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Lykiltölur  
Útlánuð gögn: 38.711 (35.830) * 
Útlán Rafbókasafn: 809 (750) útlán.  

Bókin heim og útlán á Höfða: 1.603 (1835). Þjónustubeiðnir 92 (94). 

Millisafnalán: 459(281) safngögn. 
 

Virkir lánþegar: 1.382 (1.579), 959 (1.118)  konur ; 401(461) karlar), stofnanir 22. 

Lán pr lánþega: 26,1 (23) eintök. 

Þriggja ára tímabil: 2.860 (3.122) lánþegar. 
 

Heimsóknir leikskólabarna, ýmist skipulagðar eða á eigin vegum: 10 (3) 

heimsóknir: 126 (28) börn. 

Heimsóknir grunnskólanema: 4 (15) heimsóknir: 45(505) börn. 

Talning gesta á viðburðum: Ekki talið, miklar samkomutakmarkanir. 

Leshringir, fjöldi funda / fjöldi þátttakenda: 8 fundir /2 hópar. 

 

Svöfusalur: aðgangskort: 40 (40). 

Þjónustutími, vetur/sumar: 43/40 (43/40) klst. á viku. Engar lokanir á árinu vegna 

covid, en fjöldatakmarnanir. 
 

Safnkostur skráður í Gegni í árslok 2021: 76.935 (77.378).  
 

Starfsfólk: Fastráðið í (3,75) stöðugildi og lausráðið í 15% stöðugildi í 7 mánuði og í 

100% sumarstarf 

Faglærð störf / ófaglærð störf: 2 stöður háskólamenntaðra  starfsmanna / 1,75 

stöðugildi bókavarða II (stúdentspróf eða önnur menntun). 

Íbúafjöldi á Akranesi 1. jan. 2022 var 7.688 (7.525)  

 

*Til samanburðar eru tölur frá árinu áður í sviga () 
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Stjórn safnsins og starfsfólk  
Bókasafnið heyrir undir menningar- og safnanefnd Akraneskaupstaðar og starfar 

samkvæmt Bókasafnslögum nr. 150/2012. Starf forstöðumanns menningar- og 

safnamála var lagt niður í lok ársins 2020. Nýtt skipurit tók gildi 1. janúar 2021, 

með stöðu skrifstofustjóra skrifstofu bæjarstjóra sem yfirmann menningar- og 

safnamála.  Sædís Alexía Sigurmundsdóttir tók við starfinu, en hún lét af störfum í 

október og ekki var ráðið aftur í starfið á árinu.  

Á árinu (1. sept) var einni stöðu bókavarðar breytt í stöðu deildarstjóra. 

Fastráðið starfsfólk: Ásta Björnsdóttir bókavörður, Geirlaug Jóna Rafnsdóttir 

bókavörður, Hrafnhildur Maren Ýr Árnadóttir bókavörður, Ingibjörg Ösp 

Júlíusdóttir deildarstjóri og Halldóra Jónsdóttir safnstjóri. 

Lausráðið starfsfólk í afleysingar: Gunnhildur Ósk Signarsdóttir og Tinna Rós 

Þorsteinsdóttir. Auk þess var Viktor Theódórsson ráðinn  í átakinu Sumarstörf 

námsmanna 2021. 

Yfirlit yfir starfsemina  - Stytting vinnuvikunnar 

Í flestum kjarasamningum sem voru undirritaðir veturinn 2019-2020 er kveðið á 

um heimild til að gera breytingar á skipulagi vinnutíma og stytta vinnuvikuna í allt 

að 36 virkar vinnustundir á viku. Á Bókasafninu var innleidd 2 klst stytting á 

vinnuvikunni miðað við 100% starf . Starfsemin var háð fjöldatakmörkunum af og 

til allt árið og með færri gestakomum. Ekki er gott að meta skerðingu vinnustunda 

fyrir eðlilega starfsemi safnsins á tímum farsóttar. Viðburðir eru stór þáttur í 

starfsemi safnsins, sem allir starfsmenn taka þátt í. 

