part in the curriculum of library science at the University of Iceland – and offer 

more opportunities for continuing education. It is imperative for Icelandic 

university libraries to re-evaluate book collection development, particularly where 

core elements of best practices are concerned. These include community analysis 

and information needs assessments, collection assessment and policy making. A 

re-evaluation should  aim at ensuring a more systematic approach to book 

collection development in Icelandic university libraries. Resulting in better service 

to the academic and research community in Iceland with better access to 

necessary books. The research is devided into six chapters – and an introduction 

and final words. The first chapter is a literature review, chapter two details the 

research methodology, chapter three is a short introduction to Icelandic university 

libraries, the research data is presented in chapters four and five, interpreted and 
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discussed. Chapter four is about best practices, chapter five about the future vision 

of the participants. Chapter six presents the results of the research and suggestions 

for improvement.  
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Formáli 

Sumarið 2006 fór fram umræða í dagblöðum um stöðu háskólabókasafna á 

Íslandi. Sýndist sitt hverjum um ágæti uppbyggingar bókakosts á háskólabóka- 

söfnunum og stöðu þeirra almennt. Þessi umræða vakti mig til umhugsunar. 

Fannst mér umræðan og sú gagnrýni sem beindist að háskólabókasöfnunum og  

safnkosti þeirra einkennast af huglægu mati og upplifun einstaklinga fremur en 

faglegri ígrundun. Það þótti mér miður og langaði að ráða nokkra bót á. Er það 

von mín að þessi rannsókn verði lóð á vogarskál traustari og metnaðarfyllri 

umræðu um uppbyggingu bókakosts á íslenskum háskólabókasöfnum og málefni 

þeirra almennt. 

 Þessi lokaritgerð er 30 eininga rannsóknarverkefni til MLIS-gráðu í bóka- 

safns- og upplýsingafræði við Félags- og mannvísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil 

þakka þeim stjórnendum íslenskra háskólabókasafna sem haft var samband við 

vegna rannsóknarinnar fyrir góðar undirtektir. Einnig þakka ég viðmælendum 

mínum fyrir að gefa mér af tíma sínum og deila með mér reynslu sinni. Sérstakar 

þakkir fær leiðbeinandi minn, dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir prófessor, fyrir trausta 

handleiðslu, þolinmæði og ómetanlega hvatningu. 

 

________________________________ 

           Guðrún Tryggvadóttir 
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Inngangur 

Frá fornu fari hefur uppbygging safnkosts verið undirstaða starfsemi bókasafna. 

Lengst af var söfnun og varðveisla markmið í sjálfu sér og stærð og gæði safna 

lögð að jöfnu, óháð skipulagi og notagildi. Uppbygging safnkosts var grundvölluð 

á þessu sjónarmiði allt fram á síðari hluta 20. aldar þegar útgáfumagn, minnkandi 

fjárveitingar og takmarkað rými á söfnum tóku að setja því skorður. Um líkt leyti 

urðu raddir sem vildu auka gildi safnkosts fyrir notendur háværari.  

  Hvers vegna verja samfélög fjármunum til bókasafna? Safnkost bókasafna 

má skoða sem fjárfestingu tiltekins samfélags, fjárfestingu sem ætlað er að koma 

viðkomandi samfélagi til góða á einhvern hátt, skila hagnaði í víðum skilningi 

orðsins. Uppbygging safnkosts ræður mestu um það hvort fjárfestingin skilar þeim 

hagnaði sem að var stefnt og réttlætir þar með að fjármunum sé varið til hennar 

(Carrigan, 1995). Deila má um hvernig og hvort yfirleitt sé hægt að meta ávinning 

af starfsemi bókasafna, hvort heldur fyrir einstaklinga eða samfélög. Tæpast er 

það hægt með óyggjandi hætti, en hann er þó ástæðan fyrir tilvist þeirra. Ein leið 

til að meta ávinninginn og sennilega sú algengasta er að skoða notkun safnkosts. 

Notkun, ýmist útlán eða niðurhal rafrænna gagna, gefur vissulega vísbendingu um 

það hversu vel safnkostur einstakra safna mætir þörfum notenda.  

Háskólabókasöfn verja drjúgum hluta fjárveitinga sinna til bókakaupa. Á 

Íslandi eru flest bókasöfn fjármögnuð af almannafé og því er mikilvægara en ella 

að uppbygging þeirra taki mið af þörfum þess samfélags sem þeim er ætlað að 

þjóna. Íslenskum háskólabókasöfnum er ætlað að þjóna háskólasamfélagi, fræða- 
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og vísindastarfsemi í landinu. Arðurinn af fjárfestingu samfélagsins í safnkosti 

þeirra er þekking, öflun hennar, miðlun og nýsköpun. Þekking og sá mannauður er 

yfir henni býr, er forsenda framþróunar, samkeppnishæfni og almennrar velsældar 

hvers samfélags. Þannig sýna þau Kovac og Kovac Sebart (2006) t.a.m. fram á 

sterka fylgni milli menntunarstigs og samkeppnishæfni einstakra Evrópuþjóða 

með því að bera saman útkomu þeirra í PISA könnuninni1 2003 og hvaða sæti þær 

skipa á lista yfir samkeppnishæfni þjóða sem birtist í Árbók IMD stofnunarinnar2 

í Lausanne í Sviss 2005.  

Enn verja háskólabókasöfn um allan heim stærstum hluta þess fjármagns 

sem þeim er úthlutað til kaupa á bókum á prenti, þó rafrænar og stafrænar bækur 

séu í sókn. Bókin er einn helsti miðill þekkingar og þeir sem ætla sér mikinn hlut í 

samfélagi þjóða á 21. öld hljóta að tryggja þegnum sínum greiðan aðgang að 

úrvali fræðirita. Íslendingar hafa mikinn metnað í þessum efnum. Nægir þar að 

nefna að „Háskóli Íslands hefur sett sér það að skipa sér í röð 100 bestu háskóla í 

heiminum innan 10–12 ára“ (Kristín Ingólfsdóttir, 2004)3. 

Gagnrýni á safnkost íslenskra háskólabókasafna hefur gjarnan einkennst af 

huglægu mati og upplifun einstaklinga fremur en faglegri ígrundun og er það 

miður. Ekki skal þó dregið úr mikilvægi umræðu um þessi mál og er þessari 

rannsókn m.a. ætlað að vera innlegg í hana. Opinber umræða gefur tilefni til þess 

að ætla að vinnu við uppbyggingu og stjórnun safnkosts á íslenskum háskóla- 
 

1 Programme for International Students Assessment. Framkvæmd  þriðja hvert ár meðal 15 ára 
nemenda á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD. 

2 The World Competitiveness Yearbook. 

3 Kristín Ingólfsdóttir. Menntun í fremstu röð. (Erindi flutt á málþingi Vísinda- og tækniráðs 14. 
mars 2004). 
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bókasöfnum sé ábótavant og jafnvel að það einkennist af faglegu metnaðarleysi. 

Er það svo og hvað er þá til ráða? Í rannsókninni er reynt að svara þessu m.a. með 

því að skoða aðferðir og stefnumótun fyrir þennan lykilverkþátt á háskólabóka- 

söfnum hérlendis og skoða að hve miklu leyti vinnubrögðin samræmast því sem 

hægt er að kalla bestu aðferðir (e. best practices). 4  

Auk greiningar á aðferðum, var í rannsókninni lagt mat á stöðu þessara 

mála m.a. með tilliti til þess að hve miklu leyti íslensk háskólabókasöfn, hvert um 

sig og saman, vinna kerfisbundið að því að tryggja íslensku háskóla- og fræða- 

samfélagi sem bestan aðgang að þekkingu. Sérstaklega var horft til stefnumótunar 

varðandi bókaval í nútíð og framtíð og möguleika á aukinni samvinnu milli safna. 

Í rannsókninni var fjallað um bókaval háskólabókasafna án tillits til útgáfuforms 

bóka. Er það von mín að niðurstöðurnar auðveldi þeim sem málaflokknum sinna 

framtíðarstefnumótun og skapi traustari og metnaðarfyllri umræðugrundvöll um 

þessi mál en verið hefur. 

Rannsóknin skiptist í sex kafla auk inngangs- og lokaorða. Í fyrsta kafla er 

yfirlit yfir fræðilega umræðu um uppbyggingu og stjórnun safnkosts með áherslu 

á þá þætti umræðunnar sem rannsóknin tekur til. Í kafla tvö er gerð grein fyrir 

þeirri aðferðafræði sem liggur til grundvallar rannsókninni og sagt frá framkvæmd 

hennar og skipulagi. Kafli þrjú rekur sögu og skipulag íslenskra háskólabókasafna 

 

4Hugmyndin um bestu aðferðir er fengin úr stjórnunarfræðum. Þar er því haldið fram að til sé 
tækni,  aðferð eða ferli sem skili skilvirkari niðurstöðu/útkomu tiltekinnar vinnu en önnur tækni, 
aðferð eða ferli og beri því að ástunda við þá tilteknu vinnu eftir föngum. Engin aðferð er þó best í 
langan tíma því fólk finnur stöðugt nýjar leiðir til að gera hlutina. "Best Practice Definition". 
BusinessDictionary.com. Sótt 07. 12. 2009 á  http://www.businessdictionary.com/definition/best-
practice.html 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/best-practice.html
http://www.businessdictionary.com/definition/best-practice.html
http://www.businessdictionary.com/definition/best-practice.html
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í stuttu máli. Kafli fjögur er þemakafli sem byggir á greiningu rannsóknargagna. Í 

kafla fjögur er fjallað um bestu aðferðir. Kafli fimm er einnig þemakafli. Þar er 

fjallað um framtíðarsýn viðmælenda. Í kafla sex eru umræður og niðurstöður 

settar fram. 
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Kafli 1: Fræðilegt yfirlit  

Af öllum þeim bókum og tengdu efni sem gefið hefur verið út í áranna rás, 

hvað er best fyrir tiltekið bókasafn? (Broadus, 1981, bls. 7-8). 

Svarið við þessari spurningu er ekki einfalt. Árlegt útgáfumagn nýrra bókatitla í 

heiminum er gríðarlegt og smám saman hefur dregið úr getu bókasafna til að 

aðlaga áætlanir um uppbyggingu og stórnun safnkosts að þeirri staðreynd 

(Billings, 1996). Til áréttingar magninu nægir að skoða útgáfutölur fyrir eitt ár, á 

þeim mörkuðum sem helst skipta máli fyrir íslensk háskólabókasöfn. Árið 2007 

voru gefnir út 276,649 nýir bókatitlar í Bandaríkjum Norður Ameríku (BNA) 

(Bowker LLC, 2008), um 490,000 titlar í Evrópu (Federation of European 

publishers, 2009) og 1.533 titlar á Íslandi (Statistics Iceland, 2009). Tölur eru til 

yfir titlafjölda bóka á rafrænu formi á ensku frá árinu 2006 og samkvæmt þeim 

var heildarfjöldi þeirra þá 135,492  (Just, 2007). Það er því vandi að velja það sem 

tiltekið bókasafn skipuleggur og býður notendum sínum aðgang að. Kjarninn í því 

vali er upplýst ákvarðanataka (Edelman, 1979; Evans og Saponaro, 2005; 

Holleman, 2000; Monroe, 1997) og helsta haldreipi þess sem þá ákvörðun tekur 

eru fræðin sem lögð eru til grundvallar. Þessi kafli rannsóknarinnar fjallar um þau.  

Enginn hörgull er á fræðilegum skrifum um uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts, enda viðfangsefnið víðfeðmt og tekur til fjölmargra þátta. Því er 

óhjákvæmilega aðeins hægt að gera litlum hluta þeirra skil hér og ýmsir 

mikilvægir höfundar og viðfangsefni hljóta að liggja óbætt hjá garði. Þessum hluta 

ritgerðarinnar lýkur á samantekt yfir framkvæmdina með áherslu á þá þætti sem 
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greina má sem bestu aðferðir við uppbyggingu og stjórnun safnkosts í umfjöllun 

fræðimanna. 

 

1.1 Hugtök og heiti 

Lykilhugtök fræðanna eru tvö, uppbygging safnkosts (e. collection development) 

og stjórnun safnkosts (e. collection management). Uppbygging safnkosts er eldra 

heiti, en stjórnun safnkosts yngra tilkomið uppúr 1980 (Johnson, 2009). Oft eru 

heitin notuð til skiptis og svo virðist sem mönnum hafi gengið illa að koma sér 

saman um hvort sé yfirskipað hinu (Atkinson, 1998). Þó virðist yngra heitið hafa 

unnið á í tímans rás og fleiri hallast að því að stjórnun safnkosts sé heildrænna 

heiti sem taki til alls þess sem fellur undir uppbyggingu safnkosts, auk þátta sem 

eldra hugtakið tekur ekki til, s.s. aðfanga, skipulagningar, grisjunar, geymslu og 

varðveislu  (Clayton og Gorman, 2001; Evans, 2005; Jenkins og Morley, 1999; 

Johnson, 2009; Monroe, 1997; Phillips og Williams, 2004).5 Aðrir telja heitin ná 

yfir mismunandi hluti en skylda (Carrigan, 1995; Edgar, 2003; Holleman, 2000) 

og enn aðrir gera tillögu um nýtt heiti í samræmi við vaxandi áherslu á rafrænan 

safnkost – stjórnun innihalds (e. content management) (Budd og Harloe, 1997).  

 

5 Eftirfarandi skilgreining lýsir þessu vel:  „CM is a broad term that has replaced the narrower 
„collection building“ and „collection development“ of former decades ... it thus encompasses the 
activities traditionally associated with collection development – the selection and acquisition of 
library material – but is also far  more comprehensive: it also includes the systematic maintenance 
of a library´s collection, covering resource allocation, technical processing, preservation and 
storage, weeding and discarding of stock, and the monitoring and encouragement of collection use 
(Feather and Sturges, 2003, bls. 81). 
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Á Íslandi er gjarnan talað um aðföng og aðfangastefnur þegar málefni 

tengd uppbyggingu og stjórnun safnkosts bókasafna ber á góma. Þorleifur Jónsson 

–  þáverandi forstöðumaður aðfangadeildar bókasafns Háskóla Íslands,  kemst svo 

að orði í ritinu Upplýsingar eru auðlind frá 1990: „Mest verður fjallað um þætti, 

sem lúta að uppbyggingu ritakosts  í bókasöfnum (aðföng) ... “ (bls.  167). Orðið 

aðfangastefnur er efnisorð í bókasafnskerfinu Gegni en ekkert finnst ef leitað er að 

uppbyggingu safnkosts eða stjórnun safnkosts. Það skrifast að einhverju leyti á 

þann kerfisbundna efnisorðalykil sem efnisorðagjöf í Gegni byggir á. Þegar 

leitarniðurstöður eru skoðaðar nánar má vera ljóst að heitið er gjarnan notað sem 

samheiti yfir þau erlendu fræðiheiti sem hér er fjallað um. Ameen (2008) greinir 

sömu hugtakanotkun meðal pakistanskra háskólabókavarða og þeirra íslensku og 

telur til marks um vanþekkingu á málaflokknum. Cargille og Cargille (1996) gera 

skýran greinarmun á uppbyggingu safnkosts annars vegar og aðföngum (e. 

acquisition) hins vegar og er hefð fyrir því í fræðunum (Evans, 2005; Johnson, 

2009). Saman mynda þau þó samfellu í ferlinu sem lýtur að því að útvega efni 

fyrir bókasöfn. Starfsmenn sem vinna við uppbyggingu safnkosts segja til um það 

hvað skuli kaupa, starfsmenn í aðföngum ákveða frá hverjum skuli panta 

viðkomandi gagn og annast pantanaferlið. Vinna við aðföng er í eðli sínu einfald- 

ari og ferlamiðaðri. Í þessum skrifum er valið að tala  um uppbyggingu og stjórn- 

un safnkosts saman, enda beinist rannsóknin að þáttum sem falla samkvæmt 

hefðinni bæði undir eldra heitið; s.s. val og stefnumótun, og það yngra, einkum 

aðföng (Johnson, 2009). Orðið safnkostur vísar í þessum skrifum yfirleitt til bóka- 

kosts. 
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1.2 Fræðin í ljósi sögunnar 

Fræðileg umræða um uppbyggingu safnkosts hófst fyrir alvöru á seinni hluta 19. 

aldar (Ameen og Haider, 2007). Ýmsir höfðu þó fjallað um efnið á prenti fyrir 

þann tíma. Gabriel Naudé skrifaði snemma á 17. öld fyrstu nútímaritgerðina um 

skipulag bókasafna. Jean-Baptiste Cotton des Houssays birti viðmið um bókaval í 

útgefnu riti árið 1780 og árið 1793 birtist fyrsta ritið um bókaval í BNA. Höfund- 

ur þess var Thaddeus M. Harris bókavörður við Harvard háskóla. Rætur fræði- 

legrar umfjöllunar um uppbyggingu og stjórnun safnkosts má rekja til rita þessara 

manna og kenninga þeirra um val (Johnson, 2009).  

Ameen og Haider (2008) draga fram hliðstæður í umfjöllun helstu höfunda 

sem fyrstir gáfu út heildstæð rit um viðfangsefnið, Drury, 1930 og Haines, 1935 

(2. útg. 1950). Umfjöllun þeirra nær einnig til þekktra höfunda á borð við 

Ranganathan, 1952, Carter og Bonk, 1964 og Broadus, 1973 (2. útg. 1981). Helstu 

viðfangsefnin sem þeir greina í umfjöllun þessara höfunda er áhersla þeirra á að 

þarfir notenda séu ávallt hafðar í fyrirrúmi, áhersla á að gjalda varhug við 

ritskoðun og á ýmis atriði sem gaumgæfa þarf við bókavalið. Haines telur upp 

nokkur atriði sem sérstaklega beri að hafa við huga og eru þau flest enn í fullu 

gildi (Monroe, 1997). Nefnir hún þar form, viðfangsefni og umfang umfjöllunar. 

Einnig að áreiðanleiki höfundar skipti miklu, ekki síst þegar vísindalegt efni er 

annars vegar. Þá þarf að leggja mat á tilganginn með verkinu og aðferðafræðina 

sem höfundur notar. Útgáfuár og útgefanda þarf að skoða þegar gæði eru metin og 

loks nefnir hún bókfræðileg atriði s.s. myndir, töflur, gröf og heimildaskrár.  
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Haines minnir jafnframt á helstu hjálpartæki við bókavalið s.s. tímaritið Booklist 

og bókaskrár með umsögnum þar sem sértækt efni fyrir tilteknar safnategundir er 

tekið fyrir (Haines, 1950). Booklist er gefið út af American Library Association 

(ALA) og hófst útgáfa þess árið 1905. Það er gaman að segja frá því að í könnun 

Kovacs frá 2009 er tímaritið í þriðja sæti yfir þau fimm rit á prenti sem bókasafns- 

og upplýsingafræðingar á bókasöfnum í BNA sögðust helst nota við val á bókum. 

Áður höfðu Gorman og Howes (1989) fjallað um þessa elstu höfunda og 

komist að þeirri niðurstöðu að höfundarnir fjalla allir um hvaða aðferðir er best að 

nota til að byggja upp safnkost „bestu“ bóka þar sem jafnvægis er gætt. Niður- 

staða þeirra er á einn veg – ávallt skal ganga út frá þörfum notenda við valið.  

Monroe (1997) minnir á þá ríku áherslu á gæði valins efnis, sem fram kemur í 

skrifum eldri höfunda. Loks má benda á greinargott yfirlit hjá Evans (2000) þar 

sem hann ber saman kenningar eftirtalinna höfunda um bókaval: MacColvin 

(Theory of book selection, 1925), Drury (Book selection, 1930), Haines (Living 

with books, 2. útg. 1950), Ranganathan (Library book selection, 1952, endurp. 

1990), Broadus (Selecting materials for libraries, 2. útg. 1981) og Curley og 

Broderick (Building library collections, 6. útg. 1985) (Evans, 2000, bls. 92-93). 

Kjarninn í kenningum þessara höfunda er samkvæmt Evans, annars vegar mikil- 

vægi þess að gengið sé út frá þörfum notenda, hins vegar að áhersla sé lögð á að 

velja efni með tilliti til gæða þess. Þannig hafa þarfir notenda og viðleitni bóka-

safna til að mæta þeim með sem bestu efni verið miðlæg í fræðilegri umræðu um 

uppbyggingu safnkosts frá fyrstu tíð.  

Á árunum eftir seinni heimsstyrjöldina stækkuðu háskólar og bókasöfn 

þeirra mikið á Vesturlöndum og fjárveitingar til flestra voru ríkulegar (Thompson 
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1980). Þegar aftur dró úr fjárveitingum uppúr 1960 jókst áhersla í fræðilegum 

skrifum á bókaval og þá þætti sem stýra því enda þá brýnna að velja úr. Monroe 

(1997) nefnir í því sambandi grein eftir DePew frá 1975: „An acquisitions 

decision model for academic libraries“ þar sem sett er fram formúla fyrir bókaval 

og aðra eftir Rutledge og Swindler frá 1987: „The selection decision: defining  

criteria and establishing priorities.“ Samkvæmt Monroe voru formúlurnar sem 

þessir höfundar settu fram einfaldlega of flóknar til að koma að gagni. Edgar 

(2003) tekur undir það og bendir sérstaklega á að þeim Swindler og Rutledge hafi 

mistekist að búa til hagnýta og heildstæða formúlu fyrir val á einstökum titlum (e. 

micro-selection).  

Önnur leið við bókaval er að panta bókatitla í magni  (e. macro-selection) 

og var hún sérstaklega vinsæl meðan fjárveitingar voru rausnarlegar. Þessi aðferð 

hefur einkum verið notuð á stórum almennings- og háskólabókasöfnum erlendis 

og engin íslensk heiti eru til fyrir aðferðirnar tvær sem helst er beitt, „blanket 

order“ og „appoval plan.“  Með „approval plan“ er átt við það þegar bókaheildsali 

sendir bókasafni allar nýjar bækur á tilteknu efnissviði eða sviðum, samkvæmt 

óskum viðkomandi. Sérfræðingar velja úr þá titla sem safnið vill kaupa en restinni 

er skilað aftur til heildsalans. Með „blanket order“ er átt við það þegar bókasafn 

semur við einstök útgáfuforlög eða fagfélög um kaup á öllum nýjum titlum sem út 

koma árlega á tilteknu efnissviði, eða samkvæmt skilgreiningu viðkomandi bóka- 

safns. Endursendingarréttur er venjulega ekki í boði þegar þessi leið er valin.  

Edgar (2003) lagði fram drög að kenningu um uppbyggingu safnkosts út 

frá greiningu á vali og aðgerðum sem tengjast því. Að mati Edgars er slík greining 

nauðsynleg undirstaða þar sem allar aðgerðir sem tengjast uppbyggingu safnkosts 
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snúast um valið. Annaðhvort undirbyggja þær það eða valið hefur mikil áhrif á 

þær (Edgar, 2003, bls. 403). Klassísk er grein Edelmans (1979) þar sem hann 

skilgreindi uppbyggingu safnkosts, val og aðföng sem keðju, þar sem hver 

framkvæmdin tekur við af annarri. Uppbygging safnkosts kemur fyrst og tekur til 

áætlanagerðar til lengri og skemmri tíma, valið inniber ákvörðunartökuferlið – að 

hrinda áætluninni í framkvæmd og aðföng snúast um að innleiða þær ákvarðanir 

sem teknar hafa verið. Þó skilgreining Edelmans samræmist ekki hefðbundinni 

hugtakanotkun er hún athyglisverð tilraun til að lýsa ferlinu. 

Vaxandi áherslu á mikilvægi ígrundaðs vals í kjölfar minnkandi fjármagns 

til safna sér einnig stað í aukinni áherslu á kerfisbundið mat á safnkosti, sem aftur 

mætti gagnast við áætlanagerð og gera valið markvissara. Þekktasta dæmið um 

slíkt matstæki er Conspectus tækið, sem hannað var af The Research Libraries 

Group (RLG) í BNA uppúr 1980. Aðferð var þróuð til að lýsa tilteknum safnkosti 

og áformum um framtíðaruppbyggingu hans á samræmdan og staðlaðan hátt. 

Greining safnkosts samkvæmt Conspectus aðferðinni er annars vegar unnin út frá 

almennu flokkunarkerfi á borð við LC eða Dewey, sem segir til hvaða efnissviða 

safnkostur tekur, hins vegar út frá sex stigum, sem gefa til kynna í hvaða mæli 

safnað er á tilteknu efnissviði. Söfnunarstigin eru sex á bilinu 0 = engu efni er 

safnað á þessu efnissviði, til 5 = reynt er að safna öllu efni á þessu efnissviði 

(IFLA, 2001). Bushing hefur tekið saman ágætt yfirlit yfir þróun Conspectus 

tækisins og þeirrar aðferðafræði sem það byggir á (OCLC, 2010b). 
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Atkinson-skýrslan6 svokallaða, sem út kom árið 1976,  hafði  mikil áhrif 

og ýtti undir vitund manna um að uppbyggingu safna væri takmörk sett. Í 

skýrslunni var haldið á lofti hugmynd um bókasafn sem endurnýjast en stækkar 

ekki, þess í stað vikju eldri rit fyrir nýjum. Ameen (2005) lýsir breytingunni 

þannig að í staðinn fyrir að dáðst að mikilfengleika stórra bókasafna hafi menn 

farið að einbeita sér að því hvernig mætti skipuleggja safnkostinn til þess að mæta 

þörfum notenda á sem skilvirkastan hátt. 

 

1.3 Nýjar áherslur  í fræðilegri umræðu 

Samkvæmt yfirliti Miller (1997) yfir fræðilega umfjöllun um uppbyggingu og 

stjórnun safnkosts í um 200 ritum, sem komu út á árunum 1990-1995, eru 

viðfangsefnin á þessu tímabili hefðbundin og lúta sem fyrr að aðferðum við 

bókaval og val á öðru efni, skiptingu fjármagns til bókakaupa, mati á safnkosti og 

notkun hans og aðferðum við aðföng. Miller greinir þó nýja áherslu sem setur 

mark sitt á umræðuna með afgerandi hætti. Það eru áhrif upplýsingatækninnar á 

miðlun, form og varðveislu safnkosts og sú fjölbreytni, þeir möguleikar og þau 

vandamál sem henni fylgja. Dæmi um nýtt viðfangsefni þessu tengt er hvað söfn 

eiga og að hverju þau bjóða aðgang (e. access vs ownership). Hin nýja áhersla olli 

nokkurri óvissu og óöryggi í umfjöllun fræðimanna. Efasemdir voru uppi um 

hvort beita mætti hefðbundnum aðferðum við uppbyggingu og stjórnun safnkosts 

á safnkost á rafrænu formi og áberandi var aðskilnaður tegundar og forms í 

 

6 University Grants Committee. (1976). Capital provision for university libraries: report of a 
working party. London: H.M.S.O. [ Prófessor Richard Atkinson, sem skýrslan er jafnan kennd við, 
var formaður vinnuhópsins]. 
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9; Schmidt, 2004).    
                                                           

áætlanagerð. Efasemdir voru einnig uppi um það hvernig skilgreina bæri safnkost. 

Var tímarit hluti af safnkosti ef það var ekki hægt að ganga að því í hillu á safni 

og blaða í því? Var tímarit hluti af safnkosti ef aðgangur var aðeins keyptur tíma- 

bundið og ekki hægt að bjóða aðgang að þeim árgöngum sem greitt hafði verið 

fyrir eftir að áskrift lauk? Ljóst var að starfsumhverfi bókasafna var að breytast. 

Þeir varfærnari sáu breytingarnar fyrst og fremst felast í auknu framboði efnis og 

fjölbreytileika þess sem í boði var, þeir róttækari boðuðu grundvallarbreytingu. 

Þeir síðarnefndu sáu fyrir sér að bókasöfn framtíðarinnar yrðu fyrst og fremst upp- 

lýsingagáttir, en ekki „geymslur“ eins og tíðkast hafði að þeirra mati. Sumir 

höfundar bentu á að mikil óvissa væri um varðveislu efnis á rafrænu formi og 

töldu það „viðkvæmt“ með tilliti til aðgangs (Billings, 1996).  

Owens (1997) tekur í sama streng og Miller í yfirliti sínu yfir fræðilega 

umfjöllun um uppbyggingu og stjórnun safnkosts á árunum 1993-1995. Fræðileg 

umfjöllun er hefðbundin að mati Owens en nýtt viðfangsefni þó fyrirferðamikið – 

rafrænn safnkostur (vitnað til hjá Phillips og Williams, 2004). Með nokkurri ein- 

földun má segja að staðan í fræðilegri umfjöllun um uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts undir lok 20. aldar kristallist í titli greinar Schmidt frá 2004: „Fullkom- 

in fortíð, framtíð óviss.“7 Hvort fortíðin var fullkomin í þessu tilliti skal ósagt 

látið en víst er að hún var einfaldari. Bækur voru „bara“ bækur, þær voru „bara“ 

gefnar út á prenti og þær var hægt að eignast fyrir tiltekið verð. Vandi var 

auðvitað að velja hvaða bækur skyldi kaupa fyrir tiltekið safn, en þegar sú 

ákvörðun hafði verið tekin var framkvæmdin einföld og laus við ringulreið 

(Billings, 1996; John- son, 200
 

7 „Past perfect, future tense.“ 
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Annað heildstætt yfirlit yfir fræðilega umfjöllun um uppbyggingu og 

stjórnun safnkosts er að finna í grein þeirra Phillips og Williams frá 2004. Yfirlit 

þeirra tekur til áranna 1997-2003 og nær yfir 300 bækur og greinar útgefnar á 

tímabilinu í BNA. Að mati þeirra Phillips og Williams verða nokkur þáttaskil í 

fræðilegri umræðu eftir 1997 þegar ýmsar flóknar og vandasamar áskoranir tengd- 

ar rafvæðingu upplýsingaumhverfisins og ný viðfangsefni verða fyrirferðameiri á 

kostnað hefðbundinnar orðræðu. Nefna þær sem dæmi breytingar á fræðilegum 

boðskiptum og útgáfu (e. scholarly communication), stafræna eintakagerð og 

aukna áherslu á samlög (e. consortia). Almennt telja þær að „allt rafrænt“ sé ráð- 

andi í  umfjöllun um allt sem tekur til uppbyggingar og stjórnunar safnkosts frá 

1997. Heldur dregur úr óöryggi og óvissu í umfjöllun um þennan málaflokk. 

Höfundar virðast áfram setja traust sitt á hefðbundnar leiðir þó þeim sé í vaxandi 

mæli beitt á ný form og nýjar tegundir miðlunar. Athyglisverður í því sambandi er 

listi í samantekt Normans (1996) þar sem hann ber saman hefðbundin og ný við- 

mið við val á efni. Hefðbundin viðmið eru nokkurn veginn þau sömu og komu  

fram hjá Haines árið 1935, en til nýrra viðmiða teljast atriði eins og notkunar- 

möguleikar, leitarviðmót, aðgangsstýring og fjaraðgangur. Nýju viðmiðin snúa öll 

að hinu rafræna upplýsingaumhverfi. Samkvæmt könnun Normans notuðu flestir 

þátttakendur viðmiðin jöfnum höndum (bls. 127). Metz (2000) bendir á að enn sé 

markmið uppbyggingar og stjórnunar safnkosts það sama, að mæta þörfum 

notenda með því besta efni sem í boði sé, án tillits til forms. Hann bendir á að þó 

vel megi beita grundvallaratriðum í fræðunum á rafrænt efni þurfi jafnframt að 

taka tillit til nýrra atriða við val á því og bendir á að verðlagning sé með öðrum 

hætti, semja þurfi um aðgang og huga að varðveislu þess efnis sem keypt hefur 
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verið. Valið verður því fyrir margra hluta sakir flóknara með tímanum (Ameen, 

2006).  

