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Viðauki 8 

 
 

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS -  HÁSKÓLABÓKASAFN 

 

Könnun um nýtingu lesaðstöðu 
Miðvikudaginn 27. október 1999 

 
Könnun þessi er gerð í þeim tilgangi að athuga hvaða deildir Háskóla Íslands nota 

lesaðstöðu Landsbókasafns mest. Einnig verður kannað að hvaða leyti nemendur í 

öðrum skólum nota lesaðstöðu safnsins svo og almenningur. Eyðublöðunum verður 

dreift þrisvar, þ.e. kl. 8:15, kl. 14 og kl. 19:30. Þeim verður safnað saman kl. 9, kl. 15 

og kl. 21. 

 

Vinsamlegast merkið við í viðeigandi reit.  

 

Háskóli Íslands 
  

 Guðfræðideild 

 

 Heimspekideild 

 

 Félagsvísindadeild 

 

 Viðskiptadeild 

 

 Lagadeild 

 

 Læknadeild 

 

 Tannlæknadeild 

 

 Raunvísindadeild 

 

 Verkfræðideild 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðrir skólar 
 

 Háskóli innanlands  

(hvaða:____________________) 
 

 Háskóli erlendis  

(í hvaða landi: ______________) 
 

 Framhaldsskóli  

(hvaða: ___________________) 
 

 Annar skóli  

(hvaða: ___________________) 

 

 

 

 

 

 Ekki í skóla 

 

 

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna
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Viðauki 9: Könnun á notendaþjónustu í Þjóðarbókhlöðu 10. mars 2005 
 

Ákveðið hefur verið að kanna hvað gestum Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns finnst 

um safnið. Niðurstöður verða notaðar við stefnumótun í framtíðinni. Með því að svara spurn-

ingunum hér á eftir getur þú haft áhrif á hana. 

 

I. Upplýsingar um þig 
 

Vinsamlegast settu x í viðeigandi reiti 

 
1. Kyn  (  ) karl 

  (  ) kona 

 

2. Ég er fædd/ur árið___________ 

 

3. Ég er: 

(  ) nemandi við Háskóla Íslands                   1. árs nemi (  )    2. árs nemi (  )   3. árs nemi (  ) 

  4.-6. árs nemi (  )  Nemi á framhaldsstigi (  ) 
Vinsamlegast merkið við allt sem við á: 

a. Guðfræðideild   (  ) 

b. Læknadeild   (  ) 

c. Lagadeild   (  ) 

d. Viðskipta-og hagfræðideild (  ) 

e. Hugvísindadeild  (  ) 

f. Lyfjafræðideild   (  ) 

g. Tannlæknadeild   (  ) 

h. Verkfræðideild   (  ) 

i. Raunvísindadeild  (  ) 

j. Félagsvísindadeild  (  ) 

k. Hjúkrunarfræðideild  (  ) 

 

(  ) kennari við Háskóla Íslands 

 
Vinsamlegast merkið við allt sem við á: 

l. Guðfræðideild   (  ) 

m. Læknadeild   (  ) 

n. Lagadeild   (  ) 

o. Viðskipta-og hagfræðideild (  ) 

p. Hugvísindadeild  (  ) 

q. Lyfjafræðideild   (  ) 

r. Tannlæknadeild   (  ) 

s. Verkfræðideild   (  ) 

t. Raunvísindadeild  (  ) 

u. Félagsvísindadeild  (  ) 

v. Hjúkrunarfræðideild  (  ) 

 
(  ) nemandi við annan háskóla, hvaða?_____________________________________ 

 

(  ) nemandi við annan skóla, hvaða?_______________________________________ 

 

(  ) starfandi innan háskólasamfélagsins, við hvað?____________________________ 

 

(  ) annað, hvað?_______________________________________________________ 
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II. Heildarálit 
 

Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við bókasafnið í heild, miðað við sl. 12 mánuði? 

Merktu við það sem við á fyrir hvern lið 
 

4. Ég er í heildina ánægð/ur með bókasafnið. 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

5. Þjónusta bókasafnsins er fullnægjandi  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

6. Framboð efnis á bókasafninu er fullnægjandi  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

 

III. Samskipti við starfsfólk 
 

Ef þú lítur á reynslu þína af samskiptum við starfsfólk safnsins sl. 12 mánuði, hversu 

sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Merktu við það sem við á fyrir hvern lið. 
  