Safnkostur 

E01 - Eintök eftir efnistegund 2021 

Efnistegund Fjöldi 2021 Fjöldi 2020 Fjöldi 2019 

Bók 60.590 60.914 60.963 

Gagnasett,  69 184 202 
Geisladiskur 834 835 837 
Geisladiskur/hljóðb 251 476 477 
Hljólmplata 37 37 37 

Innb tímarit 1.556 1.446 1.785 

Kort 17 17 17 

Mp3-hljóðbók 883 652 637 
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Myndband video 39 49 48 
Mynddiskur DVD 943 1124 1.125 

Nótur 117 116 115 
Snælda/hljóðbók 36 36 36 

Spil (card) 35 28 19 
Tímaritshefti 11.497 11437 15.846 

Tæki 21 21 20 

Tölvugögn 5 6 6 
Samtals 76.935 77.378 82.170 

Á árinu voru nýskráð 2.021 (1.506) safngögn og afskráð 2.564 safngögn. Safneign 

rýrnaði um 543 safngögn 0,5 (5,8%) og er það að mestu leyti tímarit sem eru 

komin á timarit.is og aðgengileg þar. Einnig afskrifað árangurslaus innheimta og 

upplesnar bækur, sem er árlegt verkefni. 

Afskráð eintök 2021 

Almenn safndeild 2.167 (2.512) 

Geymsla 397 (4.657) 
Samtals 2.564 (7.169) 

 

Útlán 38.711 (35.830)  Útlán Rafbókasafns 809 (750) 

U01 Útlánaaðgerðir eftir aðgerðarkóða Fjöldi 2021 Fjöldi 2020 Fjöldi 2019 
50 - Útlán 31.397 29.035 35.063 
52 - Ótengd útlán 16 37 13 

58 - Láni eytt 0 10 13 

61 - Skil 31.672 29.134 35.210 
62 - Endurnýjað lán (www), af lánþega  2.802 2.111 2.330 

63 - Endurnýjað lán (PC) afgreiðsla 2.894 2.276 2.280 

65 -Eintak skráð týnt 76 69 78 

66 - Eintak skráð skilað 1 2 1 
71–4 Frátektarbeiðni 1-4 845 870 801 
82-Eintaki skilað án útláns* 18.565 14.948 7.940 

*Þetta eru skil í sjálfsafgreiðlsuvél, sem starfsfólk fer yfir. 
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U13 -  Útlán og skil í sjálfsafgreiðsluvél 2021 

Útlánskóði Fjöldi 2021 Fjöldi 2020 Fjöldi 2019 
Útlán 13.450 10.962 7.675 

Skil 17.087 14.581 7.293 
Endurnýjað lán 74 99 43 
Samtals 30.611 25.642 15.011 

Tæplega 50% (42%) af skilum og útlánum fór um sjálfsafgreiðsluvél og er það  

aukning frá fyrra ári. Útlán og skil voru 63.086 og þar af voru lán og skil í gegnum  Í 

sjálfsafgreiðsluvélina 30.611.  Áfram verður  lögð áhersla á notkun 

sjálfsafgreiðsluvélar og aukna upplýsingaþjónustu við lánþega. 

Útlánaaðgerðir 2021 Fjöldi 
61 - Skil 31.673 

63 - Endurnýjað lán (PC)  2.894 
72-74 Frátektarbeiðnir 845 

50 - Útlán 31.413 

62 - Endurnýjað lán (WWW) á leitir.is 2.802 

 

Útlán  2021- útlán 2021 -Skil 2020 útlán 2020 skil 2019 útlán 

Janúar 3340  3.853  3396 
Febrúar 3086  3.239  2974 

Mars 3661  3.362  3011 

Apríl 2714  305  3147 
Maí 2775  3394  2613 

Júní 3628  3798  4192 

Júlí  3713   3.964  4315 

Ágúst 3134  3.148  3510 

Sept 2824  3167  3085 

Okt 2903  3151  3626 
Nóv 3071  1220  3591 

Des 2553  2.468  3010 
Samtals 37.402 31.673 33.459 29.136 40.470 

Rafbókasafn 809  750  661 

Annað 500  1000  1000 
Samtals 38.711  35.830  42.131 

Útlán eru 2.881 fleiri en árið áður (6,2 %) en útlánadagar eru mun fleiri.  
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Bókin heim, útlán og fjöldi notenda.  Samtals  voru lánuð 1835 safngögn.  