Samvinna bókasafna um val á efni og samlög (e. consortia) er ekki ný af 

nálinni en fær vind í seglin með hinni nýju áherslu. Hérlendis nægir að nefna 

verkefnið um landsaðgang að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum. Landsað- 

gangur er samstarfsverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytis, íslenskra      

bókasafna og nokkurra fyrirtækja. Frá og með desember 2002 hefur Landsbóka- 

safn Íslands – Háskólabókasafn (Lbs-Hbs) haft umsjón með framkvæmdinni. Eins 

og nafnið bendir til gengur verkefnið út á að tryggja landsmönnum öllum aðgang 

að efni í áskrift samlagsins. Í landsaðgangi eru fyrst og fremst tímarit, auk upp- 

flettirita bæði almennra og sérhæfðari (Um landsaðgang, 16. apríl 2010). Meist- 

araprófsrannsókn Ingibjargar S. Sverrisdóttur frá 2006 sýndi fram á mikilvægi 

verkefnisins. Viðmælendur hennar sáu allir fyrir sér framhald þess og töldu frekari 

samvinnu smærri samlaga æskilega í framtíðinni (Ingibjörg S. Sverrisdóttir,  

2006). Fleiri taka undir það og telja framtíð uppbyggingar og stjórnunar safnkosts 

felast í samvinnu (Monroe, 1997; Schmidt, 2004).    

Samskráning safnkosts í rafræn bókasafnskerfi átti mikinn þátt í því að efla 

samvinnu af þessu tagi og gera hana árangursríkari, enda upplýsingar annarra 

þannig aðgengilegri. Samskráning var þó ekki síður mikilvæg til að auðvelda 

samvinnu af öðru tagi – millisafnalán. Árið 1967 er stofnár The Ohio College 

Library Center (OCLC) (OCLC, 2010a). Markmiðið með stofnun þess var að 

samnýta safnkost þátttökusafnanna og draga úr kostnaði við efniskaup (Schmidt, 

2004). Það sama ár hóf Fred Kilgour að þróa rafrænt samskrárkerfi og þann 26. 

ágúst 1971 varð Alden bókasafnið við Ohio háskóla fyrsta bókasafnið í heiminum 
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til að skrá safnkost sinn rafrænt (OCLC, 2010a). OCLC hefur frá upphafi verið 

brautryðjandi í öllu sem viðkemur rafrænni skráningu. Frá 1992 hefur OCLC 

þróað skráningu efnis á rafrænu formi í slík kerfi. Ber þar sérstaklega að geta 

verkefnisins CorC/Connection sem hófst árið 1999 og var tilraun til að fella 

lýsandi atriði Dublin Core staðals um lýsigögn að Anglo-American Cataloguing 

Rules, 2. útg. (AACR2) og MAchine-Readable Cataloging (MARC) (Kovacs, 

2009). 

Á þessu skeiði fræðilegrar umræðu, 1997-2003, ná fræðimenn sátt um  

blandaða bókasafnið (e. hybrid library), þ.e. að safnkostur samanstandi bæði af 

efni á prenti og rafrænu formi og dregur umræðan dám af því (Casserly, 2002; 

Gessesse, 2000). Angi af þeirri umræðu er hvernig byggja megi upp safnkost án 

tilkostnaðar með því að velja efni á vefnum í opnum aðgangi, skipuleggja á 

vefsíðum bókasafna og auðvelda notendum þannig aðgang að efninu (Kovacs og 

Elkordy, 2000; Kovacs, 2009). 

Höfundar á borð við Jenkins og Morley (1999) og Gorman og Miller 

(1997) sjá breytingunni m.a. stað í breyttri hugtakanotkun. Þau telja stjórnun 

safnkosts vinna á vegna þess að það hugtak tekur til fleiri þátta en uppbygging 

safnkosts eins og fram hefur komið. Holleman (2000) telur að aukið vægi rafræns 

efnis í safnkosti hafi í för með sér grundvallarbreytingu á fræðunum sem taki til 

hornsteinsins sjálfs, bóka- og efnisvals almennt (e. selection). Hann greinir til- 

hneigingu til þess að valið færist frá einstökum bókasöfnum til samlaga, sumra 

mjög stórra, auk þess sem seljendur rafræns efnis geri efni sitt þannig úr garði að 

kaupendur séu nánast þvingaðir til að kaupa tiltekna pakka sem þeir hafa ekkert 

um að segja hvað innihalda (e. big deal). Holleman varar jafnframt við því að 
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kostnaður sé farin að vega þyngra en gæði þegar efni er valið til kaups og mörg 

söfn kjósi nú heldur að kaupa efni til að mæta ákveðinni eftirspurn (e. just-in-

time) en eiga það til þegar og ef eftirspurn vaknar (e. just-in-case). Með öðrum 

orðum þá virtist sem endaskipti væru að verða á hlutum og aðgangur væri farinn 

að skipta allt eins miklu máli og eign þegar gæði safnkosts voru metin (Gessesse, 

2000; Stoller, 2006). Í ljósi þessa telur Stoller (2006) sérstaklega mikilvægt að 

hver þjóð hugi að sameiginlegum safnkosti sínum á prenti. Hann varar við því að 

eftir því sem bókasöfn eyða hærri upphæðum til kaupa á rafrænu efni sem ekki er 

endilega hægt að deila með öðrum, t.d. með millisafnalánum, séu bókasöfn að 

hverfa aftur í tímann og bilið milli þeirra sem „eiga“ og þeirra sem „eiga ekki“ 

muni aukast. Auk þess séu varðveislumál rafræna efnisins langt í frá tryggð. Budd 

og Harloe (1997) vilja á hinn bóginn einmitt mæla velgengni bókasafna út frá því 

hversu vel þeim tekst að mæta tiltekinni þörf þegar hún kemur upp. Þannig eru 

viðhorf fræðimanna til rafræna upplýsingaumhverfisins og breytinga því tengdum 

misjöfn.  

Ekki skyldi gera lítið úr vægi kostnaðar við kaup á efni fyrir bókasöfn. Það 

er viðvarandi vandi þeirra sem sjá um uppbyggingu safnkosts að aldrei eru til 

nægir peningar til að kaupa allt það sem þörf er á (Evans og Saponaro, 2005). 

Minnkandi fjárveitingar hafa haft það í för með sér að bókasöfn hafa í vaxandi 

mæli orðið að einskorða bókakaup sín við grundvallarrit og fyrir bragðið svipar 

safnkosti þeirra æ meira saman (Billings, 1996). Eins og Holleman (2000) óttast 

Brantley (2010) að grundvallarbreyting sé að verða á nútíma bókavali – og efnis- 

vali fyrir bókasöfn almennt. Hann bendir á að sjálfvirkni einkenni nú ýmsa þætti 

vinnunnar við uppbyggingu og stjórnun safnkosts. Sjálfvirkni eykur hagræðingu í 
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rekstri og stjórnendur fagna henni, en um leið verður valið sjálfvirkara, hraðinn 

meiri og fjarlægara gagnrýnu auga sérfræðinga og hefðbundnum viðmiðunum 

þeirra. Chan og Lai (2005) benda á mikilvægi þess að bókasafns- og upplýsinga- 

fræðingar finni leiðir til þess að skapa jafnvægi milli bóka á ólíku formi í safn- 

kosti, ekki síst með tilliti til þess hvernig fjármunum til kaupanna skuli varið. Má í 

því sambandi benda á að rannsóknarbókasöfn í BNA vörðu að meðaltali um 30% 

af fjárveitingum sínum til kaupa á efni á rafrænu formi á árunum 2003-2004, 

samanborið við 4.45% á árunum 1993-1994 (Stoller, 2006). Á að gera ráð fyrir 

rafrænum safnkosti sérstaklega í fjárhagsáætlunum eða miða eingöngu við tegund 

efnis óháð formi þess? Þó enn verði vart við óvissu varðandi þetta atriði, virðist 

sem áhersla á tegund efnis óháð formi þess (e. genre) sé almennt viðurkennd leið 

(Johnson, 2009).  

Rafrænar bækur eru í sókn. Samkvæmt Just (2007) hefur framleiðsla 

rafrænna bóka fyrir almennan markað í BNA aukist um 20% að meðaltali á hverju 

ári s.l. 20 ár. Þær voru þó ekki nema 9% af heildarfjölda útgefinna bóka á prenti 

árið 2007. Til samanburðar skoðar Just stöðu þessara mála í Þýskalandi þar sem 

bækur útgefnar á rafrænu formi fyrir almennan markað voru um 1% af bókum 

útgefnum á prenti. Mikilvægt er að gera nokkurn greinarmun á þróun rafrænna 

bóka fyrir almennan markað og einstaka notendur og þróun þeirra fyrir 

háskólasamfélagið, háskólabókasöfn og stúdenta. Þar hafa útgefendur ólíkra 

hagsmuna að gæta og hagsmunir þeirra vega þungt (Bennett og Landoni, 2005). 

Eða gera þeir það?  Stöðug þróun upplýsingatækninnar minnir á hversu mjög ytri  

þættir eins og samkeppni stórfyrirtækja  á borð við Apple og Amazon um ráðandi 

stöðu á markaði hafa í raun áhrif á uppbyggingu og stjórnun safnkosts í 
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nútímanum. Það vekur um leið spurningar um að hve miklu leyti áætlanir 

bókasafns- og upplýsingafræðinga um uppbyggingu og stjórnun safnkosts geti í 

rauninni mótað stefnu bókasafna til framtíðar. 

 

1.4 Ábyrgð á bókavali 

Í fræðilegri umræðu um uppbyggingu og stjórnun safnkosts á háskólabókasöfnum 

er spurningin um það hver eigi að axla ábyrgð á að velja bækur og annað efni fyrir 

söfnin fyrirferðamikil. Valið stendur á milli kennara, annaðhvort beint eða með 

milligöngu sérstaks tengiliðar innan deildar, eða starfsmanna bókasafnanna 

(Evans og Saponaro, 2005). Bonk og Magrill (1979) lýsa hefðbundnu fyrir- 

komulagi þessara mála á háskólabókasöfnum á þá leið að háskóladeildir beri 

ábyrgð á efnisvali fyrir einstök fræðasvið, en bóksafns- og upplýsingafræðingar 

beri ábyrgð á efni almenns eðlis, s.s. uppsláttarritum og orðabókum. Á sumum 

söfnum er fyrirkomulagið enn með þessum hætti. Þó virðist þetta almennt hafa 

breyst hin síðari ár og aðkomu bókasafns- og upplýsingafræðinga gæta víðar. Auk 

þess eykst sérhæfing eftir því sem safnkostur á rafrænu formi verður 

fyrirferðarmeiri í safnkosti. Bókasafns- og upplýsingafræðingar búa fremur yfir 

þeirri sérþekkingu sem val á rafrænu efni útheimtir og nýr hópur sem hefur 

aðkomu að þessum málaflokki eru einmitt bókasafns- og upplýsingafræðingar 

með sérhæfingu á sviði upplýsingatækni. Annars eru starfsmenn háskólabóka- 

safna sem axla ábyrgð á bókavali ýmist almennir bókasafns- og upplýsinga- 

fræðingar, sem hafa ekki sérþekkingu á öðru fræðasviði, eða bókasafns- og 

upplýsingafræðingar með grunnmenntun á öðru fræðasviði (e. subject specialists). 

Til skamms tíma voru íslenskir bókasafns- og upplýsingafræðingar fremur einslit- 
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ur hópur varðandi þetta og flestir eingöngu menntaðir í bókasafns- og upplýsinga- 

fræðum. Með tilkomu MLIS - náms við Háskóla Íslands breytist þetta og „ ... væri 

skynsamlegt fyrir bókasafns- og upplýsingafræðinga að tileinka sér efnisþekkingu 

á a.m.k. einu sviði utan bókasafns- og upplýsingafræði“ (Jóhanna Gunnlaugsdótt- 

ir, 2004, bls. 51). Við þessa nýju tilhögun námsins fjölgar bókasafns- og upplýs- 

ingafræðingum með sérþekkingu á öðrum fræðasviðum mikið. Nýmæli MLIS-

námsins felst m.a. í því að það er opið einstaklingum sem lokið hafa grunnhá- 

skólaprófi í hvaða námsgrein sem er. Slíkt hefur lengi verið raunin erlendis eink- 

um í BNA. Verður spennandi að fylgjast með hvort þetta muni hafa í för með sér 

aukna sérhæfingu þeirra sem koma að bókavali á stærri bókasöfnum hérlendis. 

Loks er ekki óalgengt að yfirmenn bókasafna axli þessa ábyrgð, einkum á smærri 

söfnum (Johnson, 2009).   

Fræðileg umræða greinir styrkleika og veikleika hópanna tveggja þegar 

kemur að þessari vinnu. Í könnun Chu (1997) kom fram að háskólakennurum, sem 

hafði verið falið að vera tengiliður deildar við háskólabókasafn sitt, þótti vinnan 

við bókavalið tímafrek og samskiptin við sérfræðinga innan deildarinnar 

sömuleiðis. Fulltrúar kennsludeilda og sérfræðingar á tilteknum fræðasviðum eiga 

oft erfitt með að sjá út fyrir sérsvið sitt og horfa á hagsmuni heildarinnar. Þannig 

getur val þeirra orsakað ójafnvægi í safnkosti þar sem efni á þröngu sérsviði 

verður óþarflega fyrirferðamikið, auk þess sem þeim hættir til að beina sjónum 

sínum að efni sem gagnast fræðimönnum fremur en stúdentum í grunnnámi. 

Qobose (1996) kemst að hliðstæðri niðurstöðu og Chu í rannsókn sinni á bókavali 

kennara við háskólann í Botswana. Það sama á við um Mueller (2005) sem leitar 

leiða til að tryggja að háskólabókasöfn, sem treysta á framlag frá kennsludeildum, 
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geti ástundað bókaval með ábyrgum hætti, hvort sem litið er til jafnvægis í 

safnkosti eða til fjármála. Samkvæmt Ameen og Haider (2008) er bókaval á  

háskólabókasöfnum í Pakistan nánast alfarið í höndum háskólakennara, eða í 97% 

tilfella. Það hefur í för með sér tafir og tilviljanakennt val og leiðir til þess að 

háskólabókasöfnin geta ekki mætt þörfum notenda sinna eins og þau vildu. 

Stundum verða tafirnar jafnvel til þess að ekki tekst að nota þá peninga sem 

söfnunum er úthlutað til kaupa á nýjum bókum. Hlutverk bókasafns- og 

upplýsingafræðinga á háskólabókasöfnum í Pakistan er fyrst og fremst að aðstoða 

kennara t.d. með því að senda þeim lista frá útgefendum yfir nýtt efni og útvega 

þeim sýniseintök. Kuo (2000) telur aðkomu kennsludeilda að bókavalinu þó 

nauðsynlega því þar er að finna yfirgripsmikla þekkingu bæði á fræðasviðum 

einstakra deilda og sömuleiðis á því námi og námsleiðum sem boðið er uppá. Kuo 

komst að annarri niðurstöðu en lýst var hér að framan í rannsókn sem framkvæmd 

var við Kean háskólann í New Jersey. Niðurstöður Kuo sýna að kennarar þar 

panta einkum bækur til að mæta þörfum stúdenta í grunnnámi og vegna kennslu. 

Allar tillögur frá kennsludeildum sem háskólabókasafni Kean háskóla berast eru 

samþykktar.   

Þannig virðast sum háskólabókasöfn treysta gagnrýnilítið á sérfræðiþekk- 

ingu innan háskóladeilda. Á hinn bóginn ráða bókasafns- og upplýsingafræðingar 

líka yfir dýrmætri sérþekkingu þegar kemur að bókavali. Þeir þekkja betur þarfir 

notenda safnanna og þann safnkost sem fyrir er. Þeir hafa betri aðgang að 

upplýsingum um nýtt efni og eru tilbúnari til að verja þeim tíma til valsins sem 

það krefst. Hvar svo sem ábyrgðin liggur eru fræðimenn sammála um að náin 

samvinna og gott upplýsingastreymi milli háskólabókasafns og háskóladeilda sé 
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lykilatriði þegar kemur að bókavali (Chu, 1997; Gessesse, 2000; Kuo, 2000; 

Mueller; 2005). Sum háskólabókasöfn meta samband sitt við háskóladeildir það 

mikils að þau skipa í sérstakar stöður „tengslafulltrúa“ (e. liaison/out-rearch libr- 

arian). Chu (1997) telur þetta í grundvallaratriðum snúast um það, hvort háskóla- 

bókasöfn eigi að sýna frumkvæði með sjálfstæðu vali á efni eða eingöngu 

bregðast við tillögum frá háskóladeildum. Fyrri leiðin gerir söfnin virkari þátttak- 

endur í kjarnastarfsemi háskólanna, þeirri öflun og miðlun þekkingar sem þar fer 

fram.   

 

1.5 Áætlanagerð 

Áætlanir um uppbyggingu og stjórnun safnkosts (e. collection development 

policy) eru fyrirferðamiklar í fræðilegri umfjöllun. Þess háttar áætlanir urðu 

algengar á söfnum eftir síðari heimsstyrjöld og jukust enn frekar eftir 1970  

(Johnson, 2009). Útkoma ritsins Guidelines for the formulation of collection 

development policies á vegum amerísku bókavarðasamtökin, ALA árið 1977 er 

m.a. til marks um þann vöxt. 

  Áætlun um uppbyggingu og stjórnun safnkosts er allsherjaráætlun fyrir 

þennan málaflokk á bókasafni og tekur til allrar þeirrar vinnu sem að honum lýtur. 

Áætlanir af þessu tagi eru þannig yfirlýsing um atriði sem lögð eru til grundvallar 

uppbyggingu safnkosts, þar sem gerð er grein fyrir tilgangi hans og innihaldi í 

nútíð og framtíð. Þær gera hvorttveggja að leggja grunn að þeirri starfsemi sem 

þegar fer fram á safni og vera vegvísir um framtíðarvöxt safnkosts og þróun hans 

(Frank et al, 1993). Áætlanir þessar hafa lýsandi og leiðbeinandi hlutverk. Áætlun 
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um uppbyggingu og stjórnun safnkosts er mikilvægt upplýsinga- og samskipta- 

tæki fyrir starfsmenn bókasafns, notendur þess og stjórnendur þeirrar stofnunar 

eða samfélags sem bókasafnið tilheyrir. Einnig er mikilvægt að miðla þar upp- 

lýsingum til annarra bókasafna sem kunna að hafa áhuga á samstarfi um kaup eða 

afnot af safnkosti. Þar koma fram ýmis hagnýt atriði sem snúa að lykilverkþáttum 

á borð við aðföng, grisjun, eyðingu og gjafir. Síðast en ekki síst er slíkum 

áætlunum ætlað að tryggja samfellu í uppbyggingu og stjórnun safnkosts. 

Áætlanir um uppbyggingu og stjórnun safnkosts mynda þannig ramma um allt 

sem viðkemur vinnu við uppbyggingu og stjórnun safnkosts á bókasöfnum 

(Edgar, 2003). Almennt hafa áætlanirnar þannig hagnýtt og fræðandi hlutverk og 

hvetja til vandaðra vinnubragða. Sérstakur angi þessara fræða fjallar um það 

hvernig setja skuli saman áætlun af þessu tagi. Það skal ekki tíundað hér en þó 

nefnt að flestum ber saman um að leggja beri áherslu á einfaldleika og 

sveigjanleika, m.a. til að auðvelda reglulegar uppfærslur.  

Demas, McDonald og Lawrence (1995) rituðu grein sem markaði tímamót 

á sviði þessarar áætlanagerðar, þar sem þeir lögðu drög að því hvernig mætti fella 

rafrænan safnkost inn í áætlanir um uppbyggingu og stjórnun safnkosts. Um leið 

og þeir bentu á leiðir til að aðlaga hefðbundnar aðferðir vali á rafrænu efni töldu 

þeir nauðsynlegt að slíkt val yrði hluti af daglegu starfi háskólabókavarða og að 

umfjöllun um rafrænt efni yrði hagnýtari en verið hafði fram að því. Afstaða 

þeirra var til marks um að rafrænn safnkostur var kominn til að vera og við því 

þurfti einfaldlega að bregðast á vettvangi starfsins ekki síður en fræðanna.  

Rafrænn safnkostur og aðgengi að honum hafa smám saman unnið sér sess sem 

eðlilegur þáttur í áætlunum um uppbyggingu og stjórnun safnkosts, um leið og 
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skilin milli eignar og aðgangs hafa orðið ógreinilegri í allri umræðu um safnkost. 

Á endanum er það aðgangur notenda að þeim upplýsingum sem þá vantar, sem 

skiptir máli, óháð staðsetningu og formi (Tucker og Torrence, 2004).  

Atriði tengd rafrænum safnkosti sem taka þarf inn í áætlanirnar eru sum 

hefðbundin, þótt útfærslur séu oft margslungnari. Má þar nefna atriði á borð við 

gæðaviðmið og mat, viðmið sem hægt er að leggja til grundvallar geymslu og 

grisjun rafræns safnkosts og varðveislu hans til framtíðar. Önnur atriði eru bundin 

forminu og má þar nefna vandamál sem tengjast vaxandi notkun þessa 

útgáfuforms í samtímanum og áhrif sem hún kann að hafa á jafnvægi í safnkosti 

bókasafna. Einnig hafa orðið grundvallarbreytingar á fræðilegum boðskiptum og 

útgáfu sem hefur haft í för með sér aukinn aðgang að vísindaefni án tilkostnaðar, 

eða Opinn aðgang (e. Open access). Samninga- og aðgangsmál og fleiri tæknileg 

atriði breytast hratt (Kovacs, 2009). Önnur nýjung hin síðari ár er stefnumörkun 

varðandi það hvernig skuli velja eintök úr safnkosti á prenti til að endurgera á 

stafrænu formi. Það er því óhætt að undirstrika að vinna við uppbyggingu og 

stjórnun safnkosts á 21. öldinni krefst mikillar og fjölbreyttrar þekkingar og 

reynslu af þeim sem starfa við verkþáttinn (Agee, 2007; Phillips og Williams, 

2004). 

Þrátt fyrir mikla fræðilega áherslu á áætlanir um uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts er staðreyndin sú að víða er slíkri áætlanagerð ábótavant og hún jafnvel 

ekki til (Ameen, 2006; Vignau Sanchez og Meneses, 2005). Þótt fræðimenn vitni 

ítrekað til orða Johnson um að bókasafn án áætlunar um uppbyggingu og stjórnun 
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safnkosts sé eins og fyrirtæki án viðskiptaáætlunar (2009, bls. 72)8 draga aðrir 

gildi þeirrar staðhæfingar í efa (Snow, 1996; Vickery, 2004). Vickery bendir á að 

tvö meginhlutverk áætlunarinnar séu í sjálfu sér andstæð. Eigi áætlun af þessu tagi 

að vera til þess fallin að leiðbeina starfsfólki bókasafna við efnisval þurfi hún að 

vera mjög ítarleg. Eigi hún hins vegar að upplýsa notendur og aðra hagsmunaaðila 

þurfi hún að vera mjög almenn. Auk þess er ítarleg áætlun um málaflokkinn 

andstæð þeim sveigjanleika sem er nauðsynlegur til að mæta óviðráðanlegum ytri 

aðstæðum á borð við nýja námsbraut innan háskóla. Vickery telur „ ... ekkert 

koma í staðinn fyrir dómgreind einstaklinga sem kunna til verka og þekkja 

málaflokkinn“ (2004, bls. 340).9 Samkvæmt Ameen (2006) voru flestir þátt- 

takendur í rannsókn hans á háskólabókasöfnum í Pakistan hlynntir áætlanagerð af 

þessu tagi og töldu hana mikilvæga (aðeins 1 af 30 taldi svo ekki vera). Hins 

vegar skorti þátttakendurna tilfinnanlega kunnáttu til að vinna svona áætlanir. 

Ameen dregur ekki mikilvægi áætlananna í efa og er fremur þeirrar skoðunar að 

það hafi aukist með flóknara upplýsingaumhverfi. Ameen bendir hins vegar á að 

e.t.v. þurfi að endurskoða þessa stefnumótun og vinnuna við hana til að mæta nýju 

upplýsingaumhverfi og breytingum á starfsumhverfi bókasafns- og upplýsinga- 

fræðinga.  

 

 

 

8 „Libraries without collection development policies are like businesses without business plans.“ 

9 „There is no substitute for the judgement of knowledgeable individual selectors“ (bls. 340). Jim 
Vickery er „Head of Selection“ hjá the British Library, Boston Spa. 
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1.6 Samantekt bestu aðferða um uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts 

Sérfræðingar sem fjallað hafa um uppbyggingu og stjórnun safnkosts eru á einu 

máli um það markmið bókasafna að bjóða notendum sínum aðgang að besta efni 

sem völ er á, efni sem best mætir þörfum þeirra. Um það er ekki deilt. Hins vegar 

má lengi deila um hvað er best hverju sinni. Hætt er við að huglægt mat ráði 

nokkru um niðurstöðuna og það þarf að lágmarka eins og kostur er. Ytri þættir 

hafa einnig áhrif. Fyrir hvern er eitthvað best? Til hvers er það best? Hvenær er 

það best? Hversu vel heldur hið fræðilega haldreipi þegar á hólminn er komið og 

beita þarf fræðunum við raunverulegar aðstæður?  Er hægt að tala um að einhverj-

ar aðferðir eða leiðir við uppbyggingu og stjórnun safnkosts séu bestar og hverjar  

þá?   

Ef marka má fræðin sem hér hafa verið tíunduð hafa grundvallaraðferðir 

og viðmið við uppbyggingu og stjórnun safnkosts lítið breyst í áranna rás. Bóka- 

safns- og upplýsingafræðingar á 21. öldinni þróa safnkost á prenti og rafrænu  

formi samhliða mikið til út frá viðmiðum sem í stórum dráttum eru þau sömu og á 

tímum frumherja fræðanna um aldamótin 1900. Að áliti Tucker og Torrence  

(2004) kemur hin hugmyndafræðilega umfjöllun og greining tengd undirstöðu- 

þáttum uppbyggingar og stjórnunar safnkosts ekki endilega að gagni þegar á 

hólminn er komið. Þeir benda á að starfið kalli á aðra og hagnýtari nálgun en 

fræðin bjóða upp á. Holleman segir að spurningar um gæði efnis og það hversu 

vel það mætir þörfum notenda liggi ávallt til grundvallar allri vinnu við 

uppbyggingu og stjórnun safnkosts. Um leið varar hann við því að rafvæðing 

upplýsingaumhverfisins og ýmsar lausnir og leiðir sem það bíður uppá geri 
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sérfræðingum hægt um vik að stytta sér leið og jafnvel hundsa viðtekin 

vinnubrögð (Holleman, 2000, bls. 708). 

 

Eftirfarandi sex atriði telur rannsakandi lýsa þeim aðferðum eða ferli, sem 

líkleg eru til að skila faglegri og markvissari uppbyggingu og stjórnun safnkosts 

en aðrar aðferðir eða ferli. Þessi atriði eru hér sett fram sem bestu aðferðir við 

uppbyggingu og stjórnun safnkosts.  

Undirstaða uppbyggingar og stjórnununar safnkosts er að þekkja það 

samfélag sem safni er ætlað að þjóna og upplýsingaþarfir meðlima þess. Aðeins 

þannig er unnt að tryggja að safnkostur mæti þörfum notenda. Fyrsta skrefið er 

því þarfagreining (1) sem miðar að því að kortleggja hvaða hópum tiltekið 

bókasafn þjónar og greina upplýsingaþarfir meðlima hópanna. Í kjölfar þarfa- 

greiningar er nauðsynlegt að skoða hversu vel – eða illa, sá safnkostur sem fyrir er 

mætir upplýsingaþörfum skilgreindra notendahópa. Til að komast að því þarf að 

greina safnkostinn og meta styrkleika hans og veikleika (2). Meðal aðferða við 

slíka greiningu er Conspectus tækið og megindlegar aðferðir á borð við útlánatöl- 

fræði og millisafnalánatölfræði. Aðferðafræði og tækni sem beita má við þarfa- 

greiningu og mat á safnkosti eru mikil fræði. Vickery (2004) bendir réttilega á að 

nákvæm greining á safnkosti sé afar tímafrek og erfið. Hann telur vinnu við út-

tektir af þessu tagi óraunhæfar og taka of mikinn tíma frá önnum köfnum starfs- 

mönnum háskólabókasafna. Það er þó fyrst að þessum greiningum loknum að  

hægt er að gera áætlanir (3) um leiðir til að tryggja að upplýsingaþörfum allra 

notenda verði sem best mætt í framhaldinu, til lengri og skemmri tíma. Þegar þetta 

þrennt liggur fyrir eru allar forsendur ígrundaðs bókavals til staðar og hægt að 
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framkvæma það samkvæmt þeim aðferðum og leiðum sem settar eru fram í  

áætlun viðkomandi bókasafns. Áður en hið eiginlega val getur farið fram þarf að 

bera kennsl (4) á þær bækur sem til greina koma (e. identification). Helstu leiðir 

til þess eru að fylgjast með nýrri útgáfu og umfjöllun um bækur í fagtímaritum 

bókasafns- og upplýsingafræðinga, í vísindatímaritum innan þeirra fræðasviða  

sem viðkomandi skóli starfar á, skoða hvað önnur bókasöfn eiga (bæði með því að 

leita í bókasafnskerfum og skoða lista yfir nýtt efni), skoða lista útgefenda og 

bóksala og ýmsa lista og fréttir um bækur sem unnið hafa til viðurkenninga og 

verðlauna. Internetið hefur haft mikil áhrif á þessa vinnu, sumpart auðveldað 

hana, sumpart gert hana erfiðari þar sem upplýsingafrumskógurinn þéttist hratt. 

Auk framangreinds má nefna póstlista ýmiskonar, hægt er að skrá sig á vefsíðum 

útgefenda og fá fréttaskeyti í tölvupósti þegar nýtt efni kemur út á fyrirfram 

skilgreindum efnissviðum, auk þess sem netverslanir á borð við Amazon eru 

óþreytandi að benda viðskiptavinum sínum á efni sem þeim gæti þótt áhugavert 

með tilliti til fyrri viðskipta. Það er þannig fyrst þegar borin hafa verið kennsl á 

efni sem bókasafn hefur áhuga á að bæta við safnkost sinn að hið eiginlega 

bókaval (5) hefst. Með nokkurri einföldun má segja að bókavalið sé samanburð- 

arferli þar sem einstakir bókatitlar eru bornir saman við tiltekin viðmið sem sett 

eru fram í áætlun viðkomandi bókasafns. Þar vega þyngst gæðaviðmið og það 

hversu vel titill er talinn mæta skilgreindum upplýsingaþörfum notenda. 

Það er samdóma álit fræðimanna að eftirfarandi séu þau atriði sem helst 

beri að hafa í huga við val á öllum bókum og má segja að gæði sé yfirheiti þeirra 

flestra.  
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Innihald. Áreiðanleiki (hver er höfundur/ritstjóri og hvaða forsendur hefur 

hann til að fjalla um efni bókarinnar). Útgefandi. Nákvæmni. Umfang og dýpt 

umfjöllunar (e. level). Tilgangurinn með verkinu. Útgáfuár. Nýtt efni er sérlega 

þýðingarmikið á ákveðnum efnissviðum s.s. í læknisfræði, tæknifræði og við- 

skiptafræði svo dæmi séu nefnd. Aðferðafræði vísindaefnis. Hlutlægni.  

Aðgengi (form/notkun). Skipulag, hönnun og viðmót. Bókfræðileg atriði á 

borð við letur, band, myndir, töflur og heimilda- og atriðisorðaskrár. Staðlanotkun 

þar sem það á við. Notendaþjónusta og aðstoð ef um bækur á rafrænu formi er að 

ræða. Fjaraðgangur. Langtímavarðveisla. 

Tæknileg atriði. Upplýsingaöryggi, stöðugleiki. Aðgangsstýring. Upp- 

færslur. Samþýðanleiki við krækjukerfi og heimildaskráningartól. 

Kostnaður, beinn og óbeinn sem felst einkum í umsýslu, hýsingu og 

geymslu. Er ódýrara til lengri tíma litið að kaupa bók en að nálgast hana á annan 

hátt, t.d. með millisafnaláni?  

Samningar og samlög.  