7. Starfsfólkið sýnir fyrirspurnum mínum áhuga   

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

8. Starfsfólkið er vingjarnlegt       

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

9. Starfsfólkið er vel að sér        

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

10. Það gengur vel að fá þjónustu hjá starfsfólkinu    

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 
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IV. Að finna gögn og upplýsingar 

 

Ef þú lítur á reynslu þína af samskiptum við starfsfólk safnsins sl. 12 mánuði, hversu 

sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

11. Mér finnst auðvelt að bjarga mér sjálf/ur á safninu   

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

12. Það er auðvelt að finna efni á safninu     

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

13. Leiðbeiningar starfsfólks við heimildaleit eru góðar   

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

 

14. Hvar leitar þú aðstoðar ef þú finnur ekki það sem þú ert að leita að? 

Vinsamlegast settu x í viðeigandi reiti 

 

a. Hjá upplýsingaþjónustunni á 2. hæð (  ) 

b. Við næsta afgreiðsluborð  (  ) 

c. Hjá næsta starfsmanni  (  ) 

d. Hef ekki lent í vandræðum  (  ) 

 

 

15. Hefur þú sent fyrirspurnir til upplýsingaþjónustunnar í tölvupósti? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 

 

16. Hefur þú sótt safnkynningu? 

a. Já (  ) (Sjá 16a) 

b. Nei (  ) (Sjá 16b) 

 

16.a. Ef já, varst þú ánægð/ur með safnkynninguna? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 

 

16.b. Ef nei, hefur þú áhuga á að sækja safnkynningu? 

a. Já  (  ) 

b. Nei  (  ) 

 

17. Hvernig safnkynningu, ef einhverja, myndir þú vilja sækja ? 

Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

 

a. Gegnir  (  ) 

b. Almenn kynning á safninu  (  ) 

c. Rafræn gagnasöfn  (  ) 
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V. Lestraraðstaða 
 

18. Hefur þú notað lestraraðstöðu safnsins sl. 12 mánuði? 

Vinsamlegast settu x í viðeigandi reit 

 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) (Svaraðu næst spurningu 24) 

  

18.a. Ef já, hvenær notar þú helst lestraraðstöðuna? 

a. Allt árið   (  ) 

b. Aðeins á próftíma (  ) 

c. Aðeins utan próftíma (  ) 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Merktu við það sem við á fyrir hvern lið. 
   
19. Lestraraðstaðan er fullnægjandi   

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

20. Það er gott næði á lessvæðum      

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

21. Notkun farsíma hefur truflandi áhrif   

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

22. Notkun fartölva hefur truflandi áhrif   

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

23. Ég er sátt/ur við framboð lesborða á próftíma   

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 
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VI. Húsnæði 
 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Merktu við það sem við á fyrir hvern lið. 

  

24. Það er auðvelt að rata um safnið      

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

25. Merkingar á safninu eru góðar       

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

26. Lýsing á safninu er góð        

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

27. Loftræsing í safninu er góð       

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

28. Það er þægilegur hiti í safninu       

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

29. Það er gott næði í safninu        

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

 

 

VII. Útlán 
 

30. Átt þú lánþegaskírteini?  

Já (  ) 

Nei (  ) 

 

Ef nei, svaraðu þá næst spurningu 37 

 

31. Hefur þú fengið efni að láni sl. 12 mánuði? 

Já (  ) 

Nei (  ) 
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Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Merktu við það sem við á fyrir hvern lið. 

 

32. Útlánareglur safnsins eru sanngjarnar      

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

33. Útlánstími er hæfilegur        

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

 

Vinsamlegast settu x í viðeigandi reit 

 

34. Hefur þú skoðað lánastöðu þína í Gegni (á netinu)? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  )  

 

35. Hefur þú tekið frá rit í Gegni (á netinu)? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 

 

36. Hefur þú endurnýjað rit í Gegni (á netinu)? 

a.  Já (  ) 

b. Nei (  ) 

 

 

VIII. Framboð prentaðs efnis 
 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um framboð prentaðs efnis sl. 

12 mánuði? 