94 þjónustubeiðnir. 10-12 lánþegar virkir í hverjum mánuði. 

Hvað er mest lánað ? Bækur eru mest lánaðar og þar á eftir tímaritin. Útlán 

rafbóka jókst. Allir lánþegar hafa aðgang að Rafbókasafninu. 

Efnistegund Fjöldi 

Tæki (Equip) 3 
Gagnasett (kit) 128 
Geisladiskur/hljóðbók (cdspo) 225 

Spil (card) 71 
Tímaritshefti (issue) 2.189 

Geisladiskur (cd) tónlist 17 

Mp3-hljóðbók (Mp3) 540 
Mynddiskur (DVD) 398 
Nótur (music) 4 

Bók (book) 33.534 
Rafbækur (Rafbókasafn) 809 

Samtals: 37.918 
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Lánþegar  

Fjöldi lánþega: Lánþegar voru virkastir í mars eða 1461 (1.590).  Lánþegar eru 

2.860 (3.122) þegar horft er til 3ja ára tímabils. Þetta er fjöldi lánþega sem hafa 

verið með gilt skírteini einhvern tímann á þriggja ára tímabili frá árslokum valins 

árs. Ýmsar takmarkanir voru í gildi á árinu og gestakomur færri, farsóttin geysaði 

enn.  Hér á eftir eru nokkrar skýrslur um lánþega. 

U15 – Virkir lánþegar og útlán eftir kyni og ári. 

ÁR KVK fjöldi KVK útlán 

KVK útlán 

pr. KK fjöldi KK útlán KK útlán pr. 

2021 1.097 27.885 25 459 7.835 17 

2020 1.118 25.052 22 461 7.417 16 

Samtals: 1.556 (1.579)virkir lánþegar og konur virkari en karlar. 
 

 

L01 - Lánþegar eftir lánþegastöðu í árslok 2021 
Lánþegastaða Karl Kona Ótilgreint Samtals 

01 113 (144) 443 (499) 1(1) 557 (644) 

03 215 (185) 293 (249) 0(0) 508 (434) 

04 69 (80) 211 (194) 0(0) 280 (274) 

05 ekki notað 0 12 0 12 

06 2 (2) 10 (8) 0 12 (10) 

08 1 (1) 1 (1) 12 (12) 14 (14) 

80  (1) (1) 11 (15) 11 (17) 

Samtals                                           401 (413)         959 (964)                     22 (28)           1382 (1.405) 
Skýring á töflu: 01 Almennur lánþegi; 03 - Börn undir 18 ára ; 04 - Frítt skírteini ; 05 – 
Starfsmenn Akranessafna; 06 - Bókin heim ; 08 – Stofnanir/fyrirtæki ; 80 – MSL innlend söfn 

 

Laugardagar eru fjölskyldudagar og eru vel sóttir, fjölskyldan saman á 

Bókasafninu. Á árinu var Bókasafnið með styrk frá SSV til að auka fjölbreytni í 
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viðburðum. Tinna Royal listamaður var ráðin til samstarfs og kom  hún að ýsmum 

verkefnum. Gestir á laugardögum voru frá 20-50 manns í hvert sinn. 

Barnastarf  

Bóksafnið býður upp á fjölbreytt barnastarf, en draga varð úr starfsemi vegna 

farsóttarinnar. Kosið var um  Bókverðlaun barnanna á vordögum. Sumarlestur 

barna (6-12 ára) hófst í byrjun júní og stóð til 13. ágúst. 

Þema ársins var Sirkus stemning og Veggurinn skreyttur með  sirkustjöldum og 

þátttakendur settu bókamiða á vegginn.  Spreyttu sig síðan á gestaþrautum.  