(Evans og Saponaro, 2005; Gardner, 1981; Haines, 1950; Holleman, 2000; John- 

son, 2009; Kovacs, 2009). Það er fyrst þegar tekið hefur verið tillit til allra þeirra 

atriða sem eiga við á tilteknu bókasafni og samræmast áætlunum að hægt er að 

taka ákvörðun um val og hefja vinnu við aðföng. Aðföngin (6) eru síðust í ferlinu, 

lokahnykkurinn, sem felst í því að panta valið efni, sjá til þess að það berist til 

bókasafns hratt og örugglega og sé gert aðgengilegt fyrir notendur (Edgar, 2003; 

Evans og Saporno, 2005). Skilvirkni, nákvæmni, einföld ferli og boðleiðir, gott 

tengslanet og kostnaðarvitund eru lykilatriði þegar kemur að vinnu við aðföng. 
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Helstu verkþættir aðfangavinnu eru; að panta gögn, rukka inn gögn sem ekki hafa 

borist á tilskildum tíma, afpanta, taka á móti efni og sjá til þess að það berist í 

réttar hendur og reikningar sömuleiðis. Á sumum söfnum sjá aðskildar deildir um 

bókaval og aðföng þótt það færist í vöxt að sömu einstaklingar sjái um 

hvorttveggja (Johnson, 2009). Eftir því sem rafrænum gögnum fjölgar í safnkosti 

verður samningagerð vegna þeirra stærri hluti af aðfangavinnunni (Evans og 

Saponaro, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Kafli 2: Aðferðafræði 

Tvær rannsóknaraðferðir eru ráðandi innan félagsvísinda, megindlegar rannsókn- 

araðferðir (e. quantitative methods) og eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. quali- 

tative methods). Ekki verður fjallað um megindlegar rannsóknaraðferðir hér, en 

með mikilli einföldun má segja að þær byggi á hinu mælanlega eða tölfræðilegri 

nálgun. Þar sem þessi rannsókn var unnin með aðferðum hinnar eigindlegu hefðar 

hefst þessi kafli á því að lýsa henni lítillega. Að því loknu verður fjallað um þá 

eigindlegu aðferð sem notuð var í rannsókninni og greint frá markmiðum hennar 

og rannsóknarspurningum. Loks verður gerð grein fyrir rannsóknarsniði og fram- 

kvæmd rannsóknarinnar; þátttakendum, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. 

 

2.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru oft valdar þegar rannsakandi beinir sjónum að 

athöfnum og/eða viðhorfum einstaklinga eða hópa til að öðlast skilning á 

tilteknum og raunverulegum aðstæðum, stofnunum, ferlum eða fyrirbærum. 

Aðferðir hinnar eigindlegu rannsóknarhefðar taka mið af þeirri staðreynd að 

viðfangsefnið er mannlegt samfélag og mannleg hegðun lýtur ekki rökrænum 

lögmálum. Manneskjur velta gerðum sínum fyrir sér og samhengi getur haft 

djúpstæð áhrif á hegðun þeirra og athafnir (Esterberg, 2002). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir lýsa viðhorfum fólks, upplifunum og aðstæðum og öflun 

gagna og úrvinnsla þeirra miðar að því að túlka upplýsingar þátttakenda og ljá 
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þeim merkingu í tilteknu samhengi veruleika og fræðilegs sjónarhorns. Eigindleg 

rannsóknarhefð einkennist af aðferðafræðilegri fjölbreytni. Dæmi um fræðileg 

sjónarhorn eru femínismi, póstmódernismi og heimspeki (Punch, 2005). Gögnin 

segja rannsakanda eitthvað nýtt um þann veruleika sem rannsókn hans beinist að 

(e. induction) en þjóna ekki undir hann (e. deduction). Með þessu er átt við það að 

rannsóknargögn „tala sínu máli“ en er ekki safnað saman til að sanna eða afsanna 

tilteknar kenningar um þann veruleika sem rannsókn beinist að (Bogdan og 

Biklen, 2003). Þeir sem ástunda eigindlegar rannsóknir afla gagna með ýmsu 

móti, en algengustu aðferðir eru vettvangsathuganir, viðtöl, skráðar heimildir, 

bæði sögulegar og opinberar, og athugun ýmissa muna (Esterberg, 2002; Yin, 

2003). Í þessari rannsókn var gagna einkum aflað með viðtölum, en einnig stuðst 

við skjalfest gögn. 

Helstu flokkar eigindlegra rannsókna eru: Ævisögulegar rannsóknir (e. 

biographical), fyrirbærafræðilegar rannsóknir (e. phenomenological). Í ævisögu-  

legum rannsóknum er lífshlaup einstaklinga í brennidepli, fyrirbærafræðileg rann- 

sókn miðar hins vegar að því að lýsa hvernig tiltekin reynsla eða upplifun 

einstaklinga varpar ljósi á tiltekið hugtak eða fyrirbæri, sem þá er í brennidepli 

rannsóknar. Með grundaðri kenningu (e. grounded theory) er átt við það þegar 

rannsókn miðar að því að búa til eða uppgötva kenningu sem tengist sérstökum 

aðstæðum. Fjórði flokkurinn er etnógrafía (e. ethnography). Etnógrafískar rann- 

sóknir leitast við að lýsa og túlka framandi menningu, samfélagshópum og 

kerfum. Þær rekja uppruna sinn til rannsókna mannfræðinga snemma á 20. öld og 

eru enn tengdar þeirri fræðigrein sérstaklega í hugum margra. Fimmti 
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aðferðafræðilegi flokkurinn sem fellur undir hina eigindlegu rannsóknaraðferð er 

tilviksathugun (e. case study method) (Creswell, 2007). 

 

2.2 Tilviksathugun  

Aðferð þessarar rannsóknar var tilviksathugun. Nánar tiltekið samanburðar- 

tilviksathugun (e. comparative case study) þar sem nokkur tilvik, sem skilgreind 

voru út frá sömu forsendum, voru rannsökuð hvert fyrir sig og saman í því skyni 

að lýsa viðfangsefninu nákvæmar og útskýra það betur. Samanburðurinn varpar 

skýrara ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar en ef aðeins eitt tilvik hefði verið 

skoðað. Fræðimenn greinir á um það hvort hægt sé að alhæfa nokkuð útfrá 

niðurstöðum rannsókna sem byggja á eigindlegum aðferðum. „Eigindlegar aðferð- 

ir eru best til þess fallnar að veita innsýn og skilning, þróa hugtök og kenningar – 

ekki að sanna alhæfanleika þeirra“ (Taylor og Traustadóttir, 2000). Yin (2003) er 

hins vegar þeirrar skoðunar að alhæfa megi útfrá niðurstöðum tilviksathugana um 

þá fræðilegu tilgátu sem liggur viðkomandi rannsókn til grundvallar, svipað og 

gert er í tilraunum, en sá lærdómur sem af þeim er dreginn byggir sjaldnast á einni 

tilraun heldur á endurtekningu. Punch (2005) tekur í sama streng og telur að séu 

vissar forsendur fyrir hendi megi oft heimfæra niðurstöður tilviksathugana uppá 

önnur tilvik sömu gerðar. Hann bendir á að á vissan hátt séu öll tilvik hverrar 

rannsóknar einstök en um leið eigi þau öll eitthvað sameiginlegt. Rannsakandinn 

ræður hvort hann einbeitir sér að einstökum tilvikum sérstaklega eða velur að 

einbeita sér að samanburðinum. Þriðja leiðin er  að skoða hvorutveggja og það er 

sú leið sem valin var í þessari rannsókn. 
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  Yin (2003) segir að löngum hafi þeir sem nota eigindlegar rannsóknar- 

aðferðir þótt setja niður fræðilega þar sem aðferðirnar hafi ekki þótt nægjanlega 

traustar m.t.t. nákvæmni, hlutlægni og samkvæmni. Hann bendir á að vegna þessa 

þurfi vísindamenn sem kjósa að beita þessum aðferðum að leggja sérstaka alúð 

við rannsóknarferlið allt. Að mati Yin er greining tveggja eða fleiri tilvika og sam- 

anburður gagna til þess fallinn að treysta aðferðina og auka trúverðugleika hennar. 

   

2.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig uppbyggingu bókakosts væri hátt- 

að á íslenskum háskólabókasöfnum. Skoðað var hvaða aðferðum er beitt og  

hvernig þær aðferðir samræmast þeim bestu aðferðum við uppbyggingu og stjórn- 

un safnkosts sem greina má í fræðilegri orðræðu. Sérstaklega var skoðað hvernig 

stefnumótun varðandi þennan málaflokk er háttað og hvernig þátttakendur í 

rannsókninni sáu framtíðina fyrir sér með tilliti til uppbyggingar og stjórnunar 

safnkosts.  

Rannsóknarspurningarnar snerust um: 

• Hvernig bókavali og aðföngum var háttað á íslenskum háskólabókasöfnum 

• Hvernig stefnumótun og áætlanagerð varðandi uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts fór fram 

• Hvernig áhrif upplýsingatækni á uppbyggingu og stjórnun safnkosts voru 

metin 

• Hvernig framtíðarþróun þessara mála gæti orðið 
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Rannsóknaraðferðin tilviksathugun hentar sérstaklega vel þegar spurt er spurninga 

sem hefjast á „hvernig“ og „hvers vegna“, rannsókn tekur til raunverulegra, af-  

markaðra aðstæðna í samtímanum, sem rannsakandi hefur ekki stjórn á (Yin,   

2003).  

Rannsóknin hefur tvímælalaust hagnýtt gildi og má nota niðurstöður 

hennar sem innlegg í umræðu og framtíðarstefnumótun um þennan málaflokk á 

íslenskum háskólabókasöfnum. Rannsóknin er jafnframt framlag til rannsókna á 

íslenskum háskólabókasöfnum, sem hafa merkilega lítið verið rannsökuð til þessa. 

Faglegt og fræðilegt gildi hennar felst í því að minna á mikilvægi þeirra grunn- 

þátta bókasafns- og upplýsingafræði sem fjallað er um og lúta að uppbyggingu og 

stjórnun safnkosts. Það er umhugsunarefni að svo virðist sem námskeiðum í 

undirstöðuatriðum bókasafns- og upplýsingafræði; bókavali, aðföngum og öðru er 

lýtur að stjórnun safnkosts, fari almennt fækkandi við háskóla sem bjóða nám í 

þessum fræðum. Þessi áherslubreyting háskóladeilda er sérstaklega umhugsunar-  

verð í ljósi þess að uppbygging og stjórnun safnkosts kallar nú á yfirgripsmeiri 

þekkingu þeirra sem að málaflokknum koma en nokkru sinni fyrr (Agee, 2007; 

Phillips og Williams, 2004). „Lítið hefur birst á íslensku um uppbyggingu rita- 

kosts bókasafna ... “ (Þorleifur Jónsson, 1990, bls. 172). Leit í bókasafnskerfinu 

Gegni leiddi í ljós að ástandið hefur lítið batnað varðandi það s.l. tuttugu ár og 

engin rannsókn hliðstæð þessari hefur verið gerð hérlendis. Yfirgripsmikil 

heimildaleit rannsakanda og sérfræðinga í upplýsingaþjónustu Lbs-Hbs skilaði 

auk þess fáum hliðstæðum.  

Hrun íslensks efnahagslífs haustið 2008 kann að auka hagnýtt gildi 

rannsóknarinnar. Í árslok 2008 skipaði menntamálaráðherra tvær nefndir sem skila 
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áttu tillögum um framtíðarskipan íslensks háskólasamfélags. Nefndirnar voru 

annars vegar skipaðar innlendum sérfræðingum, hins vegar erlendum, og er 

skemmst frá því að segja að í skýrslum beggja nefnda er mælt með því að 

íslenskum háskólum verði fækkað og samstarf þeirra aukið (Mennta- og menning-

armálaráðuneyti Íslands, maí 2009a; 2009b). Í kjölfar skýrslanna skipaði mennta- 

málaráðherra rýnihóp sem skyldi taka afstöðu til þeirra tillagna sem fram komu. 

Hópurinn tók ekki afstöðu til hugmynda nefndanna um fækkun háskóla heldur 

lagði áherslu á aukið samstarf í háskólakerfinu öllu. Meðal þess sem lagt var til 

var að háskólar landsins sameinist um þjónustu á borð við innritun, alþjóðamál og 

námsráðgjöf (Aðgerðir í háskóla- og vísindamálum. Skilagrein rýnihóps mennta- 

málaráðherra, 2009). Það er hins vegar athyglisvert í ljósi þessara skrifa að ekki er 

minnst einu orði á háskólabókasöfnin, hvorki í skilagreininni né í skýrslunum 

tveimur. Er það til marks um að það tómlæti sem Áslaug Agnarsdóttir (2006b) 

taldi sig greina i viðhorfum viðmælenda sinna til bókasafns Háskóla Íslands sé 

víðar að finna, eða eru fjárveitingar háskólanna til bókasafna sinna það naumar að 

ekki munar um á krepputímum?  

Mikilvægustu skilaboð rýnihópsins eru að nú skipti miklu máli að standa 

vörð um menntun og rannsóknir með framtíð þjóðarinnar í huga. Atvinnu- 

líf og menning þjóðarinnar byggir á vel menntuðu fólki og rannsóknum ... 

Gott menntakerfi á öllum stigum og öflugt rannsókna- og nýsköpunarsam- 

félag er mikilvægur grundvöllur uppbyggingar þjóðlífsins. (Aðgerðir í há- 

skóla- og vísindamálum, 2009, bls. 3).  

Vegna þess lykilhlutverks sem háskólabókasöfnin hljóta að gegna eigi væntingar 

til háskólanna við endurreisn þjóðarbúsins að ganga eftir, eru vonbrigði að ekki  
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skuli vikið sérstaklega að því hvernig styrkja megi þau og verja í nánustu framtíð. 

Því nú ríður á að fjárfesting íslensks samfélags í háskólabókasöfnum sínum skili 

arði. Fjármagn til efniskaupa, sem löngum hefur þótt af skornum skammti, verður 

nú enn frekar við nögl skorið og enn mikilvægara en áður að nýta það sem best. 

Þögn sérfræðinganna þar sem háskólabókasöfnin eru annars vegar er umhugsunar- 

efni og rannsóknarefni í sjálfu sér. Hvað sem því líður má ljóst vera að þessi 

rannsókn kann að fá aukið vægi verði samvinna milli háskólabókasafna efld eða 

komi til frekari sameininga, auk þess sem þá má öðrum þræði skoða hana sem 

lýsingu á tiltekinni stöðu í sögu þessarar safnategundar á Íslandi.   

 

2.3.1. Tengsl rannsakanda við rannsóknarefni  

Almennt gildir um rannsóknir að rannsakanda stendur ekki á sama um það sem 

hann eða hún velur að rannsaka, enda nauðsynlegt að „hvert svo sem viðfangs- 

efnið er skipti það þig máli og kveikji í þér. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar 

um er að ræða lokaritgerð eða annað stórt verkefni“ (Bogdan og Biklen, 2003, bls. 

24). Það er miklvægt að rannsakandi viðurkenni þetta og geri sér grein fyrir eigin 

afstöðu og þekkingu á viðfangsefninu og sé á varðbergi gagnvart því að viðhorf 

hans sjálfs liti ekki úrvinnslu rannsóknargagna og túlkun þeirra (Esterberg, 2002).  

 Ég hef starfað á háskólabókasafni frá 1998, þar af verið forstöðumaður 

Bókasafns og upplýsingaþjónustu Háskólans í Reykjavík (BUHR) frá árinu 2001. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er þáttur í daglegu starfi mínu og ég hef ákveðnar 

skoðanir á því. Auk þess þekki ég flesta þátttakendur í rannsókninni persónulega 

og starfa með sumum þeirra að ákveðnum verkefnum. Námdin er því nokkuð 
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mikil og hætta á skorti á hlutlægni raunveruleg. Ég reyndi þó að fylgja fyrir- 

mælum eigindlegrar rannsóknarhefðar og setja mínar eigin hugmyndir og skoðan- 

ir til hliðar, en einbeita mér að því að skilja og túlka þau viðhorf og skoðanir sem 

fram koma í máli þátttakenda (Legard, Keegan og Ward, 2003).  

 

2.4. Rannsóknarsnið 

Rannsókn þarf að hafa gildi og vera áreiðanleg. Rannsóknarsniði er m.a. ætlað að 

tryggja ákveðna gæðastjórnun. Rannsóknarsnið er áætlun – eða rökræn framvinda, 

um það hvernig rannsakandi ætlar að komast frá einum stað til annars, eða frá 

upphaflegri tilgátu og rannsóknarspurningum til lokaniðurstöðu (Yin, 2003). 

 

2.4.1. Þátttakendur í rannsókninni og öflun rannsóknargagna 

Öflun gagna fyrir rannsóknina fór fram með viðtölum haustið 2008, nánar tiltekið 

frá 29. október til 9. desember. Tilvikin í þessari rannsókn eru sex og viðmælend- 

ur átta. Viðtölin fóru fram á vinnustað viðmælenda nema þar sem þátttakendur af 

landsbyggðinni áttu í hlut. Þátttakendur frá háskólabókasöfnum utan Reykjavíkur 

kusu ýmist að ræða við rannsakanda í fundarherbergi í Lbs-Hbs eða á vinnustað 

hans í Háskólanum í Reykjavík. Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki 

þátttakenda og síðan afrituð og hljóðritinu eytt eins og þátttakendum hafði verið 

heitið þegar rannsóknin var kynnt fyrir þeim. Afritun viðtals fór fram í sömu viku 

og það var tekið og var lokið að fullu 15. desember 2008. Rannsóknargögn úr 
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viðtölunum eru rúmlega 100 blaðsíður en auk viðtalanna var stuðst við skjalfest 

gögn og opinberar heimildir.   

   Viðtölin voru hálfskipulögð (e. semi-structured interviews) og fyrir alla 

viðmælendur voru lagðar sömu spurningarnar. Viðtölin voru hins vegar opin að 

því leyti að þátttakendum var frjálst að svara hverri spurningu í eins löngu – eða 

stuttu, máli og þá lysti og voru hvattir til að gefa sér góðan tíma og tína allt til sem 

þeim þótti skipta máli hverju sinni. Ennfremur hafði rannsakandi í bakhöndinni 

nokkur atriði sem hann vildi að kæmu fram og leitaði sérstaklega eftir þegar þau 

komu ekki fyrir í svari þátttakenda. Þrátt fyrir það má greina ójafnvægi í svörun- 

um. Ákveðnum spurningum var svarað í ítarlegu máli, öðrum nánast með einni 

setningu. Það kann að endurspegla mismunandi áherslur hjá söfnunum á þau atriði 

sem spurt var um. Almennt var athyglisvert hversu ítarlega viðmælendur fjölluðu 

um vinnu við aðföng og að umfjöllun um áhrif upplýsingatækni á uppbyggingu og 

stjórnun safnkosts einskorðaðist nánast við þann verkþátt. Tími fyrir hvert viðtal 

var áætlaður um ein og hálf klukkustund. Það reyndist vel að hafa tímann nokkuð 

rúman. Spyrjandi notaði um 15 mínútur til að tala um rannsóknina og svara 

spurningum sem viðmælendur báru fram og reyndi þannig að skapa tengsl og 

traust og afslappað andrúmsloft. Einnig reyndi hann að ljúka viðtalinu á skipuleg- 

an hátt og þakka fyrir þátttökuna eins og t.d. Legard, Keegan og Ward (2003)  

leggja áherslu á að spyrjandi geri.  

Úrtakið sem unnið var með í rannsókninni var einsleitt (e. homogeneous 

sample) og valið til að gefa nákvæma mynd af tilteknu fyrirbæri (Ritchie, Lewis 

og Elam, 2003). Þátttakendur eru einstaklingar með ákveðna faglega þekkingu og 

yfirsýn, forstöðumenn eða lykilstarfsmenn sem sjá um uppbyggingu og stjórnun 
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bókakosts á sex íslenskum háskólabókasöfnum. Þátttakendur eru bæði starfsmenn 

bókasafna fjölgreinaháskóla og bókasafna sem starfa á afmörkuðum fræðasviðum. 

Þannig var  reynt að tryggja að sem flest sjónarmið kæmu fram.  

Við val á þátttakendum var leitað til yfirmanna viðkomandi háskóla- 

bókasafna, rannsóknin kynnt fyrir þeim með tölvupóstsbréfi10 og þeir beðnir að 

tilnefna þátttakendur á sínu safni og kynna verkefnið fyrir þeim. Eftir að 

viðkomandi yfirmaður hafði gefið samþykki sitt og upplýst viðkomandi 

starfsmenn, setti rannsakandi sig í samband við þá sem yfirmenn tilnefndu, einnig 

með tölvupóstsbréfi11 þar sem gerð var grein fyrir rannsókninni og farið fram á 

viðtalstíma. Í tveimur tilvikum tilnefndi yfirmaður tvo starfsmenn og var tekið 

viðtal við þá báða. Í nokkrum tilvikum tóku forstöðumenn sjálfir þátt í 

rannsókninni.  

Allir viðmælendur voru konur. Þær voru allar bókasafns- og upplýsinga- 

fræðingar að mennt og höfðu flestar unnið lengi við bókaval og aðföng. Meðal- 

starfsaldur þeirra var 22.25 ár þegar öflun gagna fyrir rannsóknina fór fram. Fimm 

höfðu lokið meistaraprófi í bókasafns- og upplýsingafræði og tvær þeirra höfðu 

auk þess lokið meistaraprófi í annarri fræðigrein. Þrjár höfðu lokið BA-prófi í 

bókasafns- og upplýsingafræði. Þátttakendur stunduðu nám sitt bæði hérlendis og 

erlendis. Í töflu 1 er að finna yfirlit yfir þátttakendur í rannsókninni, starfsaldur 

þeirra, stöðu og menntun.  

 

 

10 Sjá viðauka A 

11 Sjá viðauka B 
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Tafla 1. Þátttakendur í rannsókninni: Yfirlit 

   Nafn og háskóli Starfsaldur Menntun Starfstitill 

Júlía  (A) 6 ár BA bókasafnsfræðingur 

Anna (A) 8 ár BA bókasafnsfræðingur 

Halla (B) 28 ár Meistarapróf forstöðumaður 

Kristjana (C) 28 ár Meistarapróf forstöðumaður 

Steina (C) 20 ár BA deildarstjóri 

Guðlaug (D) 36 ár Meistarapróf forstöðumaður 

Inga (E) 17 ár Meistarapróf forstöðumaður 

Guðmunda (F) 35 ár Meistarapróf forstöðumaður 

 

Þátttakendum í rannsókninni var heitið nafnleynd og nöfnin í töflu 1 eru 

dulnefni. Háskólabókasöfnin njóta sömuleiðis nafnleyndar og er einungis vísað til 

þeirra með bókstaf þeim er fram kemur í töflu 1. Þótti það eðlilegt því háskóla- 

bókasafnasamfélagið á Íslandi er lítið og hætt er við að kunnugir gætu getið sér til 

um það hverjir þátttakendur eru þrátt fyrir nafnleyndina ef fram kæmi hjá hvaða 

söfnum þeir starfa. Bókasöfnin fengu bókstafina A–F. Í sama skyni voru tekin úr 

tilvitnunum atriði sem rannsakandi taldi að kunnugir gætu tengt við tiltekna 

einstaklinga og söfn. Þess var þó vandlega gætt að það rýrði ekki upplýsingagildið 

hverju sinni. 
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2.4.2 Úrvinnsla og greining gagna 

Úrvinnsla og greining rannsóknargagna úr viðtölunum byggir á flokkun, kóðun og 

samanburði. Í fyrstu voru gögnin flokkuð vítt með rannsóknarspurningarnar fjórar 

að leiðarljósi. Kóðunin var einföld og lýsandi fyrir þau meginþemu sem 

spurningarnar beindust að: 1) Aðferðum við uppbyggingu og stjórnun safnkosts – 

bókavali og aðföngum, 2) stefnumótun og áætlanagerð, 3) áhrifum upplýsinga- 

tækni, 4) framtíðarsýn. Til að auðvelda úrvinnslu og endurheimt tiltekinna upp- 

lýsinga, voru upplýsingar sem tengdust þessum meginþemum merktar með sömu 

númerum og spurningarnar höfðu í viðtalsrammanum sem notaður var í viðtölun-  

um. Punch (2005) kallar kóðun af þessu tagi grunnkóðun og samkvæmt honum er 

hún góð leið til að hefja greiningu, fá tilfinningu fyrir gögnunum og byggja áfram- 

haldandi kóðun á. Á síðari stigum var leitað eftir efni tengdu meginþemunum. 

Númerakóðunin var bundin við grunnkóðunina, en á seinni stigum notuð lýsandi 

orð úr textanum við kóðunina. Samhliða kóðuninni skráði rannsakandi hjá sér 

minnispunkta fyrir hvert meginþema til að auðvelda samanburð þegar skrif 

hæfust. Á síðari stigum gagnagreiningarinnar reyndi meira á tengingar og túlkun 

rannsakanda sem var þá farinn að þekkja gögnin betur og fá betri yfirsýn yfir 

verkefnið.  
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Kafli 3: Íslensk háskólabókasöfn, saga og skipulag  

Frá upphafi hafa háskólabókasöfn gegnt mikilvægu hlutverki fyrir starfsemi 

háskóla. Þau hafa jafnan verið álitin nauðsynleg því rannsóknar- og fræðastarfi 

sem fer fram innan veggja þeirra og á tyllidögum verið kölluð „hjarta háskólans“. 

 Á Íslandi var lengstum einn háskóli og eitt háskólabókasafn, Háskóli 

Íslands sem stofnaður var þann 17. júní árið 1911. Bókasafn háskólans var opnað 

formlega árið 1941 og árið 1943 var dr. Einar Ólafur Sveinsson, forstöðumaður 

safnsins, skipaður fyrstur í nýtt embætti háskólabókavarðar. Bókaeign bókasafns 

Háskóla Íslands hefur síðan aukist með kaupum, gjöfum og skylduskilaeintökum. 

Fyrir fé sem úthlutað hefur verið til safnsins hafa verið keyptar  

... þær bækur, sem mest vanhagaði um í svipinn, fræðibækur af ýmsu tagi, 

handbækur ... Sá háttur hefur verið hafður á, að hverri háskóladeild um sig 

er ætluð ákveðin fjárhæð til bókakaupa árlega, en kaup eru síðan gerð í 

samræmi við óskir og tillögur deildanna, eftir því sem fjárveiting endist til 

(Guðni Jónsson, 1961, bls. 132).  

Nýtt bókasafn varð til árið 1994 við sameiningu Landsbókasafns Íslands 

og bókasafns Háskóla Íslands. Það hefur verið starfrækt frá þeim tíma sem 

sjálfstæð stofnun í Þjóðarbókhlöðu undir heitinu Landsbókasafn Íslands – 

Háskólabókasafn (Lbs-Hbs). Lbs-Hbs hefur ekki formleg tengsl við Háskóla 

Íslands en veitir háskólanum þjónustu samkvæmt samstarfssamningi sem endur- 
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nýjaður er reglulega. Sá samningur var síðast endurnýjaður þann 16. desember  

2009 til fimm ára.12  

Árið 1997 voru samþykkt frá Alþingi Lög um háskóla nr. 136. Með 

tilkomu þeirra fjölgaði háskólum í landinu og voru þeir auk Háskóla Íslands árið 

2008 þegar þessi rannsókn var gerð; Háskólinn á Akureyri,13 Háskólinn á Bifröst, 

Háskólinn á Hólum, Háskólinn í Reykjavík, Landbúnaðarháskóli Íslands og Lista- 

háskóli Íslands. Nokkru áður en öflun gagna fyrir rannsóknina hófst, eða sumarið 

2008, sameinuðust Kennaraháskóli Íslands og Háskóli Íslands. Við sameininguna 

varð til Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem rúmar starfsemi Kennaraháskól- 

ans fyrrverandi. Sameiningin hafði engin áhrif á starfsemi bókasafnsins í Stakka- 

hlíð, þar sem rekið hefur verið sérfræðisafn á sviði uppeldis- og menntunarfræða 

um áratuga skeið. Safnið verður rekið með óbreyttu sniði þar til Mennta- 

vísindasvið flytur starfsemi sína á háskólasvæðið (Sameining Kennaraháskóla 

Íslands og Háskóla Íslands:  Skýrsla verkefnisstjórnar, 2008, desember).  

Allir starfrækja háskólarnir bókasöfn sem ætlað er að þjóna því námi, 

kennslu og vísindastarfi sem fram fer á hverjum stað. Tengsl hinna nýrri háskóla- 

bókasafna við háskóla sinn eru með öðrum hætti en tengsl Lbs-Hbs við Háskóla 

Íslands. Það á einnig við um Bókasafn Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Bóka- 

söfn háskóla annarra en Háskóla Íslands eru hluti af stoðþjónustu hvers háskóla og 

hafa bein tengsl við það starf sem þar fer fram. Öll hin nýrri háskólabókasöfn eru 

 

12 Samstarfssamningur Háskólans og Landsbókasafns - Háskólabókasafns. (18. 12. 2009). Skoðað 
01. september 2010 á  
http://www.hi.is/frettir/samstarfssamningur_haskolans_og_landsbokasafns_haskolaboksafns 

13Lög voru sett um starfsemi Háskólans á Akureyri árið 1988 og hófst kennsla við skólann 
skólaárið 1987 – 1988.  

http://www.hi.is/frettir/samstarfssamningur_haskolans_og_landsbokasafns_haskolaboksafns
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fámenn og smá. Heildarfjöldi starfsmanna á söfnunum öllum voru 47 starfsmenn í 

árslok 2008, þar af voru háskólamenntaðir starfsmenn 29. Starfsmenn Lbs-Hbs 

voru hins vegar 94 á sama tíma, þar af voru háskólamenntaðir starfsmenn 56 

(Landshagir, 2009). Lögin frá 1997 voru felld úr gildi samkvæmt Lögum um 

háskóla frá 2006 nr. 63. 

Af og til hefur borið á gagnrýni á safnkost íslenskra háskólabókasafna á 

opinberum vettvangi, einkum Lbs-Hbs, enda er það bæði stærst og elst og vænt-. 

ingar til þess mestar. Rektor Háskóla Íslands segir að „ ... það sé ljóst að HÍ verði 

ekki háskóli á heimsmælikvarða nema með eflingu bókasafnsins“ (Kristín 

Ingólfsdóttir, 2006), „ ... enda ekki hægt að stunda rannsóknir af neinu viti á 

háskólastigi án þess að auðvelda aðgang að helstu ritum“ (Guðni Elísson, 2006). 

Undir þetta taka þátttakendur í rannsókn Áslaugar Agnarsdóttur, sem framkvæmd 

var sem hluti af meistaraprófsritgerð hennar í bókasafns- og upplýsingafræði við 

Háskóla Íslands vorið 2006. Þar sögðu átta af tíu viðmælendum – allt kennarar við 

Háskóla Íslands, að bókakostur Lbs-Hbs „ ... væri allt of rýr og að það væri sá 

hluti þjónustunnar sem helst þyrfti að bæta“ (Áslaug Agnarsdóttir, 2006). Til 

samanburðar má  benda á að niðurstöður könnunar á vegum The Primary  

Research Group frá 2009, sem náði til 550 starfsmanna æðri menntastofnana í 

BNA og Kanada, sýna að aðeins 14.33% þátttakenda voru mjög ánægðir með 

framboð háskólabókasafns síns á efni á fræðasviði viðkomandi og 27.44% töldu 

að háskólabókasafnið „þeirra“ ætti að auka innkaup á bókum á prenti (Tölvupóst- 

ur, 25. nóvember 2009).14 Þessar niðurstöður benda til þess að ekki aðeins 

 

14 Primary Research Group. (2009). The survey of higher education faculty: Level of faculty 
satisfaction with the academic library. Nánari upplýsingar á www.PrimaryResearch.com 
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íslenskir háskólakennarar séu óánægðir með háskólabókasafnið sitt og jafnframt 

að óánægja þeirra sé ekki endilega til marks um að á viðkomandi söfnum sé 

einhverju verulega ábótavant. Óánægju þessa hóps ber því að taka með ákveðnum 

fyrirvara. Niðurstöður þessarar stóru rannsóknar í löndum þar sem almennt þykir 

nokkuð vel búið að háskólabókasöfnum bendir til þess að akademískir starfsmenn 

yfirleitt séu kröfuharður notendahópur sem erfitt geti verið að gera til hæfis.  