 

Vinsamlegast settu hring utan um viðeigandi tölustaf 

 1 2  3  4         5 
Mjög ósammála Frekar ósammála  Hvorki/né  Frekar sammála       Mjög sammála 

 

37. Framboð prentaðs efnis á mínu áhuga-/fræðasviði er gott 1        2        3        4        5 

38. Ég finn oftast þær bækur sem ég leita að í safninu  1        2        3        4        5 

39. Tímaritin sem ég er að leita að eru oftast til í safninu  1        2        3        4        5 

40. Ég finn oft nýtt efni í safninu     1        2        3        4        5 

41. Ritin sem ég leita að eru oftast í útláni    1        2        3        4        5 
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IX. Millisafnalán 
 

Vinsamlega settu x í viðeigandi reit 

 

42. Hefur þú notað þjónustu millisafnalána sl. 12 mánuði? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 

Ef þú svaraðir já við spurningu 42 svaraðu þá næst spurningu 43 

 

42. Ef nei, vinsamlegast merktu við allt sem við á: 

a. Hef ekki þurft á því að halda (  ) 

b. Þjónustan er of dýr (  ) 

c. Þjónustan tekur of langan tíma (  ) 

d. Ég útvega mér sjálf/ur efni á Netinu (  ) 

e. Ég útvega mér efni eftir öðrum leiðum (  ) 

f. Annað, hvað?_____________________________________ 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Vinsamlegast settu hring utan um viðeigandi tölustaf 

 1 2       3            4                   5   
Mjög ósammála Frekar ósammála    Hvorki/né Frekar sammála       Mjög sammála        

 

43. Ég er í heildina ánægð/ur með þjónustuna  1        2        3        4        5    

44. Útlánstíminn er hæfilegur     1        2        3        4        5     

45. Afgreiðsluhraðinn er ásættanlegur   1        2        3        4        5    

46. Greiðsla fyrir millisafnalán er sanngjörn   1        2        3        4        5    

47. Núverandi gjald fyrir hraðþjónustu er sanngjarnt  1        2        3        4        5    

48. Ég vil gjarnan að tímaritsgreinar verði sendar heim 1        2        3        4        5    

 

 

X. Námsbókasafn HÍ 

 

49. Hefur þú notað námsbókasafn safnsins (efni tengt námskeiðum HÍ á skammtímaláni) 

sl. 12 mánuði? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 

 

Ef nei svaraðu næst spurningu 51 

 

Ef já, hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu um námsbókasafnið 

sl. 12 mánuði? 

 

50. Ég er ánægð/ur með skipulag námsbókasafnsins   

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 
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XI. Tölvur og forrit 
 

51. Hefur þú notað tölvur safnsins á sl. 12 mánuðum? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 

 

Ef nei, svaraðu þá næst spurningu 60 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um tölvumál safnsins sl. 

12 mánuði? 

 

Vinsamlegast settu hring utan um viðeigandi tölustaf 

 1 2  3  4          5 
Mjög ósammála Frekar ósammála  Hvorki/né  Frekar sammála      Mjög sammála 

 

52. Tölvuaðstaða á safninu er góð     1        2        3        4        5 

53. Framboð á nettengdum tölvum er nægilegt   1        2        3        4        5 

54. Þau forrit sem ég nota helst eru í tölvunum   1        2        3        4        5 

55. Það er löng bið eftir því að komast í tölvu   1        2        3        4        5 

56. Bókasafnskerfið Gegnir virkar vel    1        2        3        4        5 

57. Aðstaða til notkunar á eigin fartölvu er góð   1        2        3        4        5 

 

Vinsamlegast settu x í viðeigandi reit 

 

58. Hvaða forrit notar þú í tölvum safnsins? 

Merktu við allt sem við á 

a. Word     (  ) 

b. Excel     (  ) 

c. PowerPoint    (  ) 

d. Tölvupóst    (  ) 

e. Internet Explorer (Netið)  (  ) 

f. Spjall     (  ) 

g. Annað     (  ), hvað?____________________________ 

 

59. Finnst þér vanta forrit í tölvur safnsins? 

Já  (  ) 

Nei   (  ) 

 

Ef já, svaraðu næst spurningu 59a 

 

59. a. Hvaða forrit? 

_________________________________________________________________ 
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60. Hefur þú leitað í bókasafnskerfinu Gegni sl. 12 mánuði? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 

 

60.a. Ef já, hvar tengist þú því oftast? 

Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

a. Heima  (  ) 

b. Á bókasafninu (  ) 

c. Á vinnustað (  ) 

d. Í skólanum (  ) 

e. Annars staðar (  ) 

 

61. Hefur þú notað bókasafnskerfið Gegni til þess að: 

Merktu við allar aðgerðir sem þú hefur framkvæmt 

a. Finna bók / tímarit  (  ) 

b. Taka frá rit   (  ) 

c. Framlengja lánstíma  (  ) 

d. Skoða lánþegastöðu mína (  ) 

 

 

XII. Rafræn gögn 
 

Vinsamlegast settu x í viðeigandi reit 

 

62. Hefur þú notað þau rafrænu gagnasöfn sem safnið býður upp á sl. 12 mánuði? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 

 

Ef nei, svarar þú næst spurningu 64 

 

62.a. Ef já, hvernig nálgast þú rafrænu gagnasöfnin? 

a. Á vef safnsins (bok.hi.is) (  ) 

b.   Á vef landsaðgangs (hvar.is) (  ) 

c. Slæ inn veffangið (  ) 

d. Geymi veffang í „favorites“ (  ) 

e. Annað (  ) 

 

63. Ég tel mig hafa nægilega færni til þess að nýta mér rafræn gögn. 

 
Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

 

XIII. Vefur safnsins, www.bok.hi.is 
 

64. Hefur þú farið inn á vef safnsins sl. 12 mánuði? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 
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Ef nei, svaraðu næst spurningu 70 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um vef safnsins sl. 12 

mánuði? 

Vinsamlegast merktu við það sem við á fyrir hvern lið. 

 

65. Heildarútlit vefsins er gott       

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

66. Það er auðvelt að rata um vefinn      

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

67. Efni vefsins er gagnlegt        

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki/né Frekar sammála Mjög sammála 

                                                                                          

 

68. Hefur þú sent fyrirspurnir til safnsins gegnum vefinn sl. 12 mánuði? 

a. Já (  ) 

b. Nei (  ) 

 

XIV. Hvernig notar þú safnið? 

 

69. Hversu oft á þessum vetri hefur þú heimsótt safnið? 

a. Daglega  (  ) 

b. 3-5 sinnum í viku  (  ) 

c. Vikulega  (  ) 

d. 2-3 sinnum í mánuði (  ) 

e. Mánaðarlega  (  ) 

f. Sjaldnar  (  ) 

 

70. Hvað gerir þú helst í safninu ? 

Merktu við það sem við á 

a. Les (  ) 

b. Fæ lánað efni (  ) 

c. Ljósrita (  ) 

d. Leita að heimildum (  ) 

e. Nota tölvurnar (  ) 

f. Annað (  ) 

 

71. Annað sem þú vilt koma á framfæri? (Notaðu líka bakhliðina.) 

 

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna! 
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Viðauki 10 

 

Spurningar sem stuðst var við í viðtölum við kennarana 
 

Bakgrunnur (menntun). 

 

Reynsla af söfnum erlendis (á námstíma etc.) í samanburði við Lbs-Hbs. 

 

Lýsa því hvernig nemar og kennarar sinna sínum upplýsingaþörfum? Hvernig vann kennarinn 

þegar hann var í námi? Hefur það eitthvað breyst? 

 

Hvernig sinnir kennarinn heimildaleit vegna rannsókna. 

 

Hvað notar kennarinn á safninu? Millisafnalán? Útlán? Rafrænan aðgang? Hvað þá helst? 

Hvað annað? Kaupir þú þínar bækur? 

 

Hvað finnst þér um útibú? 

 

Hver er skoðun kennarans á landsaðganginum? Notar kennarinn landsaðganginn eða annan 

rafrænan aðgang? Hvað finnst kennaranum um greiðslur til landsaðgangsins? 

 

Hvaða skoðun hefur kennarinn á útibúum? 

 

Er kennarinn ánægður með þjónustuna? 

 

Sameining safnanna. Landsbókasafn Íslands ― Háskólabókasafn varð til við samruna tveggja 

safna sem hafa ólík hlutverk en þjóna þó bæði vísindasamfélaginu. Í Noregi hefur nýlega 

sambærilegt þjóð- og háskólabókasafn verið aðskilið í tvö söfn þar sem hlutverkin þóttu of 

ólík. Markmið rannsóknarinnar er að skoða kosti og galla sameiningarinnar. Var sameiningin 

til góðs fyrir Háskóla Íslands?  

 

Hverjir eru helstu kostirnir og gallarnir við sameininguna?  

 

Hefur hið tvíþætta hlutverk orðið til þess að annað hlutverkið hefur hlotið meira vægi í 

starfseminni?  

 

Heyrst hafa hugmyndir um að safnið ætti að þjóna öllum háskólum landsins. Er það góð 

hugmynd eða slæm og hver væri þá staða Háskóla Íslands? 

 

Hvernig vilja háskólakennarar sjá safnið þróast á næstu árum?  

 

 

 