Gestaþrautir: Juggel boltar, kúluspil, fótboltaspil, húlahringir, fingraþrautir 

plasmakúla,  ofl,ofl. 

“Kraftasúla” til hliðar við tjöldin tók stöðuna á lestrinum í hverri viku. Náum við að 

slá fyrra met? 81.313 bls.  eða 931 bók ? Það tókst ekki, en árangurinn var mjög 

góður hjá þátttakendum. 

Penninn, Skessuhornið (lesari vikunnar), Íslandsbanki, ÍA og Hallbera 

Jóhannesdóttir styrktu verkefnið með vinnningum. 

Fjöldi þátttakenda Hvað var mikið lesið Per þátttakanda 

202 skráð, 105 börn virk 56.149 bls/ 662 bækur 535 bls / pr.6,3 bók 

      

Húllum hæ hátíðin var 18. ágúst og tóku 50 börn þátt í ratleik og þrautum.  
 

Jólasögustundir voru í boði fyrir leikskólanemendur og í 10 heimsóknum komu 

126 börn.  

Ritsmiðjan féll niður.  Safnkynning var fyrir 4. bekk Brekkubæjarskóla, en  féll 

niður fyrir Grundaskóla.  

Öskudagur. Ekki tekið á móti sönghópum á árinu, vegna samkomutakmarkana. 
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Foreldramorgnar. Á þriðjudögum hittast foreldrar á safninu. Einn fyrirlestur var í 

boði á árinu, fræðsluerindi um heilsu og næringu ungbarna í umsjón Ebbu 

Guðnýjar Guðmundsdóttur.  Fyrirlesturinn var vel sóttur.  

Foreldramorgnar eru vettvangur fyrir foreldra að hittast með ungbörn sín, jafnt 

mæður sem feður. Tímasetningu breytt á árinu.  

 

         

Sýningar og viðburðir  

Fyrsta sýning ársins var sýning  á verkum 6 listakvenna. Verkin eru ný eign 

Listasafns Akraness og Bókasafnsins. (sjá forsíðu) 

Mars-apríl, Sýningin Myrka Íslands -myndskreytt sögustund fjallaði um hamfarir, 

þjóðsögur og hörmungar í íslenskri sögu. Umsjón Sigrún Elíasdóttir. 
 

Á vordögum flutti Jón Guðmundsson garðyrkjufræðingur  fyrirlesturinn 

Nytjagarðurinn bæði í raunheimum og í streymi á fésbókinni.  

Í maí, var að venju sýning frá skólastofnun á 

Akranesi og að þessu sinni var sýning á verkum 

nemenda á Leikskólanum Vallarseli.  

Sýnd voru 26 verk eftir nemendur á deildinni 

Hnúki, öll fædd árið 2016. Einnig prýddi 

sýninguna spúandi eldfjall, sem nemendur á 

deildinni Stekk, í  árgangi 2016 og 2017 unnu. 

Júní-júlí, sýningin Bland í poka. Tinna Royal 

bæjarlistamaður sýndi skúlptúra.  
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Júlí-ágúst, Gumbla listsýning Gunnhildar bókavarðar og Emblu Hrannar, báðar 

nýútskrifaðar af listabraut FB. 

Á Vökudögum (okt-nóv) voru þrjár sýningar: Akrafjall - málverkasýning. 6. bekkur 

í Brekkubæjarskóla sýndi verk sem unnin voru með Akrafjall sem fyrirmynd. 

Verkin voru unnin undir leiðsögn  Guðrúnar Hjörleifsdóttur myndlistakennara. 

Vetrarblóm Áslaug Benediktsdóttir er búsett á Akranesi og er með vinnustofu að 

Ægisbraut 30.  Myndirnar sem hún sýndi á Vökudögum voru flestar gerðar á þessu 

og síðasta ári. 

Handverkið mitt í áranna rás: Sýnishorn af handverki Guðlaugar Bergþórsdóttur í 

tilefni af 80 ára afmæli hennar í nóvember 2020. Verkin á sýningunni spanna allt 

frá því Guðlaug var í barnaskóla til dagsins í dag. Sýningin vakti mikla athygli og var 

vel sótt. 