Safnkostur íslenskra háskólabókasafna samanstóð einkum af bókum og 

tímaritum á pappír þar til 23. apríl árið 1999 þegar opnað var fyrir landsaðgang 

Íslendinga að alfræðiritinu Encyclopaedia Britannica. Landsaðgangur að raf- 

rænum gagnasöfnum og tímaritum er samstarfsverkefni mennta- og menningar- 

málaráðuneytis, íslenskra bókasafna og nokkurra fyrirtækja. Frá og með desember 

2002 hefur Lbs-Hbs haft umsjón með framkvæmd verkefnisins. Í landsaðgangi 

eru fyrst og fremst tímarit, auk uppflettirita bæði almennra og sérhæfðari (Um 

landsaðgang, 16. apríl 2010). Segja má að með verkefninu hafi upplýsingatækni- 

byltingin haldið innreið sína í íslensk bókasöfn þar sem safnkostur er annars 

vegar. 

 Tölurnar í töflunum þremur hér á eftir byggja á samantektum Hagstofu 

Íslands, og er ætlað að gefa hugmynd um ritaeign íslenskra háskólabókasafna á 

prenti fram til 2009. Tafla 2 sýnir ritaeign Landsbókasafns Íslands árið 1992, fyrir 

sameiningu þess og bókasafns Háskóla Íslands. Samkvæmt töflu 2 lagði Lands- 

bókasafn Íslands ríflega 400.000 rit til hins sameinaða bókasafns í Þjóðarbók- 

hlöðu. Það er mikilvægt að hafa í huga hlut þjóðbókasafnsins þegar horft er á 

 

 



heildarritaeign Lbs-Hbs. Engar tölur yfir ritaeign safnsins fundust fyrir árið 1993, 

árið fyrir sameininguna. 

Tafla 2. Ritaeign Landsbókasafns Íslands fyrir sameiningu þess og bókasafns 

Háskóla Íslands í Þjóðarbókhlöðu 1994.  
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Heimild: Landshagir, 1995. 

Landsbókasafn Íslands 

Ritaeign  425.376 

Tímarit og blöð  Engar upplýsingar 

Tafla 3 birtir tölur yfir heildarritaeign safnanna eftir sameiningu. Samanburður við 

töflu 2 sýnir að framlag bókasafns Háskóla Íslands til hins nýja bókasafns voru 

358.424 rit. 

Tafla 3. Ritaeign sameinaðs Lbs – Hbs  árið 1995. 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 

Ritaeign              783.800 

Tímarit og blöð Engar upplýsingar 

Heimild: Landshagir, 1997. 

Í töflu 4 birtast nýjustu tölur yfir ritaeign íslenskra háskólabókasafna. Til ritaeign- 

ar Lbs-Hbs teljast bæði rit háskólahluta safnsins og þjóðbókasafnshluta þess. 

Heildarritaeign Lbs-Hbs hefur samkvæmt þessu aukist um rúmlega 200 þúsund rit 

á þeim þrettán árum sem hér eru skoðuð (1995-2008). Sú aukning svarar til 
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heildarsafnkosts hinna háskólabókasafnanna allra í árslok 2008. Ritaeign íslenskra 

háskólabókasafna jókst þannig um 400 þúsund rit á árunum 1995-2008. Heildar- 

ritaeign íslenskra háskólabókasafna voru 1.207.860 rit árið 2008. Tímarit, blöð og 

ritraðir eru ekki inn í þeirri tölu. 

Tafla 4. Ritaeign Lbs-Hbs og annarra háskólabókasafna árið 2008. 

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn 

Ritaeign              998.000 

Tímarit, blöð og ritraðir     3.530 

Háskólabókasöfn önnur en Háskóla Íslands 

Ritaeign   209.860 

Tímarit, blöð og ritraðir      2.818 

Heimild: Landshagir, 2009. 

Guðni Elísson prófessor við Háskóla Íslands ritaði athyglisverða grein í 

Morgunblaðið þann 1. júlí 2006 sem hann kallar „Blind er bóklaus þjóð.“ Þar 

fjallar hann um eflingu bókasafns HÍ sem forsendu eflingar framhaldsnáms og 

vísindastarfs við háskólann, sem aftur eru meðal þeirra þátta sem markmiðið er að 

efla til að auka gæði skólans og koma honum í raðir þeirra 100 virtustu í heimin- 

um. Guðna þykir lítið að gert og birtir í grein sinni m.a. samanburð á þeim 

upphæðum sem HÍ ver til ritakaupa og erlendir úrvalsháskólar. Guðni bendir rétti- 

lega á að sá samanburður er HÍ ekki hagstæður. Harvard háskóli í BNA hefur um 

árabil vermt efstu sæti lista yfir bestu háskóla í heimi. Stjórnendur skólans tengja  

sterka stöðu hans  m.a. styrk háskólabókasafnsins sem á u.þ.b. 16 milljónir binda í 
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safnkosti sínum. Samkvæmt Guðna Elíssyni varði háskólinn í Harvard yfir 100  

milljónum dala í bókasafnið árið 2004. Það eina ár keypti skólinn m.a. um 300 

þúsund bókatitla (Guðni Elísson, 1. júlí, 2006) sem er um 100 þúsundum færri 

titlar en háskólabókasöfnin íslensku öll keyptu  á um 13 ára tímabili.  

Þessi samanburður er ekki birtur hér til að gera lítið úr íslensku háskóla- 

bókasöfnunum. Ætlunin er aðeins að árétta að það er óraunhæft að ætla örsamfél- 

agi á borð við Ísland að þróa jafn yfirgripsmikið háskóla- og rannsóknarbókasafn 

og háskólasamfélagið í Harvard – eða önnur sambærileg, státa af. Þrátt fyrir það 

verður að gera þá kröfu til íslensku háskólabókasafnanna að þau sem heild eigi 

góðan safnkost bæði fyrir háskólakennara og háskólastúdenta, safnkost sem styður 

og eflir fræða- og vísindastarfsemi í landinu. Með góðum safnkosti er hér átt við 

helstu grunn- eða kjarnarit á öllum þeim fræðasviðum sem lögð er stund á, sömu- 

leiðis rit helstu höfunda innan hvers fræðasviða, auk úrvals rita um það sem er efst 

á baugi í fræðunum hverju sinni. Starfsmönnum íslenskra háskólabókasafna er því 

meiri vandi á höndum en starfssystkinum þeirra hjá bókasafni Harvard háskóla. 

Þeir fyrrnefndu þurfa að velja mun meira úr og velja vel, það sem íslensku 

háskólabókasöfnin ákveða að kaupa og bjóða notendum sínum aðgang að.  

  

 

 

 

 



 

Kafli 4: Bestu aðferðir við uppbyggingu og stjórnun safn-    

kosts.  

Mynd 1 er yfirlitsmynd yfir þær bestu aðferðir við uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts sem settar voru fram í kafla 1.6 „Samantekt bestu aðferða um uppbygg- 

ingu og stjórnun safnkosts“ á bls. 36. Þær ber að framkvæma í sömu röð og mynd-

in sýnir til að heildarvinnuferlið verði sem árangursríkast. Við greiningu rann- 

sóknargagnanna úr viðtölunum í þessum kafla verður fjallað um hvert atriði bestu 

aðferða í þeirri röð sem myndin sýnir. Að lokinni greiningu á upplýsingum sem 

aflað var um einstök atriði bestu aðferða, fer samantektarkafli þar sem upplýsingar 

um hvert atriði eru túlkaðar og settar í samhengi. Spurt var um mat á áhrifum 

upplýsingartækni á verkþáttinn í heild. Rannsóknargögnin reyndust ekki rík að 

upplýsingum varðandi það atriði og var því ákveðið að fjalla ekki um áhrif 

upplýsingatækni í sérkafla heldur flétta þeim upplýsingum sem komu fram inn í 

greiningu um þau atriði sem þær snertu. 

Mynd 1:  Bestu aðferðir við uppbyggingu og stjórnun safnkost 1-6 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Mat safnkosts Áætlanagerð Aðföng Þarfagreining Kennsl Bókaval 

    →1                   →2                       →3                        →4           →5             →6                   
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Þarfagreining (1) tekur til notendahópa bókasafna og upplýsingaþarfa 

notenda. Að henni lokinni þarf að meta þann safnkost (2) sem þegar er til á safni 

og skoða hversu vel eða illa hann mætir skilgreindum upplýsingaþörfum notenda- 

hópa. Ber þá að horfa bæði til styrkleika safnkosts og veikleika hans. Að þessu 

loknu eiga að liggja fyrir upplýsingar sem hægt er að nota við stefnumótun og 

áætlanagerð. Afrakstur þeirrar vinnu er áætlun um uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts (3) fyrir viðkomandi safn. Áætlanir af þessu tagi eru misjafnlega ítar- 

legar og hafa ýmis heiti, t.d. er íslenskum bókasafns- og upplýsingafræðingum  

tamt að nota heitin aðfangastefna eða ritakaupastefna í þessu sambandi. Eftir að 

borin hafi verið kennsl (4) á bækur sem gætu átt heima í safnkosti viðkomandi 

safns og samræmast þeim viðmiðunum sem safn hefur sett sér að fylgja við 

bókaval í áætlun sinni – eða aðfangastefnu, hefst hið eiginlega bókaval (5). Áður 

hefur komið fram í þessum skrifum að útgáfumagn í samtímanum er gríðarlegt að 

vöxtum. Þá kemur sér vel að til eru hjálpartæki sem nota má til að fá yfirsýn yfir 

útgáfuna og vinnsa úr það sem til greina kemur að kaupa fyrir einstök söfn. Þegar 

tekin hefur verið ákvörðun um að bæta tiltekinni bók við safnkostinn hefst vinna 

við aðföng (6), að panta bók, fá hana senda til safns, koma henni í skráningu og 

sjá til þess að hún sé gerð aðgengileg fyrir notendur.   

  Gyeszlys og Ismails (2003) lýsa því hvernig starfsmenn háskólabóka- 

safnsins í Ameríska háskólanum í furstadæminu Sharjah, Sameinuðu arabísku  

furstadæmunum, fylgdu flestum þessum bestu aðferðum við endurskoðun og  

áframhaldandi uppbyggingu safnkosts í því skyni að mæta nýjum þörfum notenda 

við háskólann. Verkefnið tókst vel og varð fyrirmynd annarra bókasafna við  
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Persaflóa. Hversu vel samræmist vinna við þennan lykilverkþátt bestu aðferðum á 

íslenskum háskólabókasöfnum? Rannsóknargögnin varpa ljósi á það.  

 

4.1 Þarfagreining og mat safnkosts 

Þarfagreiningar og mat safnkosts eru undirstöðuþættir bestu aðferða við 

uppbyggingu og stjórnun safnkosts eins og þær eru skilgreindar hér. Rannsóknin 

leiddi í ljós að fyrir utan könnun sem Steinu, frá háskólabókasafni C, minnti að 

gerð hefði verið þar, virtist hvergi hafa farið fram greining á notendahópum, 

samsetningu þeirra og upplýsingaþörfum. Nokkuð virtist frá því þessi vinna fór 

fram á háskólabókasafni C, a.m.k. var hún Steinu ekki í fersku minni. Spurð um 

niðurstöðurnar og hverjir notuðu safnið mest, svaraði hún: „ ... man nú ekki alveg 

útkomuna á því, stúdentar held ég.“  

Viðmælendur voru þó almennt meðvitaðir um misjafnar upplýsingaþarfir 

ólíkra notendahópa. Guðmunda hjá háskólabókasafni F sagði:   

Nemendur í grunnnámi eru meira í því að „þú átt að lesa þetta“ og  „þú átt 

að lesa þetta“. Það efni kaupa þau ýmist sjálf eða treysta á skammtíma- 

lánin hjá okkur ... Nemendur í framhaldsnámi leita að fræðilegu efni í 

tímaritum og nota þá rafrænu gagnasöfnin og tímaritin. Það hefur kannski 

verið viðbótin [fyrir framhaldsnámið við háskólana alla] ... Það eru 

ótrúlega margir í doktorsnámi hérna og við tökum öðruvísi á móti þeim 

nemendum en nemendum í grunnnámi ... Við höfum gjarnan viljað líta á 

doktorsnemana með svipuðum hætti og kennara sem vinnur í rannsóknum. 

Mér finnst sjálfsagt að verða við óskum þeirra. 
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Steina hjá háskólabókasafni C nefndi líka sérstöðu meistara- og doktorsnema: 

„Svo er þetta auðvitað svolítið mikið að breytast núna því það eru komnir svo 

margir masters- og doktorsnemar. Það þarf auðvitað að styrkja það. Oft er verið 

að panta bækur beinlínis vegna vinnu einstakara doktorsverkefna.“ 

 Í aðfangastefnu háskólabókasafns A var fræðasviðum og námsleiðum há- 

skólans lýst. Einnig komu fram upplýsingar um söfnunarstig safnkosts á hverju 

fræðasviði og undirflokkum þess og virtust þær upplýsingar byggja á Conspectus 

aðferðinni (OCLC, 2010b). Kristjana frá háskólabókasafni C vísaði óbeint til 

aðferðarinnar þegar hún nefndi að hjá háskólabókasafni A væri „ ... í gildi stefna, 

mjög ítarleg sem er unnin eftir einhverju kerfi sem forstöðumaður lærði í 

Bandaríkjunum.“ Hvergi kom þó fram að til grundvallar lægi eiginleg úttekt á 

safnkosti háskólabókasafns A byggð á þeirri aðferð. Viðmælendur frá háskóla- 

bókasafni A – Anna og Júlía, nefndu aðferðina t.d. ekki á nafn. Um stefnuna 

almennt sagði Anna: „Ég held þetta hafi alltaf verið og orðið til hjá fyrri forstöðu- 

manni, annars þekki ég þetta ekki og hef ekki kynnt mér það.“  

 

4.1.1 Samantekt um þarfagreiningu og mat safnkosts 

Rannsóknargögnin bentu til þess að grunnatriðum uppbyggingar og stjórnunar 

safnkosts væri illa sinnt á öllum þátttökusöfnunum. Að því sögðu er rétt að taka 

fram að eftir á að hyggja hefðu spurningarnar sem beindust að þessum þáttum 

mátt vera fyrirferðarmeiri í viðtölunum. Sú skilgreining sem hér er sett fram á 

bestu aðferðum við uppbyggingu og stjórnun safnkosts þróaðist á meðan vinna 

við rannsóknina stóð yfir og lá ekki endanlega fyrir þegar viðtölin fóru fram. 
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Án þess að það væri beinlínis fært í orð virtust flestir viðmælendur gefa sér 

að notendur háskólabókasafnanna væru kennarar, starfsfólk og nemendur við 

háskólana. Allir þessir hópar eru fjölbreyttir að samsetningu og upplýsingaþarfir 

hvers um sig mismunandi. Tilfinning fyrir því kom fram í rannsóknargögnunum. 

Einkum var viðmælendum tamt að gera greinarmun á nemendum í grunn- og 

framhaldsnámi og mismunandi upplýsingaþörfum þeirra. Efnissvið innan einstak- 

ra háskóla virtust ekki hafa verið kortlögð, nema hjá háskólabókasafni A. Mjög 

var þó óljóst á hverju sú kortlagning byggði. Þessi skortur á vönduðum grunn- 

upplýsingum um notendur og þarfir þeirra hlýtur að torvelda alla markvissa vinnu 

við bókaval. Það sama gilti um upplýsingar um þann safnkost sem til var á hverju 

safni. Háskólabókasafn A var eina háskólabókasafnið í rannsókninni með að- 

fangastefnu sem stendur undir því nafni. Upplýsingar í aðfangastefnu háskóla- 

bókasafns A og mat á safnkosti með vísan til viðurkenndrar aðferðar voru skref í 

rétta átt.   

 

4.2 Stefnumótun og áætlanagerð 

Rannsóknin sýndi að á engu háskólabókasafnanna var til allsherjaráætlun um upp- 

byggingu og stjórnun safnkosts, sem tekur til allrar vinnu er að henni lýtur og 

liggur henni til grundvallar (Frank et al, 1993).  Aðfangastefna  háskólabókasafns 

A var ágætlega yfirgripsmikil og ítarleg. Hún var þó fyrst og fremst lýsandi og tók 

ekki til hagnýtra atriða sem snúa að verkþættinum. Samkvæmt Önnu nýttist stefn- 

an starfsmönnum takmarkað við dagleg störf: „ ... las hana í morgun til upp- 

rifjunar áður en þú kæmir, hef ekki lesið hana í 3– 4 ár.“ Hún tók það líka að fram 

að sér þætti stefnan „yfirborðskennd.“ Upplifun Júlíu var svipuð: „ ... ég kem 
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voða lítið að henni. Það er bara forstöðumaður sem ákveður aðfangastefnuna ... “ 

Þegar spurt var um kynningu á stefnunni og samþykkt hennar þá voru viðmæl- 

endur ekki vissir um hvernig því væri háttað. Júlía sagði: „Veistu ég bara veit það 

ekki þú verður að spyrja hana [forstöðumann] ... Hún er örugglega samþykkt af 

stjórn skólans, eins og allar stefnur og slíkt eru samþykkt af stjórninni. Meira 

svona formlegs eðlis.“ Til að fá nánari upplýsingar um þetta atriði sneri rannsak- 

andi sér beint til forstöðumanns háskólabókasafns A sem veitti eftirfarandi upp- 

lýsingar: 

Aðfangastefnan er unnin í samvinnu við prófessora og kennara deilda. 

Tillaga að stefnunni er síðan rædd á fundi með stjórnendum skólans ... 

Þetta ráð samþykkir síðan stefnuna í lokin eftir breytingar ... Hún var ekki 

kynnt sérstaklega innan skólans að öðru leyti en að tengiliðir okkar í 

deildunum þekktu hana og gátu komið henni áleiðis til síns fólks.15  

Aðfangastefna háskólabókasafns A virtist því fyrst og fremst hugsuð til upp- 

lýsinga fyrir háskólastjórnendur og háskóladeildir. Þar sem stefnan var birt í heild 

sinni á vefnum gátu þó allir kynnt sér hana. Einnig kom fram að stefnunni var 

ætlað að koma í veg fyrir persónulega hlutdrægni. Anna, Júlía og forstöðumaður 

lögðu allar áherslu á að stefnan væri úrelt og að unnið væri að nýrri stefnu. Júlía 

sagði: „ ... ég vona að við Anna komum að henni núna.“  Anna vildi að fram kæmi 

í þessu sambandi að „ ... við setjumst niður með forstöðumanni og við ræðum 

málin, það er aðfangafundur.“ 

 

15 (Tölvupóstur, 31.10.2008) 
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Hjá háskólabókasafni B lá fyrir ítarleg verklýsing sem tók til allrar vinnu 

við verkþáttinn. Þessi verklýsing hafði fyrst og fremst hagnýtt gildi og var nánast 

hægt að fylgja lið fyrir lið við dagleg störf. Eftirfarandi fyrirsagnir eru lýsandi: 

„Þegar ákveðið hefur verið að bók skuli keypt er eftirfarandi gert ... “, 

„Bókapantanir hjá Bóksölu stúdenta“,  „Móttaka“,  „Reikningar“,  „Frágangur“. 

Þar fór hins vegar minna fyrir stefnumótun og lýsingu safnkosts, styrkleikum og 

veikleikum hans. Undantekningar hér voru kaflarnir „Grisjun“ og „Endurnýjun“. 

Halla frá háskólabókasafni B, sagði frá því hvernig henni var  „ ... kennt að búa til 

sérstakt verklag við val og innkaup á efni. Við vorum látin búa til svona 

leiðbeiningar, nákvæmlega.“ Varðandi stefnu um uppbyggingu bókakosts sagði 

Halla safnið „í raun og veru ekki vera með formlega samþykkta stefnu sem 

kveður á um háskóladeildirnar nema að við kaupum fyrir deildirnar fyrir það fé 

sem við fáum ... Það er ekkert öðruvísi en það ... Allavega ekki ennþá. Kannski 

verður það.“ 

   Þegar Guðmunda, frá háskólabókasafni F, var spurð um aðfangastefnu 

svaraði hún: „Já, hún er til og stendur alveg þótt hún sé orðin nokkurra ára gömul. 

Hún hefur ekki verið uppfærð og hún er frekar almennt orðuð eins og stefnur eiga 

að vera. Við erum með áherslu á gögn og rafrænan aðgang.“  Svar Guðmundu um 

það hvort til væri  gjafastefna var: „Já,  mig minnir það, a.m.k. hefur það verið ... 

já, ég hugsa að það sé í þessari stefnu. Annars er grisjunarpólitíkin í samræmi við 

þá stefnu að eiga virkan safnkost.“  

Samkvæmt Kristjönu á háskólabókasafni C, var þar „ ... til stefna í mótun. 

Langt komin.“ (Sú stefna  var ekki aðgengileg á vef viðkomandi háskólabókasafns 
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árin 2008-2010). Jafnframt kom fram í máli hennar að slík stefna hefur ekki verið 

til áður á safninu. Skýringin sem Kristjana gaf á því var að: 

 ... þetta var svo lengi bara yfirmaður safnsins sem bara tók allar 

ákvarðanir um bókakaup, það fór allt til hans ... ég reyndi að vera með 

einhverja stefnu þegar ég tók við þessu, eða ég reyndi að skipta því upp 

þannig að það dreifðist á deildir og það féll í mjög grýttan jarðveg meðal 

kennaranna. Þannig að það gekk ekki almennilega upp.  

Kristjana nefndi einnig að nýleg gjafastefna væri til á háskólabókasafni C og 

jafnframt að slík stefna hefði ekki verið til „ ... fyrr en núna.“ Þó sagði hún safnið 

fá „ ... óhemju mikið af gjöfum.“ Háskólabókasafn C hafði ekki heldur stefnu um 

grisjun þó var þar grisjað „ ... nánast stanslaust vegna plássleysis. Vantar bara 

pláss og þá þurfum við að grisja“ sagði Kristjana. Steina, samstarfskona hennar 

tók í sama streng. „Að hluta til er það náttúrulega hefðin sem hefur mótað 

stefnuna. Við höfum svolítið verið að vinna í þessu núna, það hefur ekki verið til 

nein svona skrifuð bókakaupa-rita- eða aðfangastefna ... Aðallega höfum við 

Kristjana verið að vinna í þessu. Auðvitað þegar þetta væri komið áleiðis þá 

myndu náttúrulega stjórnendur safnsins hafa eitthvað um þetta að segja.“ 

Kristjana: „Það vorum eiginlega bara við Steina sem tókum það upp hjá okkur að 

fara að búa til stefnu.“  

Þær Kristjana og Steina töluðu líka um hversu flókið verkefni það væri að 

setja saman heildstæða áætlun fyrir málaflokkinn. Kristjana: „Okkur finnst þetta 

bara svolítið flókið mál og stefnan er búin að vera svolítið lengi í smíðum.“ Steina 

tók undir það „ ... þetta er ansi flókið. Hvað ætlarðu að fara nákvæmlega út í þetta. 

Hvað ætlarðu að kaupa margar bækur í þessum flokki eða hinum, hver á 
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ballansinn að vera milli rafræns efnis og bóka ... Þetta er mjög flókið ef þú ætlar 

að finna einhvern milliveg ... “  

Steina hélt áfram og sagðist halda 

 ... að fyrir svona háskólabókasöfn sé þetta oft svolítið flóknara. Þetta eru 

svo margar greinar, þetta er oft svo fjölþætt, þetta er oft miklu flóknara 

fyrir rannsóknar- og háskólabókasöfn. Að móta sér stefnu en segjum t.d. 

almenningsbókasöfn.  

Spurðar um fyrir hvern stefnan væri hugsuð voru þær starfssystur á einu máli. 

Steina virtist þó hafa skýrari mynd af gagnsemi stefnu af þessu tagi:  

Sko, stefnan er fyrir okkur til að við, við þurfum að gera okkur grein fyrir 

því fyrir hvern við erum að kaupa ... Svo þurfum við að gera það bara útaf 

fjármagninu ... Það er líka fyrir samfelluna. Það skiptir máli fyrir fólk, það 

kemur nýtt og nýtt fólk í þessi störf þannig að það þarf líka að vera fyrir 

það.  

Kristjana var afdráttarlausari og sagði einfaldlega „þetta er fyrst og fremst stefna 

um okkar fé, hvernig við förum með okkar fjárveitingu.“ 

Guðlaug frá háskólabókasafni D svaraði: „ ... niðurskrifuð stefna er ekki til 

og hvað snertir grisjun þá er það bara mín eigin stefna ... óopinber stefna, a.m.k. 

eins og ég skynja það ... “ Inga hjá háskólabókasafni E sagðist „ ... gjarnan vilja 

hafa grisjunarstefnu“ og að „ ... stefna okkar um gjafir er aðallega sú að við 

áskiljum okkur rétt til að gera það sem okkur sýnist við gjafirnar ... þetta er 

stefnan sem við höfum unnið eftir en hvort hún er til skjalfest er bara eitt af því 
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sem ég er ekki viss um.“  Þegar leið á viðtalið sagði Inga: „Kannski vantar okkur 

meira markvissa stefnu.“ 

 

4.2.1 Samantekt um stefnumótun og áætlanagerð 

Vickery (2004) benti á að tvö meginhlutverk áætlana um uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts væru í eðli sínu andstæð. Eigi áætlun af þessu tagi að vera til þess fallin 

að leiðbeina starfsfólki þarf hún að vera mjög ítarleg. Eigi hún að upplýsa 

notendur og aðra hagsmunaaðila þarf hún að vera mjög almenn. Auk þess er 

ítarleg áætlun um málaflokkinn andstæð þeim sveigjanleika sem er nauðsynlegur 

til að mæta óviðráðanlegum ytri aðstæðum. Þau íslensku háskólabókasöfn sem 

best gerðu nálguðust viðfangsefnið frá þessum ólíku hliðum.  

Hjá háskólabókasafni A var farin sú leið að leggja áherslu á upplýsinga- 

hlutverk áætlunarinnar og þó ýmislegt benti til að nokkuð skorti á aðkomu þeirra 

sem störfuðu við málaflokkinn á safninu, var samvinnan við háskóladeildirnar og 

aðra lykilaðila innan háskólasamfélagsins til fyrirmyndar eins og forstöðumaður 

lýsti henni. Hjá háskólabókasfni A lá uppfærð aðfangastefna fyrir í desember árið 

2009 og tekur hún til áranna 2010-2013. Það olli nokkrum vonbrigðum að fáar 

breytingar voru gerðar við uppfærsluna, sérstaklega að hvergi var minnst á rafræn 

gögn, sem flestir telja að taka beri inní áætlanir um uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts (Demas, McDonald og Lawrence, 1995; Johnson, 2009;  Kovacs 2009).  

Orðræða þeirra Önnu og Júlíu benti til þess að hjá háskólabókasafni A fari 

fræði og framkvæmd ekki saman þegar kemur að áætlanagerð um uppbyggingu 

og stjórnun safnkosts. Vanþekking þeirra á aðfangastefnunni og viðhorf til hennar 
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drógu óneitanlega úr vægi hennar og trúverðugleika. Ýmsir fræðimenn sem vitnað 

var til hér að framan vöruðu einmitt ítekað við því að misræmi kynni að skapast 

milli fræða og framkvæmdar í daglegu starfi á söfnum (Ameen, 2006; Snow, 

1996; Tucker og Torrence, 2004; Vickery, 2004; Vignau Sanchez og Meneses, 

2005). En þrátt fyrir þessa vankanta, sem auðvelt ætti að vera að sníða af, styrkir 

þessi vinna faglega stöðu háskólabókasafns A.  

Hjá háskólabókasafni B var áherslan hins vegar á leiðbeinandi hlutverk  

áætlunarinnar enda var hún þar einfaldlega kölluð verklýsing. Verklýsingunni var 

m.a. ætlað að tryggja gæði, auka yfirsýn og samræmi í vinnubrögðum við upp- 

byggingu bókakosts óháð þeim einstaklingum sem verkunum sinna hverju sinni. 

Það verður því að álykta svo að á háskólabókasöfnun A og B séu ástunduð fagleg 

vinnubrögð þegar kemur að áætlanagerð. Þó svo hvorugt safnið fylgdi boðun 

fræðanna út í æsar. Söfn A og B eru sérfræðisöfn og má velta því fyrir sér hvort 

auðveldara sé að gera áætlanir fyrir háskólabókasöfn sem starfa á afmörkuðu 

fræðasviði en fyrir bókasöfn fjölgreinaháskóla. Það styður það sem fram kom í 

máli Steinu hér að framan. Þessi söfn áttu það einnig sameiginlegt að forstöðu- 

menn beggja hlutu framhaldsmenntun sína í BNA þar sem þau fræði, sem bestu 

aðferðir byggja á, eru upprunnin og eiga lengsta hefð. Verkefnið er vissulega 

flókið eins og bæði Steina og Kristjana frá háskólabókasafni C bentu á og e.t.v. er 

tímabært að endurskoða framkvæmd og uppsetningu áætlananna eins og Ameen 

(2006) benti á – ekki síst í ljósi aukins framboðs á efni á rafrænu formi. 

Samkvæmt rannsóknargögnunum tóku önnur þátttökusöfn ekki jafn fag- 

lega afstöðu með stefnumótun og áætlanagerð um uppbyggingu og stjórnun safn- 

kosts. Guðmunda var forstöðumaður á safni F og það hversu stefnumótun og 
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áætlanir um uppbyggingu og stjórnun safnkosts voru henni fjarlæg kann að vera 

til marks um faglega brotalöm í starfseminni. Fram kom að Guðmunda fékk  

ágætis kennslu í þessum þáttum bókasafns- og upplýsingafræðinnar í framhalds- 

námi sínu. Þegar rannsakandi leitaði að stefnu eða áætlun um uppbyggingu og 

stjórnun safnkosts á vef háskólabókasafns F fann hann aðeins tvær setningar sem 

tengdust þessu. Þótt almennt og einfalt orðalag stefnumótunar sé í samræmi við 

stjórnunarfræði nær þessi nálgun ekki máli. Auk þess sem sú stefnumótun sem hér 

um ræðir er af sérhæfðari toga. Til að gæta fyllstu sanngirni er rétt að fram komi 

að e.t.v. er stefnan til ítarlegri á vefhluta sem ekki er aðgengilegur öllum. Kann 

vel að vera að Guðmundu hafi einfaldlega yfirsést að rannsakandi hafði ekki að- 

gang að henni þar í heild sinni. 

 Stefnumótun um uppbyggingu og stjórnun safnkosts virtist algerlega unnin 

að frumkvæði og áhuga einstakra starfsmanna á háskólabókasafni C. Það vakti 

sérstaka athygli að hvorki fyrrverandi né núverandi yfirmenn höfðu komið að 

henni eða hvatt til hennar. Þótt frumkvæði þeirra Kristjönu og Steinu sé lofsvert 

og verði vonandi til þess að efla fagleg vinnubrögð við uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts á háskólabókasafni C, mat rannsakandi það svo að þessi vinna væri 

tilviljanakenndari en góðu hófi gegndi á þessu safni.  

Forstöðumenn háskólabókasafna C, D, E og F áttu það sameiginlegt að 

hafa stundað nám í bókasafns- og upplýsingafræði við háskóla í Evrópu. Í máli  

margra endurómuðu orð Vickery, sem vitnað var til hér að framan „ ... ekkert 

kemur í staðinn fyrir dómgreind einstaklinga sem kunna til verka og þekkja mála-

flokkinn“ (2004, bls. 340). Hefðin leikur stórt hlutverk þegar uppbygging bóka- 

kosts er annars vegar.  
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Ýmsir fræðimenn leggja áherslu á að viðfangsefnið sé flókið, og það er 

ekkert einsdæmi að stefnumótun og áætlanagerð um uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts sé ábótavant á háskólabókasöfnum (Snow, 1996; Vickery, 2004; 

Sanchez, Vignau og Meneses, 2005; Ameen, 2006). Kannski má heimfæra niður- 

stöður Ameens (2006) úr rannsókn á áætlanagerð á háskólabókasöfnum í Pakistan 

uppá niðurstöður þessarar rannsóknar. Ameen komst að þeirri niðurstöðu að 

bókasafns- og upplýsingafræðingum á háskólabókasöfnum í Pakistan skorti til- 

finnanlega kunnáttu til að vinna svona áætlanir. Jafnframt að um „alvarlega van- 

rækt svið í bókasafns- og upplýsingafræði á svæðinu“ væri að ræða (Ameen, 

2006, bls. 157). Ameen taldi m.a. nauðsynlegt að endurskoða menntun bókasafns- 

og upplýsingafræðinga til að bæta úr þessu og einnig að auka þyrfti endurmenntun 

stéttarinnar í því skyni.  

 

4.3 Kennsl – hjálpartæki við bókaval 

Til að bókaval geti farið fram er mikilvægt að bera kennsl á bækur sem gætu skipt 

máli fyrir þau fræðasvið sem lögð er stund á við einstaka háskóla. Bækur sem 

uppfylla þær gæðakröfur sem viðkomandi háskólabókasafn hefur einsett sér að 

gera til efnis sem það kýs að bjóða notendum sínum aðgang að. Samkvæmt þeim 

Evans og Saponaro (2005) og Johnson (2009) eru hjálpartæki á borð við bóka- 

skrár, bókalista, ritdóma o.fl. mikilvæg því þau auðvelda yfirsýn yfir útgáfu á 

einstökum sviðum og spara tíma. Eftirfarandi eru dæmi um hefðbundin hjálpar- 

tæki sem talin eru upp í bókum fyrrgreindra höfunda; þjóðbókaskrár, bóka- 

safnsskrár, bókalistar í samantekt bóksafns- og upplýsingafræðinga – yfir nýtt efni 

eða áhugaverðar bækur á tilteknu efnissviði. Listar útgefenda, fagfélaga, bóksala 
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og svo mætti áfram telja. Ritdóma sem gagnast við bókaval hefur lengst af einkum 

verið að finna í vísindatímaritum og sérútgáfum á vegum bókasafns- og upplýs- 

ingafræðinga. Þegar kemur að íslenskum bókamarkaði er landslagið einslitt. Félag 

íslenskra bókaútgefenda gefur árlega út lista yfir útgáfubækur ársins – Bókatíðindi 

sem er nauðsynlegt hjálpartæki til að fylgjast með innlendri útgáfu. 

 Íslensku bókasafns- og upplýsingafræðingarnir sem rætt var við þekktu 

flestir vel til helstu hjálpartækja við bókaval, bæði úr námi sínu og starfi. 

Guðmunda  sagði: „ ... í „gamla daga“ var bókasafnið meira í að senda bókaskrár 

og svoleiðis til kennara, nú er lítið um það. Það er ekki lengur þörf á þessari 

þjónustu, kennarar hafa aðrar leiðir“ 

 ... maður gefur sér að þeir lesi nú ýmislegt í sínu fagi. Greinar í 

tímaritum, áreiðanlega eru margir á svona „alert“ listum og fá upplýsingar 

þegar nýtt efni kemur á markaðinn á þeirra sviði. Hjá ákveðnum bóka- 

forlögum eða Amazon. Mig grunar að það séu þó nokkuð margir og þann- 

ig fá þau upplýsingar úr ýmsum áttum, en þær koma kannski minna núna 

frá okkur ...  

Öllum bar viðmælendum saman um að bókalistar á prenti væru að hverfa og að 

þeir sem enn bærust væru lítið skoðaðir. Inga sagði: „ ... við fáum ennþá þessa 

lista í prentuðu formi og ég verð að viðurkenna að sumt af því fer nú bara í 

ruslið.“ Þá var hún spurð hvort bókasafnið sendi rafræna lista frá útgefendum í 

staðinn eða héldi þessu efni með einhverju móti að kennurum. Inga sagði það ekki 

gert og tók undir með Guðmundu þegar leitað var skýringa: „ ... í þessum heimi í 

dag er fólk meira að fylgjast með sjálft og maður veit að það er inná ýmsum 

listum o.fl. Við höfum ekki markvisst haldið þessu að kennurum, andstætt við það 
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sem var í upphafi. Þá var staðan líka önnur.“ Svo kom Inga inná atriði sem var 

fyrirferðamikið í rannsóknargögnunum sem heild en það eru fjárveitingar til safna 

–  eða öllu heldur skortur á fé: 

Þá höfðum við líka alveg fé til að byggja safnið upp með nokkuð myndar- 

legum hætti, vorum kannski ekki að berjast fyrir fé eins og er því miður i 

dag. Þá þurftum við að halda listum og öðru upplýsingaefni að fólki og því 

að tillögur væru nauðsynlegar til að efla safnið ... Hin síðari ár höfum við 

haft minna fé handa á milli, þá erum við minna að hvetja fólk því við vit- 

um að við höfum hvort sem er ekki peninga til að verða við óskum þess 

nema að mjög takmörkuðu leyti. 

 Inga vildi sem sagt ekki vekja væntingar hjá notendum sem hún vissi að 

háskólabókasafnið gat ekki staðið undir.  

Lítið virtist um það að starfsmenn háskólabókasafnanna sjálfir nýttu sér 

þessi hjálpartæki. Guðlaug hjá háskólabókasafni D var þó nokkuð virk í því að 

fylgjast með efni sem safnið ætti að kaupa: „ ... ég reyni bara eftir öllum 

mögulegum leiðum að hafa augun opin fyrir öllu mögulegu.“ Guðlaug  nefndi að 

hún notaði millisafnalán sem hjálpartæki „ ... ég er nú að reyna að kíkja á þetta 

sem ég er að útvega líka.“ Þegar Guðlaug var spurð hvort hún hefði nýtt sér viður- 

kennd tímarit á borð við Library Journal við mat á efni var svarið: „ Satt best að 

segja þá hef ég bara engan tíma til þess. Ég hefði gjarnan viljað geta veitt meiri 

þjónustu hvað það varðar að meta svona ... “ Guðlaug tók þó fram að ef rit væru 

mjög dýr þá reyndi hún að finna „einhverjar umsagnir, einhversstaðar ... “ og 

skoðaði reglulega hvað söfn sem hún vissi að væru góð  á viðkomandi sviði væru 

að kaupa. Hún bar einnig tillögur saman við safnkost þeirra og mat í kjölfarið 
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hvort kaup væru æskileg. Ef bókin var til á samanburðarsafninu taldi Guðlaug það 

til marks um „fræðilegan standard“ og líklegra að hún keypti hana. Halla sagðist 

líka skoða „ ... hvað er keypt á öðrum sambærilegum söfnum af bókum ... “ Halla 

nafngreindi ekki þessi söfn, og hvorki hún né Guðlaug lýstu því hvernig þær 

völdu söfn til að miða sig við. Allir viðmælendur nema Guðmunda sögðust fara 

yfir Bókatíðindi í árslok og panta allt íslenskt efni á fræðasviðum viðkomandi 

háskóla, „ ... reynum að eiga allt relevant íslenskt efni“ eins og Inga komst að 

orði. Guðmunda sagðist hins vegar ekki gera það en „ ... hafa sent fólki hvatningu 

til að skoða þau og láta vita hvað því finnst að safnið ætti að eiga.“ 

Steina og Kristjana sögðust ekki vera mikið að senda kennurum upplýsing- 

ar um nýjar bækur, þótt þær fái „ ... ofsalega mikið af auglýsingabæklingum“ eins 

og það var orðað, „ ... allt góðar bækur frá góðum forlögum.“ Eins og Guðmunda 

og Inga töldu þær það óþarfi því „við álítum náttúrulega að þeir séu að fylgjast vel 

með hver á sínu sviði ... Við höfum stillt þessum katalógum upp á sérstökum stað 

hér á safninu en þeir eru voða lítið skoðaðir þar.“  Inga hafði haft sama hátt á og 

hafði sömu sögu að segja. 

Aðeins á háskólabókasafni B var stuðst markvisst við viðurkennda gæða- 

lista á sérsviði safnsins við uppbyggingu bókakosts. Það kom bæði fram í verklýs- 

ingunni: „ ... tillögur varðandi bókakaup styðjast þá m.a. við viðurkennda gæða-

lista eins og t.d. ... “ og í máli Höllu:  

... þegar verið er að velja bækur hér á safnið er stuðst við viðurkennda 

gæðalista, svona nokkurs konar „bench marking“ og þá sjáum við t.d. hvað 

er í ... og þar er bókum gefin einkunn og það er raðað hvað eru vinsælustu 

bækurnar og þarna eru líka ritdómar. 
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Önnu minnti að einhverjir slíkir listar væru til á efnissviði háskólabókasafns A, en 

þekkti ekki til þeirra. „Ég veit að eitt sinn var mikið pantað eftir slíkum listum. 

Ekki lengur því miður ... “ Afstaða Önnu og nálgun var hliðstæð því sem fram 

kom hjá öðrum viðmælendum: 

Þau bara fylgjast vel með [kennararnir í háskóla A]. Þetta fólk sem er á 

kafi í þessari stétt, fara mikið á fyrirlestra, eru mikið erlendis og koma 

yfirleitt með lista af ráðstefnum og það er alltaf eitthvað í gangi sem við 

verðum að eignast eitthvað um. 

Þó virtist Anna vera duglegri að halda efni að kennurum en starfssystur hennar á 

hinum háskólabókasöfnunum:  

Það kom hingað náungi í haust. Hann er í sambandi við útgáfur í Bretlandi, 

einhver milliliður. Síðan hafa bara borist alveg endalausir katalógar frá 

honum og ég sendi þetta beint á kennarana ... Eins kemur frá Amazon öðru 

hverju skilaboð á borð við: Sá sem keypti þessa bók, gæti haft gagn af 

þessari ... ég áframsendi þetta á kennara ... 

Það sama kom fram í máli Júlíu sem sagðist reyndar „ ... ekki hafa kynnt mér 

hvernig þau finna bækur ... Já við erum með marga tengiliði hjá erlendum 

forlögum sem senda okkur katalóga sem við sendum til þessara tengiliða í 

deildunum.“  Þrátt fyrir það sagðist hún sjá „ ... að þessar beiðnir sem ég fæ í 

tölvupósti eru rosalega oft frá Amazon.“ 

Flestir könnuðust við að upplýsingar um bækur sem bærustu til þeirra 

byggðu á ritdómum hjá vefversluninni Amazon. Aðeins Kristjana sagðist „ ... ekki 

muna eftir því.“ Guðmunda hjá háskólabókasafni F benti á að það væri ekkert að 
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því að nota Amazon sem hjálpartæki við bókaval þrátt fyrir að umsagnir byggi á 

skoðunum lesenda hverjir svo sem þeir eru og séu því ekki sambærilegar við 

sérfræðiumfjöllun í virtum vísindaritum: „ ... þetta eru orðnar ansi góðar 

upplýsingar sem fólk fær þarna alveg hreint. Það er jafnvel hægt að lesa hálfa 

bókina eða efnisyfirlit og útdrátt.“  

 

4.3.1 Samantekt um notkun hjálpartækja við bókaval 

Hjálpartæki sem notuð eru við bókaval hafa lítið breyst frá því Helen Haines gaf 

út bókina Living with books árið 1935. Auk bókaskráa og bókalista af ýmsu tagi, 

ber þar hæst ritdóma og umsagnir um bækur bæði á prenti og á rafrænu formi. 

Internetið hefur aukið upplýsingamiðlun og samskipti og m.a. gert minni útgef-  

endum og fagfélögum kleift að koma upplýsingum sínum betur á framfæri 

(Brantley, 2009; Johnson, 2009). Upplýsingar um nýjar bækur eru í auknum mæli 

í boði á rafrænu formi og eru þannig mun aðgengilegri en meðan þær komu aðeins 

út á prenti (Johnson, 2009). Áhugasömum standa líka til boða nýjar leiðir til að 

fylgjast með útgefnum ritum. Má þar nefna upplýsingavaka (e. alerts) þar sem 

útgefendur bjóða notendum að skrá sig á vef, skilgreina áhugasvið sitt og fá í 

kjölfarið sendar upplýsingar um leið og nýtt efni kemur út á því sviði. 

Netbókaverslanir bjóða hliðstæða þjónustu og senda viðskiptavinum sínum auk 

þess gjarnan ábendingu um bækur á áhugasviði viðkomandi – byggða á fyrri 

viðskiptum.  

Þessi breyting hefur aukið sjálfstæði þeirra sem koma að bókavali fyrir 

íslensk háskólabókasöfn og sá þess stað í rannsóknargögnunum. Viðmælendur 
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gerðu almennt ráð fyrir því að kennarar og starfsmenn háskólanna „fylgdust með“ 

á sínu sérsviði. Háskólabókasöfnin hafa í gegnum tíðina miðlað upplýsingum um 

nýjar bækur til háskólakennara og annarra aðila í háskólasamfélaginu. Úr því  

hefur greinilega dregið mjög hin síðari ár. Helst voru það bókalistar útgefenda 

sem sendir voru út í háskóladeildirnar, ýmist á prenti eða rafrænu formi, og aug- 

lýsingapóstar – eða ábendingar frá Amazon. 

Það kom ekki á óvart að talsvert af tillögum um nýjar bækur fyrir söfnin 

komu beint frá vef netbókaverslunarinnar Amazon. Vissulega er þar að finna 

ýmsar gagnlegar upplýsingar og oft hægt að lesa talsvert úr bókum eins og bent 

var á. Lestur útheimtir hins vegar tíma sem aðilar innan háskólasamfélagsins hafa 

takmarkað af. Það verður því að teljast líklegra að valið byggi á umsögnum og/eða 

stjörnugjöf annarra notenda en persónulegum lestri. Umsagnir hjá bókaversluninni 

Amazon eru af öðrum toga en hefðbundnar umsagnir sérfræðinga í vísindatíma- 

ritum sem hafa notið virðingar sem hjálpartæki um langt skeið. Hjá Amazon getur 

hver sem er sagt skoðun sína á hvaða bók sem er. Umfjallanir fræðimanna í 

virtum tímaritum á einstökum fræðasviðum hafa hins vegar þótt staðfesting þess 

að bók ætti heima í safnkosti háskólabókasafns og umfjöllun þar talin til marks 

um gæði bóka og mikilvægi fyrir viðkomandi fræðasvið (Brantley, 2010).  

Guðlaug hjá háskólabókasafni D lýsti vel áhrifum upplýsingatækninnar á 

þennan verkþátt og benti á hættur sem kunna að felast í því breytta verklagi sem 

þau hafa haft í för með sér: „Hvaða áhrif hefur hraðinn og aðgengið á kröfur 

vísindamanna. Eru þeir alltaf að biðja um það besta eða kannski bara það sem 

þægilegast er að nálgast og fljótlegast?“ Það er því fyllsta ástæða til þess að 
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bókasafns- og upplýsingafræðingar haldi vöku sinni og haldi áfram að miðla til 

háskóladeilda áreiðanlegum upplýsingum um nýjar bækur.  

 

4.4 Bókaval 

Bonk og Magrill (1979) lýsa hefðbundnu fyrirkomulagi bókavals á háskólabóka- 

söfnum á þá leið að háskóladeildir beri ábyrgð á efnisvali fyrir einstök fræðasvið, 

en bóksafns- og upplýsingafræðingar beri ábyrgð á efni almenns eðlis, s.s. upp- 

sláttarritum og orðabókum. Þótt ýmislegt hafi breyst í þessum efnum á þeim 

þrjátíu árum sem liðin eru frá útgáfu bókar þeirra er bókaval á íslenskum 

háskólabókasöfnum enn hefðbundið að þessu leyti, a.m.k. á þeim háskólabóka- 

söfnum sem tóku þátt í þessari rannsókn, og aðkoma bókasafns- og upplýsinga- 

fræðinga í lágmarki þar sem val á bókum er annars vegar. Kristjana lýsti þessu 

þannig: „Það koma óskir um kaup frá þeim [háskóladeildum/háskólakennurum] 

og við sjáum um praktísku hliðina á þessu ... Það koma tillögur frá einstökum 

kennurum og það er keypt á meðan peningar eru til.“ 

Á öllum háskólabókasöfnunum var lögð áhersla á að eiga virkan safnkost, 

eða með orðum Guðmundu hjá háskólabókasafni E: „ ... við erum ekki að safna 

efni. Við erum ekki að kaupa inn efni „ef ske kynni“ ... heldur viljum við vera 

með efni sem á að nota og peningarnir leyfa auðvitað ekki svoleiðis lúxus.“ Aðrir 

tóku í sama streng. Inga sagði: „Það sem er keypt vitum við að kennararnir eru að 

nota hverju sinni og þá er safnkosturinn virkur.“ Halla hjá háskólabókasafni B 

sagði: „Maður vill kaupa það sem verið er að nota ... ef safnið kaupir bækur og 

enginn notar þær þá er það áhyggjuefni þegar maður hefur ekki nægilegt fjár- 
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magn.“ Anna hjá háskólabókasafni A sagði: „ ... þessi peningur sem við höfum er 

náttúrulega takmarkaður og hann hefur bara rétt dugað fyrir þeim bókum sem 

kennararnir telja sig þurfa yfir árið.“ Hún bætti því við að ef lítið væri eftir af 

fjárveitingu bæri hún stundum tillögur um grunnrit undir deildarforseta viðkom- 

andi deildar, sem gjarnan segði „ ... nei, við skulum bíða með það og athuga fyrst 

hver þörfin er í þeim námskeiðum sem eru í gangi. Hann vill sem sagt að kennslan 

hafi forgang.“ Þessi forgangsröðun virtist almenn því allir viðmælendurnir voru 

sammála um að langmest væri pantað af bókum vegna kennslu einstakra nám- 

skeiða, einkum námskeiða í grunnnámi og verkefnavinnu þeim tengdum. Þær  

Halla, Steina og Guðmunda mátu það svo að 70-80% nýrra bóka á ári hverju væru 

beinlínis keyptar vegna þessa, þótt engin þeirra hefði tölur til að styðja það mat. 

Anna sagði: „ ... í fyrra var í fyrsta skipti keypt meira en bara vegna kennslu 

einstakra námskeiða ... “ Kristjana sagði: „ ... það sem er aðallega keypt það er 

vegna kennslu og rannsókna. Það er fyrst og fremst það.“  

Flest keyptu söfnin eintök af kennslubókum sem geymd eru í svokölluðum 

Námsbókasöfnum og ætluð til útlána í skamman tíma eða eingöngu til lestrar á 

sal. Eins og Steina benti á „ ... er auðvitað mjög misjafnt hversu sterkar þessar 

bækur eru í uppbyggingu safnkostsins. Stundum er þetta klassískt efni en stundum 

koma nýjar útgáfur annaðhvort ár.“ Háskólabókasöfn E og D höfðu sérstöðu varð- 

andi kennslubækur því söfnin keyptu eintök kennara og kostnaður við þau 

skrifaðist á söfnin. Þau eintök voru skráð og bar kennurum að skila þeim að 

notkun lokinni. Guðlaug sagði „ ... það segir sig sjálft að ef kennarinn er búinn að 

nota bókina um lengri tíma er hún orðin krotuð og slitin og á lítið erindi á 

bókasafn.“ Auk þess sem safnið átti yfirleitt þegar eintak af bókinni í Náms- 
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bókasafni. Inga sagði að háskólabókasafn E keypti bækur sem ílentust síðan hjá 

einstökum starfsmönnum: „Við vitum það alveg að það er dágóður slatti af efni 

sem er hjá þeim. Við viljum þó forðast það að þeir byggi upp sín einkabókasöfn 

bara inni hjá sér, en kannski ... “ 

Þegar kom að framhaldsnámi, sem hefur byggst hratt upp við alla skólana 

var augljóst að landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum skipti 

höfuðmáli og var í flestum tilfellum sú viðbót sem söfnin reiddu sig á. Guðmunda 

sagði: „Þar er miklu frekar verið að hugsa um nemendur í framhaldsnámi og 

kennara ... “ og taldi  „vafalaust“ að landsaðgangurinn hafi verið drjúgur í upp- 

byggingu framhaldsnámsins. „Það verða ráðamenn að skilja ... “ Allir viðmæl- 

endur tóku fram að oftast háttaði þannig til að stjórnendur nýs náms eða einstakir 

kennarar sæju sjálfir þörfina á því að bókasafn viðkomandi háskóla ætti efni við 

hæfi nemenda og settu sig því í samband við safnið. Inga: „ ... nýir kennarar koma 

til okkar, en ég held að það sé ekki partur af neinu ferli, þeim er ekki uppálagt að 

gera það, þeir sjá meira þörfina sjálfir.“ Inga sagði það hafa verið: 

Baráttumál hjá okkur að þegar farið er af stað með nýjar deildir eða 

námsbrautir við skólann að það sé gert ráð fyrir uppbyggingu safnkosts 

sem hluta af „stofnsetningunni.“ Að sá kostnaður sé reiknaður inn í að það 

þurfi eitthvað í stoðþjónustu og bókakaup líka, en það vill gleymast ansi 

oft ... Ég man að þegar ... fór af stað var beinlínis sagt að það væri enginn  

aukakostnaður sem félli til á bókasafni vegna hennar. Við sögðum að það   

væri bara ekki rétt ... 
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4.4.1 Ábyrgð á bókavali 

Hver á að velja bækur fyrir bókasöfn háskóla? Þetta er grundvallarspurning í allri 

umfjöllun um bókaval og því fyrirferðamikil í fræðilegri umræðu. Valið stendur á 

milli háskóladeilda og einstakra kennara eða starfsmanna bókasafna (Evans og 

Saponaro, 2005). Stúdentar viðkomandi háskóla og fræðimenn innan hans og 

jafnvel utan hafa oftast líka tillögurétt. 

 Fram hefur komið að á íslensku háskólabókasöfnunum sem tóku þátt í 

rannsókninni voru viðhorf til þessara mála hefðbundin. Bókaval fyrir háskóla- 

bókasöfnin var nánast alfarið í höndum aðila innan viðkomandi háskóla, kennara 

eða tengiliða innan deilda. Allir viðmælendur lögðu áherslu á ábyrgð háskóla- 

deilda og kennara á bókavali fyrir söfnin. Guðmunda sagði:  

Hér er valið í raun og veru í höndum kennara og sérfræðinga 

stofnunarinnar. Bókavalið er á þeirra ábyrgð ... það hafa allir tillögurétt og 

ekki bara rétt heldur ábyrgð ... það er ekki í starfslýsingum kennara að þeir 

beri ábyrgð á þessu ... en það eru yfir 70% starfsmanna sem sendir okkur 

tillögur að bókum sem safnið ætti að kaupa ... Svo okkur hefur greinilega 

tekist að koma þessum upplýsingum þokkalega til skila. 

Samkvæmt Ingu hjá háskólabókasafni E höfðu þar „ ... allir tillögurétt. Allir 

starfsmenn háskólans, ekki bara kennarar, nemendur hafa líka tillögurétt, en 

kennarar hafa komið með mest af tillögum.“ Áður hefur verið vitnað til orða 

Kristjönu: „Það koma óskir um kaup frá þeim [kennurum] og við sjáum um 

praktísku hliðina á þessu.“ Steina sagði:  
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 ... hefðin hefur haft það þannig að þeir velja. Ég er ekkert endilega viss 

um að við hefðum ekki getað valið aðra leið, ef við hefðum t.d. viljað setja 

á fót einhverja bókavalsnefnd, en hefðin skapar þetta og forsöguna veit ég 

ekki, hvort okkur ber skylda til að láta þá gera þetta, en þetta eru jú 

sérfræðingarnir ... 

Júlía hjá háskólabókasafni A sagði þátt kennara í bókavalinu vera „allann“ og 

Anna samstarfskona hennar samsinnti því: „ ... ég fæ pöntun frá kennara ... Hann 

vill fá þessar bækur og þá nægir það.“ Inga tók í sama streng: „ ... kennarar koma 

með tillögur vegna námskeiða sem verið er að kenna eða vegna rannsókna ... 

Þannig að sjaldnast er maður að grufla mikið í því sem sett er fram, bara pantar 

það ... Í flestum tilfellum er allt keypt sem kennarar leggja til.“ 

Þegar rannsakandi spurði hvort einhver þeirra sæi þátt kennara og annarra 

starfsmanna viðkomandi háskóla í bókavali sem hindrun voru viðbrögðin misjöfn. 

Guðmunda svaraði: „Nei, nei ... kennarar eru talsvert uppteknir af því að þeir beri 

ábyrgð á því að nemendurnir hafi úr einhverju að moða og þannig miðast þeirra 

pantanir afskaplega mikið við efni sem er hentugt fyrir nemendurna.“ Guðlaug 

virtist hálf hissa á spurningunni „ nei, ég hef ekki gert það ... þessir kennarar hafa 

þetta á sinni könnu ... það er eina færa leiðin fyrir skóla eins og okkar að treysta 

því að menn séu vakandi á sínum fræðasviðum.“ Steina hjá háskólabókasafni C 

var nokkuð sátt við fyrirkomulagið en benti á að „ hins vegar sé það galli að menn 

eru misjafnlega áhugasamir og það byggist upp svona kannski ofsalega góður 

kostur í einu fagi eitt árið og svo getur það farið yfir í eitthvað annað fag næsta 

árið ... “  Halla sagði „ ég sé hindrun í því.“ 
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Sumir kennarar eru mjög duglegir ... einn kennari hefur beðið um níu 

bækur, annar hefur beðið um sjö, einn hefur beðið um eina og aðrir hafa 

aldrei beðið um neitt og í því fagi er safnkosturinn ójafn. Þannig að ef það 

kemur engin beiðni frá kennara sem sér um eitthvað ákveðið fag þá er alls 

ekki uppbygging á safnkostinum nógu markviss hjá okkur.   

Inga nefndi að kennarar pöntuðu líka mikið fyrir eigin rannsóknir og í máli 

Guðlaugar kom fram að „kennarar eru misvakandi“ og Kristjana taldi að það ætti 

einnig við um deildir. Nefndi hún deild sem hefði: 

 ... skorið sig úr þar en aðrir mættu gera betur. Þeir hafa markvisst keypt 

inn efni sem mun nýtast nemendum ... Mér finnst það ekki áberandi hjá 

öðrum deildum. Mér finnst að þeir sem voru hjá ... í fyrra einkum hugsa 

um sig og sínar rannsóknir ...   

Júlía hjá háskólabókasafni A taldi hins vegar að helsta hindrunin væri  „ í rauninni 

bara áhugaleysi stjórnenda ... við erum með ákveðna tengiliði inní deildirnar og 

það stoppar svoldið hjá þeim að byggja upp markvisst. Það vantar inn í marga 

flokka hjá okkur. Það koma bara ekki nógu margar beiðnir um bækur og efni.“ 

Kristjana dró þetta saman: 

Þeir eru helst að panta fyrir sig og sínar rannsóknir. En það er samt sko, 

þeir eru bara svo ólíkir, það er allt til þarna milli himins og jarðar. Sumir 

kennarar panta mjög mikið og eru greinilega að fylgjast með á sínu sviði. 

Eru bara að skima það sem er nýtt á þeirra sviði og þá verður það svið vel 

dekkað. En það eru bara nokkrir sem hafa þennan hátt á. Sumir panta  
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 mjög þröngt efni, bara fyrir sína rannókn. Sumir segjast hafa í huga við   

 valið að bókin muni nýtast fleirum ... 

Þannig að það er bara svona allur gangur á þessu ... Auðvitað verður 

svolítið ójafnvægi þegar þetta er svona frjálst og kennarar bara senda inn 

sínar beiðnir, sumir eru duglegir og aðrir ekki og þá myndast hugsanlega 

 göt í safnkostinn. 

Erfitt getur verið að stemma stigu við því ójafnvægi sem Kristjana lýsti og var 

víða í rannsóknargögnunum að finna dæmi sem bentu til þess að það væri ekkert 

einsdæmi á háskólabókasafni C. Guðlaug hafði skömmu áður en rannsóknin fór 

fram „ ... keypt gríðarlega mikið af bókum um ... Þar hef ég stólað á minn 

sérfræðing í faginu sem ber ábyrgð á þessum kúrsum.“  Steina lýsti því „ að 

undanfarin tvö ár hefur verið mikill vöxtur í kaupum á ... “ vegna kennslu í nýju 

fagi. Guðmunda sagði frá því að „ í haust þá kom hér nýr kennari sem er að taka 

nýjan vinkil og ég pantaði talsvert af bókum bara fyrir hana“ og Anna sagði frá 

uppbyggingu nýrrar námsbrautar:  

Sú sem stjórnar henni hefur ofsalega mikinn metnað að byggja upp og hún 

er mjög dugleg að koma með tillögur og búa til lista og þá stoppa ég og fer 

til deildarforseta ... Það verða allir að átta sig á að við verðum að skipta 

fjármunum jafnt. Ég verð náttúrulega að passa uppá það að sá sem er dug- 

legastur að koma með lista einoki ekki allt saman ...  

Þegar kom að tillögum frá öðrum, s.s. stundakennurum og stúdentum, 

sagði Guðlaug  að „ ... margir þessir stundakennarar eru óumdeildir sérfræðingar á 

sínu sviði og þá treystir maður bara þeirra vali.“ Þátttakendum bar saman um að 
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fáar tillögur um bækur bærust til safnanna frá stúdentum og yfirleitt var þeim þá 

vel tekið, Kristjana: „ ... nemar leggja afar sjaldan til eitthvað, en ef þeir gera það 

þá kaupum við það því mér finnst að við eigum að sýna þeim þá virðingu að 

kaupa líka eitthvað sem þeir biðja um.“ Guðmunda sagði: „Við tökum vel á móti 

nemendum ef þau koma, en við reynum að meta það svolítið öðruvísi ... nemendur 

reikna með að grunnefnið sé hér og þá reynum við yfirleitt að verða við því að 

kaupa það og sem sagt, það er þá okkar frumkvæði og nemendanna. Við bíðum 

ekki eftir að kennari biðji um það.“ Hjá háskólabókasafni A virtist annar háttur 

hafður á eins og Anna lýsti: „ ... þegar nemendur koma með tillögur þá legg ég 

þær alltaf fyrir tengilið í viðkomandi deild og hann metur hvort þetta er eitthvað 

sem við þurfum á að halda.“ Það var þó ekki algilt því Anna sagði líka:  

Það eru eiginlega krakkarnir sem reka augun í götin hjá mér. Þá fer ég bara 

á stúfana og reyni að finna viðkomandi efni. Dæmi: Áttu ekkert um ... og 

þá bara bæti ég úr því sko. Því það er svo augljóst að við ættum að eiga 

eitthvað um ... og þá tek ég mér bessaleyfi og kaupi það inn. 

Anna var sú eina sem hafði orð á því að kennarar hefðu mismunandi áhuga á 

bókasafninu eftir aldri:  

Mér finnst nú alltaf loða við bókasafnið hjá fólki um og yfir fimmtugt að 

það sé ekki alveg búið að taka bókasafnið með í reikninginn í sinni 

kennslu ... Yngri kennarar eru miklu jákvæðari og ég tala nú ekki um þá 

sem hafa lært erlendis. Þeir þekkja það þaðan að bókasafnið er stór 

punktur í þeirra námi. 
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Háskólabókasafn A var eina háskólabókasafnið í rannsókninni með virka 

tengiliði innan háskóladeildanna. Júlía lýsti fyrirkomulaginu svona: „Við erum 

með tengilið í hverri deild fyrir sig, hverju fagi fyrir sig. Deildin skipar þá, 

einhver hefur áhuga, eða tíma og við höfum alltaf samband við þá þegar við 

kaupum bækur.“  Þetta var þó ekki algilt. Anna: „ ... ég fæ pöntun frá kennara og 

þegar ég er búin að fá samþykki hjá viðkomandi tengilið, eða ég þarf ekki að fá 

samþykki hjá honum, ég get líka tekið orð kennarans fullgild. Hann vill fá þessar 

bækur og þá nægir það.“ Eins og fram kom í orðum Júlíu eru það gjarnan þeir 

áhugasömustu sem veljast í starf tengiliðar og það getur stuðlað að ójafnvægi í 

safnkosti eins og hún nefndi: 

... það þarf að vera endurnýjun á þessum tengiliðum því þeir kaupa mjög 

mikið það sem snýr að þeirra áhugasviðum. Einu sinni vorum við með 

tengilið sem er ... og þá náttúrulega er mjög mikið efni um það á safninu. 

En maður vonar að þeir reyni líka að hafa yfirsýn yfir annað efni og hafa 

samband við hina kennarana. 