Bókmenntakvöld - Skýjað með köflum úr 

nýjum bókum. Sem fyrr var Sigurbjörg 

Þrastardóttir skagakona og rithöfundur 

dagskrárstjóri. Vel sóttur viðburður á 

Vökudögum sem rétt small inn áður en hertar 

takmarkanir tóku gildi á ný. 110 gestir . 

Rithöfundar sem lásu: Fríða Ísberg - Merking, 

Ingólfur Eiríksson - Stóra bókin um 

sjálfsvorkun, Sigrún Pálsdóttir - Dyngja , Einar 

Kárason - Þung ský, Ásdís Halla Bragadóttir - Læknirinn í Englaveksmiðjunni 

 

Fjölskyldusöngstund var á vegum 

Valgerðar Jónsdóttur 

tónmenntakennara í Grundaskóla 

og stjórnanda barnakórs 

Grundaskóla. Dagskráin var hluti 

af Barnamenningarhátíð sem 

haldið var samhliða Vökudögum. 
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Fastir viðburðir - og aðrir viðburðir 

Foreldramorgnar, sögustundir, prjóna- og heklkaffi , leshringir og kallaspjall á 

föstudögum eru fastir viðburðir á bókasafninu. Skipulagðar samverustundir urðu 

oft að víkja fyrir pestinni. Safnkynningum og safnheimsóknum nemenda var að 

mestu frestað. Auk þess varð að fresta Minecraft smiðju frá Háskólanum í 

Reykjavík (Skema) fyrir börnin, sem var framlag bókasafnsins á Barnamenningar-

hátíð.  

Bókasafnið tók þátt í  IceDocs heimildamyndahátíðinni  22.-26. júní með því að 

hýsa fyrirlestur á vegum hátíðarinnar. Þess má geta að Bókasafninu barst  á árinu 

myndin Steyptar götur á Akranesi í 33 ár. Sönn saga um hugvit og þróun. Myndin 

var á VHS spólu og  fékk safnið Heiðar Mar hjá Muninn film til að færa myndina 

yfir á stafrænt form og er hún sýnileg á YouTube.  

Sögugangan Íþróttir,  söguganga “Kellinga” var unnin og flutt í samstarfi við 

Skagaleikflokkinn. Fræðslugangan fór fram á Írskum dögum, góð þátttaka í 

blíðskaparveðri. Gangan var endurtekin á Vökudögum. Uppbyggingasjóður 

Vesturlands styrkti viðburðinn. 

Nokkrir rithöfundar  frá Akranesi sem voru með í jólabókaflóðinu lásu upp úr 

bókum sínum í streymdi á Fésbókarsíðu safnsins.  
(sjá https://www.facebook.com/bokasafn.akraness) 

Annað: Stafrænt bókasafnskort í veskisöpp fyrir snjallsíma er framtíðin. 

Bókasafnið var eitt af mörgum almenningsbókasöfnum sem fékk styrk (3.000.000) 

frá Bókasafnasjóði 2021 í verkefnið. Landskerfi bókasafna leiðir verkefnið.  

Bókasafnið er þátttakandi í mörgum sameiginilegu verkefnum bókasafna, þar á 

meðal er rekstur nokkurra gagnagrunna sem nýtist landsmönnum öllum.  

Ný vefsíða Bókasafns Akraness var tekinn í notkun á árinu.  

 

Sýning Guðlaugar Bergþórsdóttur, 

“Handverk mitt í áranna rás”, vakti 

verðskuldaða athygli. 

 

 

https://www.facebook.com/bokasafn.akraness
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Jólasýning Bókasafnsins skartaði 

fallegu hekluðu jólatré sem 

handavinnuhópurinn Dúllurnar 

færðu safninu að gjöf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2022 - Halldóra Jónsdóttir, safnstjóri og bæjarbókavörður. 

Skýrslan er byggð á Árslokatölfræði Landskerfis bókasafna fyrir árið 2021.  

Lykilskýrslur eru:  

Eintök, E01 og E04. 

Útlán U03, U04  

Lánþegar L01og M01. 
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