Í máli Guðlaugar hjá háskólabókasafni D mátti greina lík viðhorf:  „ ... það er einn 

tengiliður í hverri deild, sem ég læt hafa þessa bókalista þegar þeir berast. Þessir 

tengiliðir fara yfir þá og það fer eftir vinnuálagi og áhuga hversu virkt þetta er ... “ 

Samkvæmt Kristjönu „ ... hafa verið gerðar tilraunir til að koma upp bókasafns- 

tenglum innan deilda og líka hér á safninu fyrir deildir. Það hefur tekist stundum 

en svo hefur það stundum dottið uppfyrir.“ Þegar rannsóknin fór fram var aðeins 

virkur tengiliður hjá háskólabókasafni C við eina háskóladeild. Bæði Kristjana og 

Steina létu vel af samstarfinu við hann. Steina sagði hann „öflugan tengilið“ og 

Kristjana benti á að „ hann  hugsar ekki bara um bókaval heldur líka allt mögulegt 
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annað hvað er best fyrir deildina og safnið, rafræn gögn o.fl. Þannig að ég myndi 

vilja hafa fleiri svoleiðis tengiliði.“ Þó sló Steina varnagla í þessu sambandi „ ... 

svona tengiliðir gætu virkað vel. Fer þó mikið eftir viðkomandi manneskju.“ 

Guðmunda hjá háskólabókasafni F „ ... hafði ekki séð þörfina á því að vera með 

tengiliði innan háskóladeildanna.“  

Varðandi formlegt samstarf við háskóladeildir um uppbyggingu og 

stjórnun safnkosts sagði Halla hjá háskólabókasafni B: „Nei, ekkert formlegt. 

Engin bókasafnsnefnd. Það hefur verið reynt en oftast fallið um sjálft sig þar sem 

meðlimir hafa ekki getað tekið þátt í fundum vegna anna. Það hefur bara ekki 

tekist, allir uppteknir og óformlega leiðin virðist henta betur.“  Reynsla Ingu hjá 

háskólabókasafni E var svipuð:  

Við vorum með bókasafnsnefnd ... Þar voru fulltrúar frá öllum deildum, 

fulltrúi bókasafns og fulltrúi nemenda. En svo var hún lögð niður af því að 

hún gerði ekkert gagn. Kannski breyttir tímar, en það var ekki þörf fyrir 

hana lengur ... En ég hef oft hugsað um þetta núna varðandi uppbyggingu 

safnkostsins, að fá þá til að greina safnkost viðkomandi deildar og senda 

með okkur tillögur til deildar ... 

Steina hjá háskólabókasafni C sagði: „Ég myndi vilja í raun og veru ef hægt væri 

að setja upp einhverskonar bókvalsnefnd sem hefði það hlutverk að skanna sviðið 

og byggja upp þar sem vantar í ... Það væri rosalega gott.“  

Í stað formlegra tengsla við háskóladeildirnar lögðu viðmælendur í 

rannsókninni flestir mikið uppúr persónulegum tengslum starfsmanna háskóla- 
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bókasafnanna við starfslið háskólanna sem virtust vera sú óformlega leið sem 

flestir treystu á. Anna hjá háskólabókasafni A sagði: 

... það sem mér finnst eiginlega vera það nauðsynlegasta í þessu starfi ... 

það eru mikilvægi mannlegra samskipta, námdin við kennarana. Mér finnst 

nauðsynlegasta tólið mitt í þessari vinnu mitt persónulega samband við 

kennara. Við tölum saman, ég þekki þau ... 

 Guðmunda tók í sama streng:  

Allir starfsmenn eru hér á sama stað ... maður persónulega þekkir 

meirihluta starfsmanna. Enn sem komið er höfum við ekki séð þörfina á 

því að vera með tengiliði. Námd og persónuleg skipta sköpun það er ekki 

nokkur spurning.  

Sama var uppi á teningnum hjá Guðlaugu hjá háskólabókasafni D: „Já, ég held að 

þetta sé styrkur ... Ég nefni líka oft við þau að endilega láta mig vita ef þau rekast 

á eitthvað spennandi efni sem við þyrftum að eiga.“ Inga sagði að „ ... okkar 

stofnun er svo lítil. Samskiptin byggjast meira upp af persónulegum samböndum, 

það skiptir aðalmáli. Gæti skipt máli í stærri stofnun ... þar sem fjarlægðir eru 

meiri á milli fólks.“ 

Þegar talið barst að aðkomu viðmælenda sjálfra að bókavali – eða annarra 

starfsmanna háskólabókasafnanna, sagðist Guðmunda hjá háskólabókasafni F  „ ... 

ekki myndi reyna að fylla sjálf í eyðu í safnkostinum ... og ekki kaupa íslenskt 

efni á fræðasviði háskólans nema menn ætli að nota það.“ Guðlaug hjá háskóla- 

bókasafni D sagðist hins vegar gjarnan panta efni „ ... ef það er eitthvað sem ... 

eða ég rek mig á eyður eða ég rekst á efni sem á alveg augljóslega að vera á 
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safninu hjá okkur.“ Inga hjá háskólabókasafni E sagði: „Ef við eigum ekki bók 

sem við ættum augljóslega að eiga, þá bara pöntum við hana. Við förum í lok árs 

yfir bókaskrána og fyllum í eyður ... “ Steina hjá háskólabókasafni C lagði áherslu 

á að bókasafns- og upplýsingafræðingar kæmu aðallega að bókavali þar sem upp-

sláttarrit og orðabækur væru annars vegar. Þó tók hún fram að „ ... starfsmenn 

safnsins hérna koma líka með tillögur ... Oftast er bara farið eftir þeim ... “ og 

Kristjana sagði að „sumir starfsmenn safnsins eru mjög virkir í að koma með 

tillögur og þá er það yfirleitt keypt.“ Halla hjá háskólabókasafni B sagði „ einnig 

koma tillögur frá bókasafnsfræðingum safnsins“ og hún var sú eina sem sagði „ 

það er sérstakur bókasafnsfræðingur sem sér um að kaupa bækurnar og hún er í 

forsvari að skoða hvað vantar inní safnkostinn hjá okkur ... “ Viðmælendur virtist 

sjálfir vinna mjög takmarkað að markvissri uppbyggingu safnkosts, fylla í göt í 

safnkosti og skanna sviðið. Viðhorf Júlíu var ekki einsdæmi: „Okkur finnst við 

ekki geta metið svona efni því við erum náttúrulega ekki sérfræðingar í þessum 

greinum,“ Anna sagði t.d. „ ... mér finndist vont ef ég þyrfti að segja að við gætum 

ekki keypt eitthvað af því það er ekki nógu mikilvægt. Það er ekki mitt að meta 

það,“ og Inga sagði: „Þetta er ekki mín sérþekking, þ.e. á efnisþörfum einstakra 

deilda. Ég veit ekki hvaða efni þarf að vera í ... hvaða grunnkostur. Ég hef ekki þá 

fagþekkingu og því þurfum við e.t.v. að vinna meira með kennurunum að grunn- 

uppbyggingunni.“ 

Þegar spurt var um gæðaviðmið var fátt um svör. Kristjana sagði „ ... 

maður reynir að hafa skynsemina í fyrirrúmi.“ Guðmunda sagði að í þeim 

tilfellum sem hún tæki ábyrgð á bókavali væri það „ ... aðallega með tilliti til þess 

hvernig stendur á fjármálahliðinni.“ Eins og fram hefur komið studdust sérfræð- 



91 

 

ingar á háskólabókasafni B við „viðurkennda gæðalista, svona nokkurs konar  

„bench marking“ og bera sig saman við önnur sambærileg söfn.“ Önnur viðmið 

voru „hvort til sé nýrri útgáfa af bókinni, hvort til sé nýrri bók um sama efni sem 

er jöfn að gæðum. Svo hvort til er rafræn útgáfa af bókinni.“ Anna sagðist „oft  

kanna útgáfurnar“ og Inga hjá háskólabókasafni E sagðist: 

... kíkja á hver gefur bókina út. Auk þess er liður í tillöguforminu sem 

heitir rökstuðningur þar sem kennarinn þarf að fylla út og skýra frá af 

hverju hann leggur bókina til. Svo er maður farinn að þekkja forlögin, og 

svo þekkir maður kennarana og veit hvað þeir eru að rannsaka og starfa 

við. 

 Júlía sagði „og náttúrulega á háskólabókasafn ekki að vera með efni sem er ekki 

nógu akademískt eða svoleiðis“ án þess að fara nánar út í hvað hún ætti við með 

því. Guðlaug hjá háskólabókasafni D talaði um að í námi sínu hefði verið „lögð 

mjög mikil áhersla á gæðaval á efni og það var náttúrulega fyrir tíma hins raf- 

ræna.“ 

Það viðmið sem helst var nefnt voru peningar. Áður var vitnað til ummæla 

Ingu varðandi takmarkaða fjárveitingu. Hún sagði tillögum um kaup á bókum 

helst neitað „ ... þegar bókakaupaféð er að mestu uppurið“ og tiltók sérstaklega að 

gagnsemi aukinnar formlegrar samvinnu við hákóladeildirnar gæti verið af hinu 

góða og hjálpað til við „ ... að þrýsta á yfirstjórn til að veita meira fé til mála- 

flokksins.“ Guðlaug sagði ekki allt keypt sem kennarar leggja til: „Ekki segi ég 

það nú. Sko, a.m.k. eftir að þrengt hefur að hvað snertir peninga og ekki síst vegna 

þess hvernig gengið er núna, þá hef ég sagt við þau hvort við ættum ekki að 

hinkra við aðeins.“ Annars sagðist Guðlaug ekki hafa „eigin fjárhag í safninu og 
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það eru deildarforsetar og rektor sem stoppa af kaup. Ég hef oftar en ekki borið 

undir rektor hvort við ættum að kaupa þetta eða hitt.“ Steina nefndi að safnið „ 

yrði að passa ballansinn“ og ef peningar væru af skornum skammti „ þá höfum við 

borið þetta hreinlega undir deildarforseta.“ Anna sagðist líka „ ... stundum spyrja 

deildarforseta hvort honum finnist eigi að kaupa þetta ... “ einnig þegar henni 

fannst hlutur einnar greinar orðinn helst til frekur „ ... þá stoppa ég og fer til 

deildarforseta og spyr hvort hann sé sáttur við að ég haldi áfram að kaupa  á því 

sviði ... Ég verð náttúrulega að passa uppá ... að fá inpútt frá öllum sviðum.“ Anna 

sagðist jafnframt „oft tala við forstöðumann áður en ég ber eitthvað undir 

deildarforseta, spyr hana hvort rétt sé að gera athugasemd við þetta.“ 

Steina nefndi það sem mörgum var áhyggjuefni að „í sambandi við þetta 

rafræna efni, þá hefur það orðið til þess að breyta myndinni verulega vegna þess 

að það er svo dýrt að það hefur stórminnkað bókakaup.“ Halla sagði „að mikill 

peningur hefur farið í að kaupa rafræna tímaritapakka útgefenda ... þannig hefur 

hlutfallslega mikið farið til tímaritakaupa og minna til bókakaupa.“ Inga tók undir 

þetta „ ... svo er það eitt af því sem fleiri söfn standa frammi fyrir eflaust, það er 

að fé til bókakaupa er alltaf að minnka og minnka og minnka. Það er alltaf stærri 

hluti af kökunni sem fer í rafræna kostinn.“ Guðmunda sagði að nýjum bókum á 

ári hverju færi fækkandi hjá háskólabókasafni F, „ ... en þeim fækkar ekki vegna 

þess að eftirspurn minnki, frekar að ekki séu til peningar.“ Kristjana nefndi líka að 

hjá háskólabókasafni C gætu fjárveitingar til safnsins verið óstöðugar. Þannig 

væri auðvelt fyrir háskóladeildirnar „ ... að draga úr bókakaupafé til safnsins og 

nota það til einhvers sem talið er brýnna þá stundina.“   
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Nokkrir viðmælendur tóku sér góðan tíma í að útskýra hvernig skipulagi 

fjármála hjá viðkomandi háskólabókasafni væri háttað. Rannsakandi fjallar ekki 

um það. Bæði vegna þess að hætt er við að slík umfjöllun varpi ljósi á til hvaða 

háskólabókasafna rannsóknin náði, auk þess sem umfjöllun um skipulag fjármála 

vegna bókakaupa er meðal þeirra viðfangsefna fræðanna sem ákveðið var að fjalla 

ekki um í þessari rannsókn. Nægir hér að taka fram að fjárveitingar til allra safn-  

anna í rannsókninni voru af skornum skammti og forstöðumenn þeirra flestra háð- 

ir háskóladeildum um ráðstöfun fjár. 

 

4.4.2  Samantekt um bókaval 

Rannsóknin sýndi að háskólakennarar sáu að langmestu leyti um val á bókum 

fyrir íslensku háskólabókasöfnin. Undantekning frá þeirri meginreglu var val á 

íslensku efni á fræðasviðum viðkomandi háskóla, uppsláttarritum og orðabókum. 

Þó kom fram í gögnunum að starfsmenn safnanna gátu í flestum tilfellum komið 

með tillögur og að það sem þeir stungu uppá var oftast keypt. Kennarar og 

starfsfólk háskólanna eru samkvæmt rannsóknargögnunum viðurkennd sem 

sérfræðingar þegar kemur að bókavali og koma þannig í stað þeirra sérfræðinga á 

einstökum fræðasviðum úr röðum bókasafns- og upplýsingafræðinga (e. subject 

specialists), sem víða starfa á erlendum háskólabókasöfnum. Engir slíkir voru 

starfandi á þeim háskólabókasöfnum sem rannsóknin náði til. Nokkuð var um að 

háskóladeildir skipuðu tengiliði við háskólabókasafn úr röðum sinna starfsmanna. 

Aðeins á háskólabókasafni A virtist þetta fyrirkomulag þó vera virkt. Þó bentu 

rannsóknargögnin til misræmis varðandi aðkomu tengiliða hjá háskólabókasafni 

A. Viðmælendur sögðust alltaf hafa samband við tengilið vegna beiðna en sögðust 
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jafnframt ekki gera það, t.d. ef augljóst væri að það þyrfti að kaupa umbeðna bók, 

eða ef kennari bæði um bók – viðkomandi væri jú sérfræðingur á viðkomandi 

sviði. Á öllum háskólabókasöfnunum var tekið við bókatillögum frá öllum með- 

limum viðkomandi háskólasamfélags. Allar tillögur voru samþykktar svo lengi  

sem peningar voru til. Aðeins á háskólabókasafni B hafði bókasafns- og upplýs- 

ingafræðingur það verkefni að skanna bókakostinn og gera tillögur um bókakaup 

til að fylla í eyður, og aðeins á því safni lágu fyrir skjalfest gæðaviðmið til að 

byggja valið á og viðurkenndur listi á viðkomandi fræðasviði hafður til hliðsjónar. 

Nokkuð virtist um það að háskólabókasöfnin leituðu til stjórnenda háskóladeilda 

eftir samþykki fyrir bókakaupum og a.m.k. í einu tilfelli bar viðmælandi bókakaup 

undir rektor háskólans. Öll tóku söfnin við tillögum frá nemendum en þær voru 

fáar.  

Samkvæmt rannsóknargögnunum mátu viðmælendur sérfræðiþekkingu 

starfsmanna háskólanna sem nauðsynlegan þátt í bókavalinu. Um leið vantreystu 

þeir eigin hæfni, enda lítið um áætlanir og viðmið að styðjast við. Viðmælendur 

virtust lítið vinna með þau gæðaviðmið sem talin voru upp í kafla 1.6: „Samantekt 

bestu aðferða um uppbyggingu og stjórnun safnkosts“ og falla í flokkana: 

Innihald, aðgangur, tæknileg atriði, kostnaður, samningar og samlög. Einu 

viðmiðin sem voru nefnd var útgáfa bóka og útgefandi, auk kostnaðar sem virtist í 

rauninni vera eina raunverulega viðmiðið sem kaup gátu strandað á. Kostnaður 

hefur þó ekkert um gæði bóka að segja og fræðimenn hafa varað við áhrifum hans 

sem viðmiðs á bókaval (Holleman, 2000). Flestir voru þó sammála um að leggja 

bæri áherslu á að kaupa nýjustu útgáfur bóka og bækur frá „virtum“ forlögum. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir sem talað var við virtust helst vera í 
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hlutverki aðstoðarmanna háskólakennara ekki ósvipað og starfssystkin þeirra á 

háskólabókasöfnum í Pakistan (Ameen og Haider, 2008). Þó svo hérlendis hafi 

víðast dregið mjög úr miðlun upplýsinga í því skyni að auðvelda bókaval, bentu 

nokkrir á að þeirra hlutverk væri fyrst og fremst að sjá um hagnýtu hliðina og 

vísuðu þar til aðfangaþáttarins. Anna tjáði almenna afstöðu viðmælenda til 

bókavals háskólakennara: „Þeir eru sérfræðingar og vita hvað hentar best.“ 

Viðhorf viðmælenda til bókavals og ábyrgðar á því samræmdist því sem fram 

kom í rannsóknum fræðimanna á þessum viðhorfum við háskóla í jafn ólíkum 

löndum og Pakistan, Bandaríkjunum og Botswana (Ameen og Haider 2008; Kuo 

2000; Mueller, 2005; Qobose, 1996).  Þetta viðhorf má því telja nokkuð útbreitt.  

Ýmislegt í gögnunum benti þó til þess að þessi mikla aðkoma 

háskólakennara kunni að hindra markvissa uppbyggingu bókakosts og orsaka  

ójafnvægi í bókakosti háskólabókasafnanna og voru flestir viðmælendur frekar á 

því, þó mismeðvitaðir um það. Fram kom að meðlimir háskólasamfélagsins voru 

önnum kafnir í sínu starfi og höfðu takmarkaðan tíma til að kynna sér upplýsingar 

frá útgefendum, lesa ritdóma o.fl. sem þarf til að öðlast þá yfirsýn yfir útgáfu á 

fræðasviði sem er forsenda vandaðs bókavals. Hvað þá heimsækja söfnin og 

skanna bókakost á tilteknum efnissviðum með heildarhagsmuni fræðasviðs í huga. 

Einstaklingar höfðu auk þess mismikinn áhuga á að sinna þessu verkefni og þá er 

hætt við að ójafnvægis gæti – og eyður myndist í bókakosti safnanna. 

Einstaklingum hætti til að einblína um of á eigið sérfræðisvið og þótt 

rannsóknargögnin bentu til þess að bókaval tæki almennt mjög mið af 

kennsluþörfum og um leið hagsmunum nemenda, er raunveruleg hætta á því að 

það verði tilviljunum háð hvað er til af bókum á einstökum fræðasviðum. Að 
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þröng sérsvið fræðanna verði fyrirferðarmikil á kostnað grunnrita og rita helstu 

höfunda. Gögnin vitnuðu líka um það. Bókaval var hvergi hluti af starfslýsingu 

háskólakennara svo það var undir hverjum og einum komið hvernig hann hagaði 

sér í þessu efni. Auk þess skortir þessa aðila yfirsýn yfir þann safnkost sem fyrir 

er á háskólabókasöfnunum, yfirsýn sem bókasafns- og upplýsingafræðingar eru 

líklegri til að hafa. Bókasafns- og upplýsingafræðingar eru líka í betri aðstöðu til 

að þekkja þarfir notenda. Þá virtist þó skorta frumkvæði og áræði til að halda 

sérfræðiþekkingu sinni á lofti, opna umræðu um þessi mál innan háskólanna og 

gera tilraun til virkari aðkomu að bókavalinu.  

Í viðtölunum kom fram að skipan tengiliða þar sem svo háttaði til var 

tilviljunarkennd. Verkefnið var ekki endilega vinsælt og þeir einfaldlega nýttir 

sem sýndu því áhuga – gáfu kost á sér. Í rannsóknargögnunum komu oft fyrir orð 

eins og: „Gera ráð fyrir,“ „reikna með“ og „vona“ sem gáfu til kynna að auka 

þurfi formleg samskipti og upplýsingagjöf milli aðila innan háskólabókasafna og 

háskóladeilda. Spjall á göngum háskóla eða í mötuneyti fullnægir ekki faglegri 

upplýsingaþörf í tengslum við þetta mikilvæga viðfangsefni, þótt slík samskipti 

séu góðra gjalda verð. Raunar voru rannsóknargögnin til vitnis um það að mjög 

skorti á alla formlega samvinnu milli háskólabókasafna og háskóladeilda. Fræði- 

menn leggja hins vegar áherslu á mikilvægi náinnar samvinnu og upplýsinga- 

streymis milli þessara aðila (Chu, 1997; Gessesse, 2000; Kuo, 2000; Mueller, 

2005). Engin formleg vinnuferli voru t.d. viðhöfð varðandi uppbyggingu bóka- 

kosts í tengslum við nýtt nám innan háskólanna og virtist undir hælinn lagt hvort 

einhver bókakostur var yfirleitt til á viðkomandi efnissviði. Það var heldur enginn 

munur á aðferðum við bókavalið eftir því hvort um nýja eða eldri háskóla var að 
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ræða, þótt í fyrra tilfellinu væri verið að byggja upp háskóladeildir frá grunni. Í 

einu tilfelli kom beinlínis fram að skipuleggjendur nýrrar deildar töldu engann 

kostnað falla til vegna bókakaupa. Einnig kom fram að nokkur hluti takmarkaðra 

fjárveitinga háskólabókasafnanna fór til kaupa á námsbókum, sem nýtast misvel 

við uppbyggingu bókakosts, og í tveimur tilvikum til kaupa á eintökum fyrir 

kennara. Þannig má leiða getum að því að nokkur hluti þess fjármagns sem 

háskólabókasöfnin hafa þó úr að spila nýtis tæplega við uppbyggingu bókakosts 

með markvissum hætti. Rannsakandi greindi ekki mun á aðferðum við bókaval 

eftir því hvernig formlegum tengslum einstakra tilvika í rannsókninni við háskóla 

sinn var háttað. Stærð háskólasamfélagsins hafði þar meira að segja. Hin óform- 

lega nálgun gafst eðlilega betur þar sem smærri háskólasamfélög áttu í hlut. Rann- 

sóknargögnin bentu til þess að almennt ríkti áhugaleysi innan háskólanna um 

bókaval fyrir háskólabókasöfnin. Erfiðlega gekk að koma á formlegu samstarfi 

um bókaval þar sem aðilar frá háskólunum virtust ekki hafa tíma til að sinna því – 

gáfu sér jafnvel ekki tíma til að mæta á fundi. Þessi málefni voru greinilega 

aftarlega á forgangslista þeirra. Þessi viðhorf draga úr viðleitni háskólabókasafn- 

anna til að efna til formlegs samstarfs og mátti greina uppgjafartón varðandi það 

atriði í máli sumra viðmælenda. Það sama átti við um stúdenta. Þeim var boðið að 

koma með tillögur að bókum fyrir háskólasöfnin en sinntu því lítið.  

  

4.5 Aðföng  

Aðföngin eru síðasta atriðið í ferli þeirra bestu aðferða sem hér er unnið með. 

Aðföng felast í því að panta valið efni, sjá til þess að það berist til bókasafns hratt 
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og örugglega og sé gert aðgengilegt fyrir notendur (Edgar, 2003; Evans og 

Saporno, 2005). Skilvirkni, nákvæmni, einföld ferli og boðleiðir, gott tengslanet 

og kostnaðarvitund eru lykilatriði þegar kemur að vinnu við aðföng. Helstu 

verkþættir aðfangavinnu eru; að panta gögn, rukka inn gögn sem ekki hafa borist á 

tilskildum tíma, afpanta, taka á móti efni og sjá til þess að það berist í réttar 

hendur og reikningar sömuleiðis. Á sumum söfnum sjá aðskildar deildir um 

bókaval og aðföng þótt það færist í vöxt að sömu einstaklingar sjái um 

hvorttveggja (Johnson, 2009).  

Á íslenskum háskólabókasöfnum var umsýsla með uppbyggingu og 

stjórnun safnkosts yfirleitt á einni hendi – nánast bókstaflega og aðfangavinna þar 

í aðalhlutverki. Aðskildar deildir þar sem annars vegar fer fram umsjón með 

bókavali, hins vegar með aðföngum voru ekki til. Viðmælendum var því tamt að 

ræða þessi atriði samtímis og flestir fjölluðu ítarlega um aðföng. Allir 

viðmælendur voru á einu máli um það að þar gætti áhrifa upplýsingatækninnar 

mjög. Inga sagði upplýsingatæknina hafa haft: „Heilmikil áhrif, sérstaklega varð- 

andi vinnulag og pantanakerfið sérstaklega.“ Í flestum tilvikum bárust upplýsingar 

og tillögur um nýjar bækur fyrir söfnin í tölvupósti og þannig voru boðleiðir 

skýrar. Guðmunda: „Við skiptumst mest á upplýsingum um tölvupóst – starfs- 

menn senda tillögur í tölvupósti og við upplýsingar til þeirra ef svo ber undir ... 

við erum ekki með nein formleg eyðublöð ... “ Inga: „Já, þessar sendingar koma 

orðið í tölvupósti ... Nú er formið rafrænt á innra vef skólans – krækja „tillaga til 

bókakaupa“ eða eitthvað svoleiðis.“ Steina hjá háskólabókasafni C sagði: „ ... 

fyrst berst mér beiðni í tölvupósti, en líka í svona bæklingum ... ég tek við þessu 

og það fer pantanaferli í gang.“ Kristjana staðfesti þetta: „Það er þannig að þessar 



99 

 

tillögur berast með ýmsu móti, í tölvupósti eða á pappír ... “ Júlía sagði: „Þetta fer 

aðallega í tölvupósti á milli.“  

Þar sem meðalstarfsaldur viðmælenda var 22.5 ár mundu þeir flestir 

tímana tvenna þegar kom að því að lýsa aðföngum og þeim breytingum helstum 

sem þeir töldu hafa orðið á vinnu við þau fyrir tilstilli upplýsingatækninnar. 

Guðmunda: „ Hvar er best að byrja. Við byrjuðum á því að fylla út aðfangaseðla í 

þríriti og þetta var vélritað ... síðan var farið að vélrita langa lista og senda og 

svona sent í pósti, faxi ... “ Guðmunda nefndi líka að tímaramminn hefði breyst: 

„Þá hafði maður tilhneigingu til að safna pöntunum saman, en nú er þetta allt 

afgreitt meira og minna samdægurs ... tæknin er þannig að allt er aðgengilegra.“ 

Guðlaugu þóttu „breytingarnar svo miklar að það er eiginlega ekki hægt að lýsa 

því. Bæði krafan um hraða ... leiðirnar til að nálgast efni eru allt aðrar  ... “ 

Kristjana sagði 

... á þeim tíma sem ég hef unnið við bókaval og aðföng hafa vinnubrögð 

einfaldlega gerbreyst. Upphaflega var allt handvirkt. Menn komu með 

tillögur á bréfi ... Smá saman fór allt að breytast og þegar Gegnir kom 

tókum við aðfangaþáttinn strax í notkun til að fylgjast með. Áður var allt á 

seðlum og þú gast flett upp bókum og séð hver hafði lagt til að hún væri 

keypt ... Við getum séð hvað hún kostaði og svo leiðrétt það þegar bókin 

kemur. Það er auðvitað mjög handhægt að hafa þetta allt í svona kerfi ... 

Við þurfum færra starfsfólk til að sinna verkþættinum. Já, ég held það. 

Steina sagði: „Áður gat maður ekki verið viss í sinni sök – hvort búið væri að 

panta eitthvað eða ekki. Þá þurfti að fletta upp hjá sér í öðru kerfi, en nú er bara 

allt í Gegni sem er pantað og það er bara alveg rosalega hagstætt.“ 
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 Bókasafnskerfið Gegnir, einkum aðfangaþáttur kerfisins, var að mati   

flestra helsta breytingin. Breyting sem hafði haft mikil og góð áhrif á vinnu við 

aðföng. Flest söfnin í rannsókninni notuðu aðfangaþáttinn. Guðmunda lýsti 

kostunum svona: „ ... það sést í Gegni þegar bók er í pöntun. Svo sést þegar hún er 

komin ... Þegar bókin kemur fer reikningurinn til starfsmanns sem á að færa 

upplýsingar um hann inn í aðfangaþáttinn. Þannig að bókhaldið er þarna inni ... “ 

Inga sagðist líka nota aðfangaþáttinn:  

Já, við notum hann og höfum gert frá upphafi. En það er náttúrulega, 

ástæðan fyrir því að við skiptum þarna yfir í þetta rafræna kerfi er m.a. til 

að geta tekið út einhverja tölfræði líka. Kennarar geta líka farið þar inn 

sjálfir og séð stöðuna á beiðnunum, hvað hefur verið pantað, hvaðan, 

hvenær o.s.frv. Við getum fylgst með ferlinu, hvar bók er stödd í ferlinu. 

Steina sagði aðfangaþáttinn nýtast vel „til að hafa yfirsýn yfir það sem er í pöntun 

... það er mjög mikilvægt því ef fólk er að biðja um eitthvað getur maður strax séð 

hvort búið er að biðja um það.“ Anna hjá háskólabókasafni A sagði: „Mér finnst 

svo stór þáttur í því hvernig við störfum að þessu að við notum aðfangaþáttinn í 

Gegni. Við setjum allt inní kerfið.“ Notkun þáttarins stuðlar að meiri nákvæmni í  

vinnubrögðum, eykur kostnaðarvitund og upplýsingagjöf. 

Nokkuð var misjafnt hvaðan háskólabókasöfnin panta. Val á viðskiptaaðil- 

um tók mið af skilvirkni og kostnaði. Guðmunda sagðist panta  

allt efni á ensku frá ... Svo erum við með birgja í Noregi og Svíþjóð og í 

Danmörku og pöntum frá þeim efni á þeim tungumálum, svo það er bara 

ein og ein bók sem við pöntum frá Bóksölu stúdenta ... Ég panta eins og ég 
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lýsti áðan af því það er þægilegt, mjög þægilegt ... þessar upplýsingar fara 

svo til starfsmanns sem í rauninni færir pantanirnar inn í aðfangaþáttinn ... 

bæði hefðarinnar vegna og vegna þess að við erum frekar stór kúnni hjá 

þeim, þá höfum við komist að ágætum kjörum. 

Inga skipti einkum við innlenda bóksala, „svo kaupum við líka á Netinu, t.d. hjá 

Amazon ... “ Guðlaug sagðist helst skipta við innlenda bóksala:  

Þar sem við erum mjög undirmönnuð á safninu reyni ég bara að nýta mér 

þá þjónustu sem ég get fengið aðkeypta ... Það sparar mjög mikla vinnu og 

það er alls ekki dýrara en að kaupa það beint því við fáum náttúrulega 

afslátt hjá þeim ... Ég verifersera alltaf bækur sem ég er beðin um að 

kaupa, tékka hvort ég finn þær á Amazon og ég tala nú ekki um Gegni til 

að athuga hverjir eiga bókina ... “  Guðlaug sagðist halda utan um „ allar 

mínar pantanir í tölvupósti ... Óskaplega plein, en þarna auðveldar tæknin 

mér vinnuna ... 

Steina lýsti pantanaferlinu svo: „Það er alltaf tékkað á því hvort viðkomandi bók 

sé til ... síðan er pöntunin sett í aðfangaþátt Gegnis ... síðan er þetta prentað út og 

farið með til okkar innlenda viðskiptaaðila.“ Steina virtist vantrúuð á aðrar leiðir 

t.d. að skipta við erlenda milliliði: „ ... mér heyrist það vera reynsla fólks að það 

sé enginn á hinum endanum, þannig að ef það er eitthvað sem skilar sér ekki þá er 

það miklu flóknara ... þetta er voða þægilegt og þá er allt í Gegni og það er voða 

þægilegt.“ Steina benti þó á að „stundum eru bækur að skila sér ofsalega seint, en 

það er þá vegna þess hreinlega að útgáfa hefur tafist.“ Guðlaug nefndi líka að það 

væri „náttúrulega hindrun hvað bækur hverfa fljótt af markaði ... Það er vonlaust 

að fá gömul íslensk rit.“ Anna tók undir með henni að „íslensk klassísk rit eru oft 
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uppseld og þarf að kaupa hjá fornsölum.“ Guðlaug hafði ekki góða reynslu af því 

að hafa þar uppá ritum: „Jú, ég hef verslað við fornbókabúðir, t.d. hann Braga ... 

Vonlaust að fá gömul íslensk rit. Mér hefur t.d. aldrei tekist að fá neitt hjá honum 

Braga. Það hefur aldrei verið til það sem mig hefur vantað ... “  

Nokkur háskólabókasafnanna höfðu sérstakan starfskraft í því að athuga 

hvort bækur sem beðið var um væru þegar til og setja pantanir í aðfangaþáttinn. Á 

öðrum söfnum gerðu viðmælendur það sjálfir. Kristjana sagði að auki „sumt pant- 

að á Netinu, það er t.d. þegar liggur á að fá bókina ... Það eru svona hinar og þess-

ar ástæður fyrir því að við notum Netið. Stundum – t.d. allir diskar ... Það er allt 

pantað á Netinu ... “ Anna sagðist  

... leita hvar bókin er til. Ég kaupi oftast í gegnum Amazon ... Mér finnast 

oft kjörin hagstæðari hjá Amazon og innkaupakerfið hjá Amazon er mjög 

gott að mínu mati. Þeir senda staðfestingu á pöntuninni, svo fæ ég tilkynn- 

ingu þegar búið er að taka af kortinu, hvenær bókin leggur af stað. Þannig 

að ég hef allar upplýsingar.  

Anna sagðist jafnframt oftast versla við sérverslanir í gegnum Amazon „því það er 

sjaldnast sem þessar sérfræðibækur fást hjá Amazon svo ég er oftast að versla við 

aðra sala hjá þeim.“ Aðföngum var lýst á greinargóðan hátt í verklýsingu 

háskólabókasafns B: 

• Athugað í Gegni hvort ritið er til á safninu 

• Ef ekki þá er það pantað frá ... ef það er til á lager þar eða ef ritið er 

norrænt. Annars frá ... 
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• Ef ritið er bæði til hjá ... og ... er ódýrari kosturinn valinn með tilliti 

til verðs og tíma... 

Síðan var lýst nákvæmlega hvernig ferlið gekk fyrir sig hjá hverjum og einum 

birgja.  

 Halla hjá háskólabókasafni B var eini viðmælandinn í rannsókninni sem 

ræddi  um innkaup rafrænna bóka og virtist hafa reynslu af slíkum innkaupum: 

Aðallega verið breyting við að kaupa rafrænu bækurnar og þar er allt 

annað verklag en þegar þú ert að kaupa frá útgefendum. Stundum eru 

ákveðnir miðlarar sem þú kaupir bækurnar frá, og þá ertu að hugsa um að 

þú vilt hafa bækurnar á sama platformi. Sumar bækurnar kaupum við frá ... 

til að vera með þær allar aðgengilegar á sama stað og í sama leitarviðmóti, 

í stað þess að áður keypti maður bækur á prenti beint frá útgefanda ... 

Annars höfum við keypt prentaðar bækur beint frá útgefanda þegar við 

höfum getað. Okkur hefur fundist það hagkvæmara ... 

 

4.5.1 Samantekt um aðföng 

Vinna við aðföng var hliðstæð á öllum háskólabókasöfnunum í rannsókninni. 

Pantanir bárust að mestu í tölvupósti, en þó eitthvað á pappír líka. Byrjað var á því 

að skoða í Gegni hvort bókin sem beðið var um væri þegar til á safni. Oftast var 

líka skoðað hvort hún væri til á öðru íslensku safni. Viðmælendur frá háskóla- 

bókasöfnum F, E, D og A sögðust allir athuga hvort annað íslenskt bókasafn ætti 

bókina og þá oftast með millisafnalán í huga. Bækur sem ákveðið var að panta 

voru yfirleitt skráðar í aðfangaþátt Gegnis, ýmist áður en þær voru pantaðar eða 
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eftir að pöntun hafði verið gerð. Loks var pöntun send til birgja. Oftast í tölvu- 

pósti eða um vef viðkomandi. Til undantekninga heyrði að pantanir væru 

prentaðar út og sendar á pappír. Það var einkum í sambandi við aðfangavinnuna 

sem viðmælendur greindu áhrif upplýsingatækninnar. Hún hafði að mati flestra 

auðveldað framkvæmdina, eflt yfirsýn og upplýsingagjöf. Ferli eru einfaldari en 

var og færra starfsfólk þarf nú að koma að þessari vinnu. Rannsóknargögnin 

staðfestu það sem fram kom hjá fræðimönnum að vinna við aðföng er 

verkefnatengd og ferlamiðuð og á vissan hátt einfaldari en vinna við bókaval 

(Evans, 2000; Evans og Saponaro, 2005; Johnson, 2009). Öll höfðu íslensku 

háskólabókasöfnin eftirfarandi atriði að leiðarljósi við aðfangavinnuna; skilvirkni, 

nákvæmni, kostnaðarvitund, einföld ferli og góða upplýsingagjöf.  

  

4.6 Bestu aðferðir á íslenskum háskólabókasöfnum – stöðumat 

Rannsóknargögnin vitnuðu um það að hve miklu leyti vinna við uppbyggingu 

bókakosts samræmdist bestu aðferðum á háskólabókasöfnunum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Þær bestu aðferðir sem unnið er með hér taka til eftirtalinna atriða 

eins og fram kom í upphafi þessa kafla: Þarfagreiningar (1), mats safnkosts (2), 

áætlanagerðar (3), kennsla (4), bókavals (5) og aðfanga (6). Í töflu 5 hér á eftir fer 

yfirlit sem gefur vísbendingu um stöðuna hjá einstökum tilvikum í rannsókninni 

með tilliti til ástundunar bestu aðferða (1-6) – og um leið faglegra vinnubragða 

við uppbyggingu bókakosts í hverju tilviki. Yfirlitið auðveldar jafnframt saman- 

burð milli einstakra tilvika. Í töflu 5 þýðir eitt stig að ástand mála er nokkuð gott á 

viðkomandi háskólabókasafni fyrir viðkomandi atriði bestu aðferða, hálft stig að 

ástand er þokkalegt eða unnið er í málunum og núll stig þýðir að ástand er ekki 



105 

 

gott. Bókstafirnir í lóðrétta ásnum vísa til þeirra bókstafa sem auðkenna tilvikin í 

rannsókninni.  

 

Tafla 5: Samantekt úr kafla fjögur: Stöðumat 

Bestu 
aðferð- 
ir 1-6 

A B C D E F 

Þarfagreining
og mat safn-
kosts (1-2) 

½ 0 ½ 0 0 0 

Áætlanagerð 
(3) 

1 1 ½ 0 0 0 

Kennsl (4) ½ 1 ½ ½ ½ ½ 

Bókaval (5) ½ 1 ½ 0 ½ ½ 

Aðföng (6) 1 ½ 1 ½ ½ 1 

Stig samtals 3,5 3,5 3,0 1,0 1,5 2,0 

 

Samkvæmt yfirlitinu er staðan best – og jöfn, hjá háskólabókasöfnum A og B. 

Hvort safn fékk 3.5 stig af fimm mögulegum. Ljóst er þó að staðan gæti í öllum 

tilvikum verið betri og að faglegum vinnubrögðum samkvæmt bestu aðferðum er 

ábótavant.   

Varðandi þarfagreiningu, mat á safnkosti og áætlanagerð um uppbyggingu 

og stjórnun safnkosts fór stigafjöldi einfaldlega eftir því hvort þessi atriði lágu 

fyrir hjá háskólabókasöfnunum eða ekki. Það virtist sem greining á notendahópum 
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hefði farið fram hjá háskólabókasafni C, auk þess sem svo virtist sem á 

háskólabókasafni A hefði farið fram mat á safnkosti. Þetta var þó nokkuð óljóst, 

ýmist rak viðmælendur minni til þess – viðmælanda frá háskólabókasafni C, eða 

skjalfest stefnumótun benti til þess – aðfangastefna háskólabókasafns A. Í  báðum 

tilfellum nutu háskólabókasöfnin vafans og var gefið hálft stig. Sami háttur var 

hafður á varðandi áætlanagerð. Hjá háskólabókasöfnum A og B lá fyrir stefnu-  

mörkun þó með ólíku sniði. Aðfangastefna háskólabókasafns A samræmdist betur 

hefðbundinni útfærslu fræðanna á áætlunum um uppbyggingu og stjórnun safn- 

kosts. Í báðum tilvikum verður þó að telja þá vinnu sem fyrir lá varðandi þetta 

atriði til marks um ástundun bestu aðferða. Þær upplýsingar sem var að finna í 

aðfangastefnu háskólabókasafns A, bæði um efnissvið háskólans og þau efnisstig 

sem uppbygging til framtíðar skal miðast við voru mjög af hinu góða. Háskóla- 

bókasöfn A og B fengu eitt stig í þessum flokki. Hjá háskólabókasafni C hafði 

vinnu samkvæmt þessu atriði bestu aðferða verið ábótavant en greinilegt var að 

þar fór fram endurskoðun sem miðaði að því að bæta ástandið. Háskólabókasafn 

C fékk því hálft stig fyrir þetta atriði. Þó verður að finna að forystuleysi æðstu 

stjórnenda háskólabókasafnsins varðandi þessi mál. Háskólabókasöfn D, E og F 

höfðu ekki áætlun um uppbyggingu og stjórnun safnkosts og viðmælendur þaðan 

sýndu viðfangsefninu takmarkaðan áhuga. Háskólabókasöfn D, E og F fengu því 

núll stig fyrir þetta atriði. Öll háskólabókasöfnin nema háskólabókasafn B fengu 

hálft stig fyrir fjórða atriðið: „Kennsl“. Alls staðar var talsverð þekking á því og 

eitthvað unnið með það, þótt sú vinna mætti vera meiri og mun markvissari, ekki 

síst með tilliti til þess að reyna að hámarka gæði þess efnis sem valið er. Aðeins 

háskólabókasafn B fékk eitt stig í þessum flokki. Markviss samanburður við önnur 
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sambærileg söfn og viðurkennda gæðalista á fræðasviði (e. bench marking) 

skapaði safninu sérstöðu hér.  

Í öllum tilvikum voru grunnþættir bókavals þeir sömu. Bókaval nánast 

alfarið í höndum háskóladeilda, allt sem aðilar innan þeirra lögðu til keypt á 

meðan fjármagn leyfði, að mestu án þess að gæðaviðmið af neinu tagi væru höfð 

til hliðsjónar. Lítið sem ekkert var um kerfisbundna uppbyggingu með það að 

augnamiði að tryggja að til væri grunnbókakostur á hverju fræðasviði viðkomandi 

háskóla og undirsviða þeirra, né rit helstu höfunda. Orð sem komu upp í hugann 

til að lýsa bókavalinu voru „brotakennt“ og „tilviljunarkennt“.  

Samskipti milli háskólabókasafna og háskóladeilda voru yfirleitt óformleg 

og ómarkviss. Háskólabókasafn A vann þó markvissast með tengiliðum innan 

deilda, sem var til vitnis um faglega vitund varðandi verkþáttinn. Viðmælendur 

frá háskólabókasafni A mættu þó vera gagnrýnni á þær bókatillögur sem þeim 

berast og sjálfir taka vikari þátt í uppbyggingu bókakostsins. Virtist rannsakanda 

þeir skýla sér um of á bak við tengiliðina og samvinnan sumpart til þess fallin að 

firra bókasafns- og upplýsingafræðinga hjá háskólabókasafni A ábyrgð á verk- 

þættinum. Þó sami háttur væri ekki viðhafður á háskólabókasafni F hafði starfs- 

mönnum þar tekist að koma á virku samstarfi við háskólasamfélagið sem sýndi sig 

í því að yfir 70% starfsmanna sendi háskólabókasafninu að jafnaði tillögur að 

nýjum bókum fyrir safnið á ári hverju. Allir viðmælendur voru meðvitaðir um 

mögulega ókosti þess að aðilar innan háskóladeildanna bæru einir ábyrgð á 

bókavali. Aðeins háskólabókasafn B hafði sýnt frumkvæði sem miðaði að því að 

vinna gegn þeim ókostum sem viðmælendur töldu að gæti verið fylgifiskur þessa 

fyrirkomulags. Háskólabókasafn B var eina háskólabókasafnið í rannsókninni þar 
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sem tiltekinn bókasafns- og upplýsingafræðingur hafði umsjón með því að fara 

yfir bókakostinn, tryggja samfellu og fylla í eyður. Síðast en ekki síst hafði 

háskólabókasafn B eitt mótað stefnu um uppbyggingu rafræns bókakosts og hafið 

kaup á rafrænum bókum í nokkrum mæli. Það fékk því eitt sig fyrir þetta atriði. 

Önnur háskólabóksöfn fengu hálft stig nema háskólabókasafn D sem fékk núll 

stig. Þar var ástandið verst þar sem bókaval var annars vegar. Bæði hjá háskóla- 

bókasafni E og F á vinna við uppbyggingu og stjórnun safnkosts sér langa hefð og 

margt er þar vel gert þótt það samræmist ekki endilega þeim bestu aðferðum sem 

hér eru til umfjöllunar. Það á ekki við um háskólabókasafn D. Þar er uppbygging 

skemmra á veg komin og þrátt fyrir góða viðleitini viðmælanda frá safninu til að 

sinna verkefninu af fagmennsku voru skilyrði hans til þess óviðunandi. 

Háskólabókasafn D er alvarlega undirmannað og kom ítrekað fram í orðræðu 

viðmælanda frá safninu að það hafði mikil áhrif á þau vinnubrögð sem viðhöfð 

voru. Háskólabókasafn D hafði ekki eigin fjárveitingu og var annað þeirra 

háskólabókasafna í rannsókninni sem gert var að greiða fyrir bækur kennara. 

Háskólabókasafn D er eitt hinna nýju háskólabókasafna og þar stendur enn yfir 

uppbygging bókakosts vegna grunnþarfa notenda – bæði vegna kennslu og 

rannsókna sem gerir stöðu þess sérstaklega umhugsunarverða – og alvarlega. Til 

samanburðar má nefna fyrirkomulag þessara mála hjá Ameríska háskólanum í 

Sharjah. Þegar breytingar voru fyrirséðar á námsframboði við þann skóla  

... hóf háskólabókasafnið kerfisbundið mat á safnkosti sínum til að tryggja 

að hann mætti náms- og rannsóknarþörfum stúdenta og starfsmanna, og 

stæðist samanburð við sambærileg háskólabókasöfn í BNA ... um leið juku 
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stjórnendur skólans framlag til háskólabókasafnsins verulega ... (Gyeszly 

og Ismail, 2003, bls. 167-168).   

Þegar kom að aðföngum ákvað rannsakandi að gefa öllum söfnunum hálft 

stig. Við úrvinnslu rannsóknargagnanna varðandi aðföng var ákveðið að lýsa ekki 

vinnuferli á hverjum stað heldur leggja áherslu á aðalatriði. Vinnubrögð við þenn- 

an verkþátt voru sambærileg hjá öllum háskólabókasöfnunum. Þau söfn sem 

notuðuð aðfangaþátt Gegnis fengu hálft stig að auki.  

  .  
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Kafli 5: Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn viðmælenda var fremur einslit og snerist annars vegar um rafrænan 

aðgang, hins vegar um samvinnu milli safna. Viðmælendur höfðu þó ólíka afstöðu 

til þess hvort háskólabókasöfnin ættu að auka kaup á rafrænum bókum.   

Guðmunda sagðist  

... voða lítið hafa skoðað þetta ... maður verður alltaf að kaupa heilan 

pakka ... margt sem maður hefur ekkert með að gera. En aftur á móti sé ég 

alveg kostina við kaup á rafrænum bókum að vali. Þannig að í sjálfu sér 

finnst mér mikilvægt að fylgjast með þessari þróun ...   

Guðmunda benti líka á að „auk þess hafa þessir pakkar verið svo dýrir.“  

Inga var sammála henni:  

Já, ein ástæðan fyrir því að maður hefur verið svolítið tregur til að kaupa 

þessa stóru pakka er að maður nýtir aðeins hluta af þeim og fær helling af 

drasli. Maður hefur ekki nógu mikið val, en ég hef ekki skoðað þessa 

bókapakka nógu vel, hvað er í þeim og hvort maður getur valið eitthvað ... 

Kannski er maður svo hræddur um að þetta sé svo dýrt.   

Guðlaug sagðist „lítið hafa spáð í rafrænar bækur.“ Ástæðan væri að hluta til 

„bara óöryggi gagnvart því sem maður þekkir ekki  ... viss þáttur er bara tímaleysi 

... það er það mikið að gera á hverjum degi að það er visst átak að setjast niður og 
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setja sig inní eitthvað nýtt ... “ Steina sagði að þeim Kristjönu þætti „ ... ekki beint 

svona kominn tími á rafrænar bækur ... “ Hún nefndi líka að „okkur finnst 

notendur hreinlega bara ekki tilbúnir í þetta ... en kannski er það okkar hlutverk að 

gera þá tilbúna fyrir gögn af þessu tagi ... “  Kristjana sagði að rafrænar bækur 

væru eitthvað „ ... sem við þurfum að skoða nánar í framtíðinni ... við höfum bara 

alltof lítið skoðað þetta ... Ég held að maður setji ekki rafrænar bækur í stefnuna, 

ekki enn sem komið er ... það hefur verið lítill áhugi af hálfu háskólans hjá okkur 

um þær.“ Halla hafði skýra sérstöðu meðal viðmælenda í afstöðu sinni til 

rafrænna bóka:  

... nú leggjum við áherslu á rafrænar bækur ... hugsjón bókasafna er 

samnýting, að margir geti notað efni ... Sko ef þetta er bók sem mun nýtast 

mörgum reynum við að kaupa hana á rafrænu formi ef hún er í boði á 

rafrænu formi.  

Anna hafði ekki kynnt sér bækur á rafrænu formi: „Nei, ekki þekki ég það. Höfum 

ekki keypt rafrænar eða stafrænar bækur ... framboðsleysi er ekki málið hér ... 

misjafn áhugi.“ Halla sagðist sjá fyrir sér „ ... að við munum aðeins sjá aukningu í 

innkaupum og vali á rafrænu formi ... Við munum í auknum mæli kaupa rafrænt 

efni til eignar – meira val á gögnum í stað pakkanna ... í rauninni mun hefðbundið 

innkaupamódel færast fyrir á rafræna formið.“ Halla benti þó á að „ ... í sumun 

tilfellum mun prentaða bókin halda velli ... þróunin varðandi þetta verður misjöfn 

eftir ólíkum fræðasviðum.“ 

 Þegar Guðmunda var beðin að horfa fram á veginn sagðist hún gjarnan 

vilja sjá frekara samstarf: „Já, já, sérstaklega aukin samlög, því maður hugsar 

samstarfið fyrst og fremst í sambandi við rafrænan aðgang.“ Þó benti hún á að „af 
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því það er ekki lengra á milli safnanna en raun ber vitni, þá mættu þau sérhæfa sig 

meira og samnýta safnkostinn ...  Þannig myndu fjármunir safnanna nýtast betur.“ 

Inga var sammála henni varðandi framtíðina:  

Ég gæti hugsað mér að söfnin gætu aukið samstarf sitt um kaup á 

rafrænum gögnum, t.d. rafrænum bókum ... Hagkvæmnina þyrfti að skoða 

... Þetta er mikil vinna fyrir þá stofnun sem heldur utan um lítið samlag ... 

Það er spurning hver gæti tekið slík utanumhald að sér – landsaðgangur, 

eða aðrar stofnanir? ... Ég er mjög hlynnt öllu samstarfi og finnst það mjög 

af hinu góða.  

Guðlaug sagði að „ ... samstarf og samnýting hlýtur að vaxa í framtíðinni og er af 

hinu góða. Peningaleysi mun ýta undir þá þróun ... tæknin er dýr.“ Þá vildi hún „ 

... sjá miðlæga skrifstofu sem héldi utan um samlög.“ Guðlaug batt líka vonir við 

að „ ... þessi bylgja með „Open Access“ sem mótvægi við hina gífurlegu einokun 

sem seljendur gagnabanka hafa haft ... ég vona bara að þessi hreyfing vaxi ... “ 

Guðlaug sá líka fyrir sér „aukningu í millisafnalánum“ sem lið í frekari samnýt- 

ingu. Steinu þótti erfitt að spá fyrir um framtíðarþróun þessara mála:  

... það náttúrulega fer eftir því hvort það verða einhverjar frekari breytingar 

á háskólunum. Hvort það verða einhverjar frekari sameiningar eða eitthvað 

svoleiðis. Þetta er svo sem alveg opið. Þetta getur þróast í allar mögulegar 

áttir ... Kannski er vonin fólgin í auknum opnum aðgangi.  

Eins og Guðlaug vildi Steina sjá meiri samvinnu um millisafnalán: „ ... slík 

samvinna gæti sparað svolítið ... Við þurfum ekki endilega að eiga þetta hér ... Að 

styrkja aðgengi er mikilvægt.“  
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Kristjana sagðist  

... geta ímyndað sér að það verði meiri samvinna um bókakaup í 

framtíðinni ... Ef kreppan hefur þau áhrif að allir geta keypt minna, held ég 

að það ýti undir þessa hugmynd um samvinnu, hvort sem það eru rafræn 

gagnasöfn eða bækur ... Það sem ég sæi fyrst og fremst eru frekari samlög 

um rafrænan aðgang.  

Anna sagði „núverandi efnahagsástand kalla á meiri samvinnu. Að hugsað sé út í 

hvað aurinn fer í. Á milli stofnana þarf að vera samtal. Þannig að maður eyði 

peningunum í eitthvað sem ekki er til fyrir. Það er helsta samstarfið sem ég sé.“ 

Halla taldi samvinnu  

æskilega ... hagkvæmari fyrir landið í heild... Það virðist þurfa að gera 

þetta miðlægt, gera samninga og koma gögnunum á framfæri rafrænt því 

það þarf alltaf að vera einhver manneskja til að gera hlutina. Ég held að 

það sé bara af hinu góða að samnýta kraftana. Rafræn bók getur nýst heilu 

landi ... ég get ekki séð að það sé nema gott að sameinast um innkaup og 

bjóða þannig fjölbreyttara efni. Ef aðilar sem eiga þarna hagsmuna að gæta 

leggðust á eitt til að byggja upp safnkost fyrir landið á tilteknu sérsviði ... 

Um leið þéttist sérfræðiþekkingin um viðkomandi fræðasvið og það er 

mjög mikilvægt fyrir svona lítið land að stuðla að því. 
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5.1 Samantekt um framtíðarsýn 

Áberandi var hversu takmarkaða þekkingu og áhuga viðmælendur höfðu á rafræn- 

um bókum. Þeir höfðu almennt ekki gefið sér tíma til að kynna sér þær. Hvorki 

upplýsingar um einstök söfn sem þeim höfðu borist né ýmis hagnýt atriði sem lúta 

að vali bóka á þessu formi, s.s. áskrift eða eign, aðgangs- og notkunarmöguleika, 

útlánamöguleika og innkaupamódel. Var engu líkara en viðmælendum stæði 

nokkur stuggur af rafrænum bókum. Einhverjir vísuðu til þess að notendur hefðu 

ekki áhuga á rafrænum bókum og efuðust jafnvel um getu þeirra til að nota þær. 

Það mat virtist fyrst og fremst byggt á tilfinningu viðkomandi viðmælenda og 

e.t.v. upplifun þeirra sjálfra. Ef minni Steinu hjá háskólabókasafni C sveik ekki og 

stærstur hluti notenda háskólabókasafns C eru háskólastúdentar - sem gæti þá eins 

átt við um söfnin öll, þykir rannsakanda einmitt líklegt að sá hópur tæki rafrænum 

bókum fagnandi og hefði alla burði til að nýta sé þær. Rannsókn á vegum Joint 

Information Systems Committe (JISC) í Bretlandi styður þetta. Rannsóknin sem 

framkvæmd var árið 2008, sýndi að rafrænar bækur voru mikið notaðar af  

háskólastúdentum, bæði í grunn- og framhaldsnámi, sem og af starfsfólki háskóla 

þar í landi. Rannsóknin náði til 127 háskólastofnana og samkvæmt henni notuðu 

60.1% rafrænar bækur fremur vegna vinnu sinnar en til skemmtilesturs (vitnað til 

hjá Vasileiou, Hartley og Rowley, 2008). Þarfagreiningar vinna gegn huglægu 

mati við efnisval og er brýnt að innleiða kerfisbundnar þarfagreiningar og mat á 

safnkosti á íslenskum háskólabókasöfnum m.a. til að gefa raunhæfa mynd af 

væntingum notenda sem hægt er að byggja ákvarðanatöku varðandi bókaval á. 

Undanteking frá hinu almenna viðhorfi til rafrænna bóka kom fram í máli 

viðmælanda frá háskólabókasafni B sem hafði greinilega sett sig vel inní þessa 
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hluti, mótað stefnu og hafið innkaup á rafrænum bókum. Meðal raka sem sá 

viðmælandi týndi til var að hugsjón bókasafna væri samnýting og rafrænar bækur 

hefðu þann möguleika framyfir bækur á prenti að margir gætu notað sömu bókina 

í einu.  

Takmarkaðar fjárveitingar til safnanna höfðu mikið að segja þegar 

rafrænar bækur voru annars vegar. Samdóma álit viðmælenda var að rafrænar 

bækur væru dýrar – og oftast aðeins í boði í pökkum (e. big deal) þar sem aðeins 

hluti bóka í boði nýttust notendum einstakra háskólabókasafna. Allir voru 

viðmælendur þeirrar skoðunar að mikilvægt væri að bókasöfn gætu keypt einstaka 

bókatitla á rafrænu formi til að hámarka mætti gagnsemi þeirra fyrir notendur 

safnanna og nýtingu fjármagns. Viðmælendur sögðust flestir þurfa að taka sig á í 

þessum efnum. Þátttakendur í  könnun á vegum HighWire útgáfunnar hjá Stanford 

háskóla frá 2009 spáðu því að vöxtur rafrænna bóka í safnkosti bókasafna verði ör 

á næstu fimm árum. Þegar könnunin var gerð vörðu þó 67% þátttökusafnanna 

aðeins um 10% af fjárveitingu sinni til kaupa á rafrænum bókum (HighWire Press 

2009 librarian ebook survey, 2009, bls. 23). Lesarar fyrir rafrænar bækur þróast 

líka hratt og þróun þeirra mun hafa mikil áhrif á útbreiðslu bóka á þessu formi. 

Lesarar lækka í verði sem þýðir að fleiri hafa ráð á þeim, auk þess sem algeng 

tæki á borð við töflutölvur (e. tablet computers) og „snjall“ síma verða í auknum 

mæli raunhæfur valkostur við eiginlega lesara (Bajarin, 2009). Vöruþróun fram- 

leiðenda mun þannig hafa bein áhrif á þróun þessara mála og að nokkru leyti stýra 

væntingum notenda háskólabókasafnanna. Íslenskir háskólabókaverðir mega ekki 

stinga höfðinu í sandinn og ríghalda í hefðbundin vinnubrögð þegar kemur að því 

að velja bækur fyrir háskólabókasöfnin. Það er vissulega freistandi þar sem 
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rafrænar bækur fela í sér mikla áskorun sem erfitt verður að takast á við  – ekki 

síst þar sem vinnuferli eru annars vegar. Í því sambandi má nefna að þau 

vinnuferli sem hafa verið þróuð við aðfangavinnu á háskólabókasöfnunum og 

gefið góða raun um árabil þyrfti að endurskoða verulega. 

 Allir viðmælendur voru jákvæðir í garð aukinnar samvinnu milli háskóla- 

bókasafna á Íslandi og vísuðu til góðrar reynslu af samvinnu um landsaðgang að 

rafrænum gagnasöfnum og tímaritum. Það var ekki síst með tilliti til umsýslumála 

sem viðmælendum þóknaðist aukin samvinna á þessu sviði. Miðlæg umsýsla 

hefur í för með sér tímasparnað fyrir einstök háskólabókasöfn og tryggir aðgang 

að sérhæfðri þekkingu. Auk þess er kostnaður við rafræn gögn slíkur að hann 

hindrar íslensku háskólabókasöfnin í sjálfstæðum innkaupum. Þetta er viðurkennd 

staðreynd þar sem rafræn tímarit eru annars vegar en þegar fer stór hluti 

fjárveitinga háskólabókasafnanna til að mæta kostnaði við þau – þrátt fyrir 

tilkomu samlags. Það átti við fyrir efnahagskreppuna á Íslandi og þá ekki síður 

eftir að hún hófst og samdráttur varð almennur. Viðmælendur sáu einnig fyrir sér 

meiri samvinnu á öðrum sviðum, s.s. í millisafnalánum, útlánum og jafnvel við 

uppbyggingu bókakosts almennt, einnig á prenti. Augljós vandi þar sem útlán eru 

annars vegar eru fjarlægðir milli safna. Þær mætti brúa með sameiginlegum sendli 

en slíkt hefur kostnað í för með sér sem fá söfn hafa burði til að mæta. Hugmyndir 

um sameiginlega uppbyggingu bókakosts komu fram, t.d. að einstök söfn sérhæf- 

ðu sig eða tækju að sér uppbyggingu bókakosts á tilteknum fræðasviðum. Vistuðu 

bækurnar á „sínu“ safni og veittu öðrum aðgang. Hvatinn að því að viðmælendur 

íhuguðu þann möguleika var þó fremur fjárhagslegur en faglegur og að einhverju 

leyti kominn til í kjölfar efnahagskreppunnar. Nokkrir viðmælendur höfðu orð á 
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því að þeir skoðuðu alltaf hvort eitthvað annað safn ætti bók sem beðið var um og 

hvort hægt væri að fá hana í millisafnaláni áður en ákvörðun væri tekin um að 

kaupa hana. Þó voru viðmælendur sammála um að alltaf væru bækur sem eðlilegt 

væri að mörg söfn ættu. 

Viðmælandi frá háskólabókasafni B skar sig hér frá öðrum viðmælendum. 

Hvatinn til aukinnar samvinnu milli háskólabókasafnanna á þessu sviði var að 

hans mati einkum faglegur þótt vissulega sæi hann að slíkt fyrirkomulag gæti haft 

fjárhagslega hagkvæmni í för með sér. Viðmælandi frá háskólabókasafni B setti 

fram ígrunduðustu hugmyndina varðandi samvinnu sem miðaði að markvissari 

uppbyggingu bókakosts í landinu og taldi að með því móti mætti auk þess nýta 

takmarkaðan mannauð háskólabókasafnanna betur og þétta sérfræðikunnáttu  

bókasafns- og upplýsingafræðinga innan einstakra fræðasviða. Mikilvægast taldi 

hann að með þessu móti gætu háskólabókasöfnin boðið aðgang að fjölbreyttara 

efni á landsvísu. Hvorttveggja væri mikilvægt fyrir fámennt land eins og Ísland. 

Hugmyndir um aukið samstarf bókasafna þegar kaup á rafrænum bókum eru 

annars vegar eru ekki bundnar við Ísland. Ein af helstu niðurstöðunum í rannsókn 

JISC frá 2008 var að: „ ... rafrænar bækur verða algengar innan tíðar og breyttar 

þarfir varðandi bókakost geta haft í för með sér ummyndandi tækifæri, þar sem 

samlög gætu komið mikið við sögu“16 (vitnað til hjá Vasileiou, Hartley og 

Rowley, 2008, bls. 189).  

 Til þess að efla samvinnu um innkaup hvort heldur á rafrænum bókakosti 

eða bókakosti á prenti þurfa forsvarsmenn íslenskra háskólabókasafna að sýna 

 

16 „ ... e-books will become widespread on the forseeable horizon, and the changing requirements 
for book stock may offer transformative opportunities, potentially involving consortia.“ 
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mikil áræði, leggjast í viðmikla stefnumótunarvinnu og vera tilbúnir til að gera 

grundvallarbreytingar á starfsháttum sínum – jafnvel fórna nokkru af sjálfstæði 

sínu. Slíkt krefst eldmóðs og hugrekkis. Í dag fer engin umræða fram um stefnu- 

mótun af þessu tagi né er hún fyrirhuguð svo rannsakanda sé kunnugt um. 

Forsvarsmenn íslenskra háskólabókasafna hafa þó með sér ágæta samvinnu og 

samráð og funda reglulega um málefni háskólabókasafnanna. Hvað framtíðin ber í 

skauti sér fyrir háskólabókasöfn veit enginn. Hitt er þó víst að ekki verður aftur 

snúið af braut rafvæðingar upplýsingaumhverfisins. Eftir því sem magn rafrænna 

upplýsinga af öllu tagi eykst og verður aðgengilegra eru miklar breytingar enn 

fyrirsjáanlegar á bókasöfnum og starfsumhverfi þeirra. Aðeins með því að horfast 

í augu við þá staðreynd geta bókasafns- og upplýsingafræðingar haft áhrif á það 

hver sú framtíð verður. Þeir þurfa að grípa til ábyrgra aðgerða, taka þátt í að móta 

framtíðina og tryggja sérfræðiþekkingu sinni þar verðugan sess.  
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Kafli 6: Umræður og niðurstöður 

Rannsóknin leiddi í ljós að vinnubrögðum við uppbyggingu og stjórnun safnkosts 

– nánar tiltekið bókakosts, var ábótavant á íslensku háskólabókasöfnunum sem 

tóku þátt í rannsókninni. Þau fræði er lúta að uppbyggingu og stjórnun safnkosts 

voru vanrækt og vitund um heildarferlið samkvæmt þeim aðferðum sem hér voru 

greindar bestar yfirleitt lítil. Í flestum tilvikum gætti vanmats á mikilvægi þess að 

einstök háskólabókasöfn mótuðu sér stefnu varðandi þessi mál og ynnu 

samkvæmt formlegri áætlun um uppbyggingu og stjórnun safnkosts. Það kom 

m.a. fram í því að viðmælendur voru ekki vissir um stöðu þessara mála, hvorki á 

eigin safni né hjá öðrum íslenskum háskólabókasöfnum. Í máli sumra kom fram 

að þá minnti að slík stefna væri til – oftast var hún þá komin til ára sinna, þeir 

héldu það, eða höfðu bara ekki kynnt sér það. Lítið sem ekkert var um að 

grunnúttektir á notendahópum háskólabókasafnanna og upplýsingþörfum 

einstakra hópa lægju fyrir og mat á fyrirliggjandi bókakosti lítið ef nokkuð. 

Aðföng voru greinilega miðlægur þáttur í vinnu við uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts. Samkvæmt fræðunum eru aðföng þó aðeins lokaþátturinn í því ferli 

sem liggur uppbyggingu og stjórnun safnkosts til grundvallar (Cargille og 

Cargille, 1996; Edelman, 1979; Evans, 2005; Johnson, 2009) og áherslan á þau í 

máli þátttakenda til marks um það að helsta hlutverk bókasafns- og 

upplýsingafræðinga á íslensku háskólabókasöfnunum var að sjá „ ... um praktísku 

hliðina á þessu ... “ eins og Kristjana hjá háskólabókasafni C orðaði það. Ameen 
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(2008) greindi hliðstæða áherslu hjá bókasafns- og upplýsingafræðingum á 

háskólabókasöfnum í Pakistan og taldi til marks um vanþekkingu þeirra á 

málaflokknum. 

Rannsóknin sýndi að bækur fyrir íslensku háskólabókasöfnin voru að 

mestu keyptar án þess að fyrir lægi skýr skjalfest stefna og markmið. Bókavalið 

var ekki samanburðarferli þar sem einstakir bókatitlar voru bornir saman við 

tiltekin gæðaviðmið sem sett höfðu verið fram í áætlun viðkomandi 

háskólabókasafns eins og fræðimenn mæla með (Evans og Saponaro, 2005; 

Gardner, 1981; Haines, 1950; Johnson, 2009). Undantekning frá þessari reglu var 

háskólabókasafn B. Þrátt fyrir að stefnumörkun varðandi málaflokkinn lægi fyrir á 

háskólabókasafni A innihélt aðfangastefna þess ekki gæðaviðmið auk þess sem 

viðmælendur þekktu takmarkað til hennar og notuðu hana ekki við vinnu sína. 

Það fyrirkomulag varðandi uppbyggingu og stjórnun safnkosts sem 

rannsóknargögnin vitnuðu um stuðlaði ekki að kerfisbundnu bókavali. Að 

sjálfsögðu var margt vel gert og þær bækur sem keyptar voru fyrir 

háskólabókasöfnin samkvæmt tillögum frá kennurum við háskólana eflaust flestar 

„ ... nógu akademískar eða svoleiðis“ svo notuð séu orð Júlíu frá háskólabókasafni 

A. Skýra sýn vantaði hins vegar, bæði í einstökum tilvikum og fyrir háskólabóka- 

söfnin í heild. Í rannsóknargögnunum komu fram nokkur atriði sem varpa ljósi á 

stöðuna.  

Grundvallarskipulag uppbyggingar og stjórnunar safnkosts á íslensku  

háskólabókasöfnunum sem tóku þátt í rannsókninni setti stjórnendum og starfs- 

mönnum þeirra nokkuð þröngar skorður við uppbyggingu bókakosts. Skipulagið 

virtist að miklu leyti grundvallast á áhrifum þátta sem stjórnendur og starfsmenn 
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háskólabókasafnanna höfðu takmarkaða – ef nokkra, stjórn á. Sérstaklega er það 

ráðandi hlutverk aðila innan háskólasamfélagsins þegar kom að bókavali sem hér 

er vísað til. Það er lítill hvati fyrir önnum kafna starfsmenn háskólabókasafnanna 

og stjórnendur þeirra að verja dýrmætum tíma í krefjandi greiningarvinnu á 

grundvallaratriðum bestu aðferða, s.s. á notendahópum og upplýsingaþörfum 

þeirra, mati á safnkosti og áætlanagerð, ef ekki á sér stað formlegt samtal um þessi 

atriði við þá sem sjá um að velja bækur fyrir háskólabókasöfnin. Rannsóknar- 

gögnin sýndu að sú var ekki raunin og jafnframt að allar tillögur sem bárust frá 

háskóladeildum voru í öllum tilvikum samþykktar athugasemdalaust – á meðan 

peningar voru fyrir hendi. Að undanskildu háskólabókasafni A virtist hins vegar 

hvergi fara fram formlegt samtal milli háskólabókasafna, háskóladeilda og 

stjórnenda háskóla um uppbyggingu bókakosts og bókaval. Viðmælendur voru 

auk þess margir vantrúaðir á að hægt væri að fá hina síðarnefndu til slíks 

samstarfs. Í nokkrum tilvikum höfðu tilraunir til þess mistekist, t.d. þar sem settar 

höfðu verið á fót bókavalsnefndir. Uppbygging bókakosts var greinilega ekki 

ofarlega á forgangslista fulltrúa viðkomandi háskóla í þeim nefndum. Raunar kom 

fram í gögnunum að ákveðið áhugaleysi var ríkjandi um málefni safnanna 

almennt innan háskólanna og vanþekking á hlutverki þeirra. Í tveimur tilvikum 

var söfnum gert að kaupa – og greiða fyrir, eintök af kennslubókum kennara, 

hvergi virtist hugað að bókakaupum fyrir nýjar námsbrautir og deildir með 

formlegum hætti og jafnvel voru dæmi þess að skipuleggjendur nýrra deilda höfðu 

tekið það sérstaklega fram að enginn kostnaður félli til á bókasafni vegna þeirra.  Í 

stað þess að nota formlegar boðleiðir og ferla treystu viðmælendur mikið á 

óformlegar leiðir. Eftirfarandi ummæli Önnu frá háskólabókasafni A eru 

dæmigerð í því sambandi: „Mér finnst nauðsynlegasta tólið mitt í þessari vinnu 
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mitt persónulega samband við kennara.“ Fræðimenn eru hins vegar sammála um 

að náin samvinna og gott upplýsingastreymi milli háskólabókasafns og 

háskóladeilda sé lykilatriði þegar kemur að bókavali (Chu, 1997; Gessesse, 2000; 

Kuo, 2000; Mueller; 2005) og samkvæmt Ameen (2006) þurfa aðilar að tala 

saman um uppbyggingu og stjórnun safnkosts og helst þurfa báðir aðilar, einnig 

fjármálasvið háskóla, að taka virkan þátt í vinnu við áætlanagerð.  

Önnur hindrun í vegi ástundunar bestu aðferða við uppbyggingu og 

stjórnunar safnkosts samkvæmt rannsókninni voru fjárveitingar til safnanna og 

skipulag fjármála. Allir viðmælendur höfðu orð á því að fjárveitingar til 

uppbyggingar safnkosts væru ónógar. Ljóst var að aukinn kostnaður við greiðslur 

fyrir rafræn tímarit og gagnasöfn – m.a. til landsaðgangs, hafði dregið mjög úr 

þeim fjármunum sem söfnin höfðu úr að spila til bókakaupa. Í nokkrum tilvikum 

sögðu viðmælendur að árleg fjárveiting dyggði tæplega til að kaupa þær bækur 

sem nauðsynlegar væru vegna kennslunnar – kaup umfram það væru „lúxus“. Auk 

þess kom fram að kostnaður var ein helsta hindrunin sem viðmælendur sáu þegar 

talið barst að því að auka hlut rafrænna bóka í bókakosti.  Háskólabókasöfnin voru 

háð háskólunum um fé, engin reikniregla lá til grundvallar fjárveitingum til þeirra 

heldur höfðu háskólarnir og í sumum tilvikum einstakar háskóladeildir, sjálfdæmi 

um það hversu miklum peningum var varið til bókakaupa á ársgrundvelli. Þær 

fjárveitingar höfðu að mestu staðið í stað og jafnvel farið lækkandi þrátt fyrir 

aukið framboð efnis á rafrænu formi sem söfnin hafa þurft að mæta. Þetta 

fyrirkomulag dregur úr sjálfstæði háskólabókasafnanna og stjórnenda þeirra og 

hindrar þá í að byggja vinnu við bókaval á þeim faglega grunni sem hér hefur 

verið lýst – t.d. að gera áætlanir fram í tímann. Viðmælendur töldu sig ekki geta 
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neitað neinum beiðnum um bókakaup sem þeim bárust frá aðilum innan 

háskólanna og í sumum tilvikum ekki varið neinum peningum til bókakaupa nema 

með blessun þeirra. Aukið fjárhagslegt sjálfstæði íslensku háskólabókasafnanna 

gæti stuðlað að breyttum vinnubrögðum þar sem uppbygging og stjórnun 

safnkosts er annars vegar, aukið samfellu og markvissa uppbyggingu. 

Háskólabókasöfnin í rannsókninni voru almennt fáliðuð. Starfsmenn sinntu 

gjarnan mörgum verkefnum, sérhæfing var lítil og tímaskortur alvarleg hindrun – 

bæði til að sinna verkefnum við uppbyggingu og stjórnun safnkosts af þeirri 

fagmennsku sem hún krefst og til að setja sig inní nýja hluti á borð við rafrænar 

bækur. Vinnuálag Önnu hjá háskólabókasafni A var ekkert einsdæmi:  

... mér finnst ég ekki fá þá aðstöðu sem ég þarf til að geta hugsað mikið 

um það [bókavalið]. Ég er í afgreiðslu, ég er í upplýsingaþjónustu mikið og 

það fer vaxandi, svo sé ég um innkaup og skrái. Þetta er eiginlega fullt 

starf. 

Forsvarsmenn háskólabókasafnanna tóku sjálfir mikinn þátt í ferlinu öllu, sem 

reyndar er ekki óalgengt á litlum söfnum (Johnson, 2009). Auk þess má nefna að 

lág laun hafa verið viðvarandi innan stéttar bókasafns- og upplýsingafræðinga og 

lág laun eru starfsmönnum almennt ekki hvati til að leggja á sig meiri vinnu.  

Hefðin skýrir stöðuna að einhverju leyti. Það var áberandi að sömu lykil- 

persónur gegndu sömu lykilstöðum hjá íslensku háskólasöfnunum í langan tíma. 

Meðalstarfsaldur viðmælenda var 22.5 ár – þó ekki á sama stað í öllum tilvikum. 

Þegar þannig háttar til vill gleymast að huga að yfirsýn og því hvernig tryggja beri 

samfellu. Setningar eins og „ ... bara mín eigin stefna ... engin niðurskrifuð stefna“ 
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hringdu viðvörunarbjöllum hjá rannsakanda sem taldi þær til marks um þau 

ófaglegu vinnubrögð að verkþáttur byggi alfarið á þekkingu einstaklinga sem 

hvergi er skjalfest. Verklýsingu háskólabókasafns B og aðfangastefnum háskóla- 

bókasafna A og C var m.a. ætlað að vinna gegn slíku vinnulagi. Helsta skýringin á 

því hversu lítill hreyfanleiki er á meðal starfsmanna safnanna, ekki síst stjórnenda, 

telur rannsakandi einfaldlega vera smæð íslenska bókasafnaheimsins. Bókasafns- 

og upplýsingafræðingum á  Íslandi bjóðast fá sérfræði- eða stjórnunarstörf utan 

bóka- og skjalasafna. Aukið framboð á störfum á sviði skjalastjórnunar og aukin 

sérhæfing bókasafns- og upplýsingafræðinga innan þess sérfræðisviðs er til marks 

um jákvæða þróun hin síðari ár. Stjórnunarstörf á háskólabókasöfnun á Íslandi eru 

hins vegar fá og umsetin. Það getur leitt til þess að hefðin – eða kannski mætti 

hreinlega segja vaninn, fái of mikið vægi í daglegri starfsemi og endurskoðun 

vinnubragða og verkferla verði ónóg, stjórnendur taki síður áhættu og haldi í 

aðferðir sem eru öruggar og þægilegar. Meiri hreyfanleiki væri því æskilegur. 

Loks telur rannsakandi að ímynd bókasafns- og upplýsingafræðinga sem 

stéttar sérfræðinga skipti hér máli. Ímynd stéttarinnar þarf að efla og kynna 

sérhæfingu hennar betur fyrir öðrum sérfræðingum innan háskólasamfélagsins – í 

þessu tilfelli sérhæfingu á sviði uppbyggingar og stjórnunar safnkosts. Forsenda 

þess er þó að bókasafns- og upplýsingafræðingar séu sjálfir meðvitaðir um þá 

sérfræðiþekkingu. Viðmælendum í rannsókninni varð tíðrætt um sérfræðiþekk- 

ingu aðila innan háskólanna þegar kom að bókavali, þekkingu sem byggði á 

sérhæfingu viðkomandi innan tiltekins efnissviðs. Enginn nefndi hins vegar eigin 

sérfræðiþekkingu varðandi málaflokkinn á nafn. Kann að vera að skortur á þeim 

faglega ramma um verkþáttinn sem felst í þeim bestu aðferðum sem hér hafa verið 
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settar fram endurspegli ákveðna vanþekkingu á þeim leiðum sem þróaðar hafa 

verið innan bókasafns- og upplýsingafræðinnar til að gera bókasafns- og 

upplýsingafræðingum kleift að standa að uppbyggingu og stjórnun safnkosts – 

þ.a.m. bókavali, með ábyrgum og skipulegum hætti þótt þeir búi ekki yfir 

sérþekkingu á einstökum efnissviðum. Þögnin gæti því orsakast af óöryggi 

gagnvart viðfangsefninu fremur en alkunnu lítillæti stéttarinnar, enda 

viðfangsefnið flókið eins og ítrekað kom fram. Það er ljóst að val á efni á rafrænu 

formi krefst meiri sérhæfingar en val efnis á prenti, sérhæfingar sem bókasafns- 

og upplýsingafræðingar hafa yfir að ráða. Þeir ættu að halda þessari kunnáttu á 

lofti og nota til að kynna sérsvið sitt og hæfni til að stunda sjálfstætt og ábyrgt 

bókaval. Með því að miðla sérfræðikunnáttu stéttarinnar til annarra aðila innan 

háskólasamfélagsins mætti efla gagnkvæmt traust og virðingu og fá aðra sérfræð- 

inga til að fela sérfræðingum háskólabókasafnanna ábyrgð á stærri hluta af 

bókavali fyrir söfnin og vinna skipulag fyrir málaflokkinn. Í þeirra röðum eru 

einstaklingar sem hafa brennandi áhuga á viðfangsefninu og allar forsendur til að 

helga sig því. Er það trú rannsakanda að beinni aðkoma bókasafns- og 

upplýsingafræðinga að bókavali myndi stuðla að markvissari uppbyggingu 

bókakosts, bæði í einstökum tilvikum og fyrir háskólana sem heild. Aukin 

samvinna milli háskólabókasafna um þessi mál myndi auka breidd í bókatitlum 

sem boðinn væri aðgangur að á landsvísu, bæta þjónustu við háskóla- og vísinda- 

samfélag og stuðla að betri nýtingu þess fjármagns sem varið er til kaupanna úr 

sameiginlegum sjóðum landsmanna. 

Viðmælendur í rannsókninni litu einkum til rafrænna bóka og aukinnar 

samvinnu þegar þeir voru beðnir að velta framtíðinni fyrir sér. Háskólabókasöfnin 
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verða að axla ábyrgð og taka forystu þar sem rafræna upplýsingaumhverfið er 

annars vegar, þar eiga bókasafns- og upplýsingafræðingar að hafa forskot á aðra 

aðila innan háskólasamfélagsins – m.a. með því að móta langtíma stefnu varðandi 

varðveislu. Um leið og háskólabókasöfn færast inn í rafræna framtíð verða þau að 

taka með í reikninginn áhyggjur vegna þess sem kann að glatast og reyna að 

sporna gegn því (Stoller, 2006). Enginn viðmælenda nefndi varðveislumál í 

tengslum við framtíðarsýn sína og aðeins tveir, Steina frá háskólabókasafni C og 

Guðlaug frá háskólabókasafni D, sögðust binda vonir við Opinn aðgang að 

vísindaefni.  

Nýja upplýsingaumhverfið getur unnið með íslensku háskólabókasöfn- 

unum. Miller (1997) greindi umfjöllun um aðgang eða eign (e. access vs. owner- 

ship) sem viðfangsefni í fræðilegri umræðu þegar á tímabilinu 1990-1995. Það 

hefur verið viðvarandi viðfangsefni fræðimanna æ síðan. Nú er talað um aðgang 

þegar hans er þörf (e. just-in-time) eða aðgang „ef ske kynni“ (e. just-in-case) í 

þessu samhengi. Það var greinilegt af rannsóknargögnunum að íslensku háskóla- 

bókasöfnin unnu að mestu samkvæmt fyrri leiðinni – reyndu fyrst og fremst að 

tryggja notendum aðgang að efni þegar hans var þörf, enda kostnaður þeirra helsta 

viðmið við bókakaup. Courant (2010) telur að það sem geri bókasafn einstakt í 

dag sé ekki stærð safnkosts heldur gæði og nýbreytni þeirrar þjónustu sem er í 

boði. Hvorttveggja gæti skapað íslenskum háskólabókasöfnum sóknarfæri. Cour- 

ant spáir því jafnframt að eftir því sem framboð á rafrænu efni eykst muni verða 

betur fylgst með starfsemi háskólabókasafna og meira mat lagt á framlag þeirra til 

hlutverks einstakra háskóla. Þau verða ekki endilega talin „hjarta háskólans“ og 

kannski ekki einu sinni sjálfsögð. Á Íslandi hefur umræða um sparnað til 
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háskólasamfélagsins líka verið fyrirferðamikil hin síðari ár og því er mikilvægt 

fyrir háskólabókasöfnin að geta gert grein fyrir framlagi sínu verði þess krafist. 

Með virkari aðkomu að bókavali gætu háskólabókasöfnin tengst  kjarnastarfsemi 

háskólanna betur – þeirri öflun og miðlun þekkingar sem þar fer fram. 

Í inngangi að þessari rannsókn var spurt: Hvers vegna verja samfélög  

fjármunum til bókasafna? Þar var því haldið fram að þar sem flest bókasöfn á 

Íslandi eru fjármögnuð af almanna fé væri mikilvægt að uppbygging þeirra tæki 

mið af þörfum þeirra hópa innan samfélagsins sem þeim er ætlað að þjóna. 

Hlutverk íslenskra háskólabókasafna er að þjóna háskólasamfélagi, fræða- og 

vísindastarfsemi. Arðurinn af fjárfestingu samfélagsins í safnkosti þeirra er 

þekking – öflun hennar, miðlun og nýsköpun, sem leiðir til betra samfélags 

heildinni til heilla. Það er mikilvægt að íslensk háskólabókasöfn geri sér skýra 

grein fyrir þessu hlutverki og leiti leiða til að uppfylla það sem best. Aðeins með 

því móti er hægt að tryggja að samfélagið haldi áfram að veita fé til 

háskólabókasafna – og jafnvel auka það framlag til að mæta auknu framboði á 

efni, en á því þurfa söfnin sárlega að halda. Um leið þurfa háskólabókasöfnin að 

leita leiða til að sækja fram og búa sig undir að standast þá skoðun sem líklegt er 

að þau muni þurfa að sæta. Samkvæmt Courant (2010) er þrátt fyrir allt söguleg 

hefð fyrir því að meta gæði þess fræðastarfs sem fram fer innan háskóla út frá 

gæðum þess safnkosts sem háskólabókasafn viðkomandi hefur yfir að ráða. Það er 

því ekki nóg að bjóða aðgang að efni þegar þess er þörf. Íslensk háskólabókasöfn 

þurfa að eiga grunnrit og rit helstu höfunda allra helstu fræðasviða sem lögð er 

stund á í landinu „ef ske kynni“ að einhver þurfi að nota þau. Til þess að efla 

bókakost íslenskra háskólabókasafna þarf að efla samvinnu milli háskóla- 
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bókasafna um val og innkaup á bókum án tillits til forms. Vilji til samstarfs kann 

þó að velta á skipulagi háskólamála hérlendis til framtíðar, sérstaklega því hvort 

frekari sameiningar háskóla muni eiga sér stað sem hafi áhrif á þá samkeppni um 

nemendur sem nú ríkir. 

Ekki eru allir á einu máli um það hvort alhæfa megi um rannsóknarefni út 

frá niðurstöðum sem byggja á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Rannsakandi 

deilir hér skoðun með þeim Yin (2003) og Punch (2005) sem sjá ekkert því til 

fyrirstöðu, sérstaklega þar sem rannsókn tekur til fleiri tilviksathugana. Báðir 

benda á að athugun fleiri tilvika feli í sér ákveðna endurtekningu, ekki ósvipað og 

tilraunir. Einnig að þótt tilvik í rannsókn séu á vissan hátt einstök eigi þau líka 

margt sameiginlegt. Þar sem úrtakið í þessari rannsókn var bæði einslitt og 

hlutfallslega stórt telur rannsakandi að heimfæra megi niðurstöður rannsóknarinn- 

ar yfir á ástand uppbyggingar og stjórnunar safnkosts á íslenskum háskólabóka- 

söfnum sem heild. Niðurstaða rannsóknarinnar er að faglegum vinnubrögðum við 

uppbyggingu og stjórnun safnkosts er ábótavant og ekki er unnið að því með 

kerfisbundnum hætti að tryggja háskólasamfélagi, fræða- og vísindastarfsemi 

aðgang að góðum bókakosti á landsvísu. Eins og jafnan í þessum skrifum er með 

góðum bókakosti átt við helstu grunn- eða kjarnarit á þeim fræðasviðum sem lögð 

er stund á, sömuleiðis rit helst höfunda innan hvers fræðasviðs, auk úrvals rita um 

það sem er efst á baugi í fræðunum hverju sinni. Íslensku háskólabókasöfnin 

standast því miður ekki þá kröfu sem samfélagið hlýtur að gera til þeirra í þessu 

efni og úrbóta er þörf. 
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6.1 Tillögur til úrbóta 

Eftirfarandi tillögur miða að því að bæta vinnu við uppbyggingu og stjórnun 

safnkosts á íslenskum háskólabókasöfnum og auka vitund séttar bókasafns- og 

upplýsingafræðinga um þau fræði sem hún grundvallast á. 

 Forgangsverkefni er að treysta undirstöður. Í fyrsta lagi þarf að fara fram 

greining á notendahópum háskólabókasafnanna og upplýsingaþörfum þeirra. Í 

öðru lagi þarf að leggja mat á núverandi bókakost einstakra safna og safnanna í 

heild og greina styrkleika hans og veikleika. Þetta eru umfangsmikil og krefjandi 

verkefni og í ljósi þess hversu fáliðuð flest háskólabókasöfnin eru mætti hugsa sér 

þau sem viðfangsefni nemenda í meistara- eða jafnvel doktorsnámi í bókasafns- 

og upplýsingafræði, en framhaldsnám í greininni hefur aukist mjög hin síðari ár 

og er það vel. Mikilvægt er að undirbúa verðandi bókasafns- og upplýsinga- 

fræðinga betur til að takast á við þau krefjandi og fjölbreyttu viðfangsefni sem 

snerta uppbyggingu og stjórnun safnkosts. Lykilatriði í því sambandi er að auka 

kennslu við Háskóla Íslands í undirstöðuatriðum bókasafns- og upplýsingafræða 

sem taka til uppbyggingar og stjórnunar safnkosts, bæði á prenti og rafrænu formi. 

Stuðla þarf að auknu framboði á símenntun á þessu sviði og forsvarsmenn 

háskólabókasafna ættu að hvetja starfsmenn sína til sjálfsmenntunar og skapa 

þeim svigrúm til þess. Síðast en ekki síst þurfa stjórnendur háskólabókasafna að 

hefja umræðu um stöðu þessara mála og framtíðarfyrirkomulag – með 

endurskoðun og aukið sjálfstæði að leiðarljósi. Stjórnendur háskólabókasafnanna 

þurfa að ræða þessi mál við starfsfólk sitt, í sínum hópi og við lykilaðila innan 

háskólanna. Þá er sérstaklega brýnt að fundin verði miðlæg lausn á umsýslumál- 

um smærri samlaga sem allra fyrst.  
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Lokaorð 

Í inngangskafla var lagður grunnur að rannsókninni og skipulagi hennar lýst. 

Fyrsti kafli innihélt fræðilegt yfirlit. Þeim kafla lauk á samantekt yfir þau sex 

atriði sem rannsakandi taldi sig greina sem bestu aðferðir við uppbyggingu og 

stjórnun safnkosts. Í öðrum kafla var aðferðafræði rannsóknarinnar lýst og einnig 

var þar fjallað um þátttakendur í rannsókninni og framkvæmd hennar. Í þriðja 

kafla var fjallað stuttlega um íslensk háskólabókasöfn, sögu þeirra og skipulag. 

Kaflar fjögur og fimm voru þemakaflar þar sem rannsóknargögnin voru sett fram 

og rædd. Kafli fjögur fjallaði um bestu aðferðir og kafli fimm um framtíðarsýn 

viðmælenda. Í sjötta kafla voru niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman, leitað 

skýringa á þeim og settar fram nokkrar tillögur til úrbóta. Markmið rannsóknar- 

innar var að kanna hvernig uppbyggingu bókakosts væri háttað á íslenskum  

háskólabókasöfnum. Skoðað var hvernig þær aðferðir sem þar er beitt samræmast 

þeim bestu aðferðum við uppbyggingu og stjórnun safnkosts sem greina má í 

fræðilegri orðræðu. Sérstaklega var skoðað hvernig stefnumótun varðandi þennan 

verkþátt var háttað og hvernig þátttakendur í rannsókninni sáu framtíðina fyrir sér 

með tilliti til uppbyggingar og stjórnunar bókakosts. Niðurstöður bentu til þess að 

faglegum vinnubrögðum samkvæmt bestu aðferðum væri ábótavant og að ekki 

væri unnið kerfisbundið að því að tryggja íslensku háskóla- og vísindasamfélagi 

nauðsynlegan bókakost.  

Þótt framtíð íslenskra háskólabókasafna sé óljós í dag er engin ástæða til 

að ætla annað en að hún verði björt. Helstu framfarir í bókasafnsmálum á Íslandi 
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s.l. 15 ár eða svo hafa byggst á samvinnu milli bókasafna. Bæði samvinnu safna 

sömu tegundar og safna almennt. Fyrst ber þar að nefna víðtækt samstarf íslenskra 

bókasafna um notkun bókasafnskerfisins Gegnis, sömuleiðis um landsaðgang að 

rafrænum gagnasöfnum og tímaritum og nú síðast Skemmuna, safn námsritgerða 

og rannsóknarrita, samstarfsverkefni íslenskra háskólabókasafna. Forsvarsmenn  

íslenskra háskólabókasafna hafa því allar forsendur til að endurskoða þennan 

verkþátt og skipuleggja samvinnu um kaup á bókum með farsælum hætti. Þótt 

verkefnið sé flókið er ávinningurinn augljós. Þegar allt kemur til alls hlýtur 

markmið íslenskra háskólabókasafna að vera það sama í dag og það hefur verið á 

bókasöfnum um allan heim frá tímum frumherja fræðanna: Að mæta 

upplýsingaþörfum skilgreindra notenda með eins fjölbreyttu úrvali bóka og 

framast er kostur, ávallt með gæði bóka í fyrirrúmi. Á þann hátt rækja íslensk 

háskólabókasöfn hlutverk sitt og skyldur við það samfélag sem þeim er ætlað að 

þjóna –   landi og þjóð til heilla. 
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Viðauki A 

Tölvupóstsbréf til forstöðumanna háskólabókasafna. 

 

Sæl, 

 

Ég er að hefjast handa við lokaritgerð mína til MLIS gráðu við HÍ. Viðfangsefni 
rannsóknar minnar er bókaval á íslenskum háskólabókasöfnum, aðferðir, staða og 
framtíð. Hvatann að efnisvalinu má m.a. rekja til blaðaskrifa Guðna Elíssonar, 
Jóns Ólafssonar o.fl. um þessi málefni og umræður sem af þeim spunnust árið 
2006.  Það vakti athygli mína þá að engin rannsókn hafði verið gerð á þessum 
málum hérlendis og því var huglægt mat nokkuð ráðandi í umræðunni. Vona ég 
að rannsókn mín muni ráða nokkra bót á því. 

 

Erindi þessa bréfs er að fá leyfi þitt til að taka viðtöl við lykilstarfsmenn þína sem 
sinna þessum málaflokki, og biðja þig jafnframt að segja mér hverjir þeir eru. Ef 
þú ert þessu samþykk bið ég þig jafnframt að láta viðkomandi vita af leyfi þínu og 
að þeir megi eiga von á að ég setji mig í samband við þá fljótlega til að bóka 
viðtalstíma. Ég stefni að því að ljúka gagnaöflun vegna rannsóknarinnar fyrir 
árslok 2008.  

 

Með von um góð viðbrögð 

 

Guðrún Tryggvadóttir 
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Viðauki B 

Kynningarbréf til þátttakenda og trúnaðarheit 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég er að hefja  vinnu við meistaraprófsverkefni mitt í bókasafns- og 
upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Ég er að hefja gagnaöflun sem mun standa 
yfir til áramóta 2008-2009. Ég hafði samband við N.N. og bað hana að gefa leyfi 
fyrir því að starfsmenn hennar tækju þátt í rannsókninni sem ritgerðin byggir á. 
Einnig bað ég hana að benda mér á þá starfsmenn sem best væru til þess fallnir. 
Hún nefndi þitt nafn. Jafnframt veit ég að yfirmaður þinn hefur upplýst þig um 
þetta verkefni og að þú mættir búast við að heyra frá mér. Ég vona að þú sjáir þér 
fært að tala við mig um bókaval á þínum vinnustað, aðferðir og stefnumótun.  Ég 
bið þig um að hafa samband sem fyrst og staðfesta þátttöku og um leið að láta mig 
vita hvaða tími gæti hentað þér. Ég mun reyna að mæta óskum þínum í því  
sambandi og eins um staðsetningu viðtalsins. Ég reikna með að viðtalið taki eina 
og hálfa klukkustund. 

 

Fullum trúnaði er heitið, nöfnum á viðmælendum og upplýsingum um vinnustað 
verður breytt og öllum gögnum eytt þegar vinnu við rannsóknina lýkur.  Ég mun 
tala við einstaklinga hjá fleiri háskólabókasöfnum og setja saman í eina heild í 
ritgerðinni. Þannig á að vera tryggt að engar upplýsingar séu persónugreinanlegar. 

 

Vonast til að heyra frá þér sem fyrst 

Með góðri kveðju, 

Guðrún Tryggvadóttir. 

 

 

 


