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Bókasafn Mosfellsbæjar er bæjarbókasafn og menningarmiðstöð
Mosfellinga.
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Bókasafn Mosfellsbæjar er rekið af Mosfellsbæ og starfar samkvæmt
bókasafnalögum frá 2012 og samþykktum bæjarins. Fjölbreyttir
menningarviðburðir eru stór hluti af starfsemi safnsins, og fellur Listasalur
Mosfellsbæjar þar undir. Bókasafnið annast og ber ábyrgð á
vinabæjasamstarfi bæjarins.
Almenningsbókasöfn bjóða jafnt aðgengi allra að bókmenntum, listum,
fræðslu og upplýsingum og stuðla að fjölbreytni og alþjóðlegri sýn.
Bókasöfnin opna börnum ævintýraheim og örva lestrargetu þeirra og áhuga
á yndislestri.
Í Listasal Mosfellsbæjar er hægt að kynna sér strauma og stefnur í myndlist
samtímans á fjölbreyttum sýningum.
Mosfellingar hafa aðgang að bókakosti Borgarbókasafns og Bókasafns
Seltjarnarness með bókasafnsskírteini sínu.

Árið 2015 var gott, viðburðaríkt og erilsamt ár í starfsemi Bókasafns og
Listasalar.
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STARFSMENN
Fastráðnir starfsmenn með
fjölbreytta háskólamenntun voru sjö
á árinu og þrír starfsmenn í
tímavinnu. Stöðugildi eru 6,55.
Starfsmannafundir eru haldnir
mánaðarlega og sérstakur
starfsdagur að vori.
Starfsmenn sóttu ýmsa fundi og námskeið, m.a. hjá Landskerfi bókasafna.

AFGREIÐSLUTÍMI OG ÖNNUR STARFSEMI:
Afgreiðslutími Bókasafns og Listasalar er 12-18 mánudaga, þriðjudaga,
fimmtudaga og föstudaga, 10-18 miðvikudaga, og 13-17 laugardaga, allt árið.
Hægt er að semja um aðgang fyrir hádegi til vinnu, lestrar, náms og
fundarhalda.
Upplýsingar eru gefnar í síma fyrir hádegi virka daga.
Á árinu fékk Bókasafnið til afnota húsnæði fyrrum Þjónustuvers bæjarins inn
af Bókasafninu. Rýmið nefnist Fiskabúrið og hefur nýst vel fyrir fundi og
námsaðstöðu. Þráðlaust net fyrir safngesti er í öllu safninu.
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Tekið er á móti skólanemum og leikskólabörnum á fyrirfram bókuðum tímum
fyrir hádegi virka daga.
Listasalurinn er opinn á afgreiðslutíma safnsins, en opnanir
myndlistarsýninga, alls kyns viðburðir og fundir ná yfirleitt fram yfir þann
tíma.

Sveitarfélagið verður fjölmennara
með hverju árinu og aðsókn í
Bókasafnið og Listasalinn hefur aukist
í takt við aukna starfsemi og
þjónustu.
Gestir á árinu voru 81.067
Útlán á árinu voru 72.000

Safnkostur Bókasafnsins er hluti af Gegni – landskerfi bókasafna.
Gegn framvísun eigin skírteinis eða skilríkja er hægt að fá safngögn að láni.
Safngögn eru í margbreytilegu formi. Bækur, hljóðbækur, tímarit, dagblöð,
tónlist og kvikmyndir. Útlán drógust lítillega saman á árinu líkt og í öðrum
söfnum.
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Bókasafn Mosfellsbæjar tekur þátt í að greiða fyrir aðgang landsmanna að
stafrænum gagna- og greinasöfnum um vefinn hvar.is. Þangað sóttu
landsmenn alls 3.015.105 greinar í fullri lengd eða gagnasöfn, auk greina í
Gagnasafn Morgunblaðsins.
BARNA- OG UNGLINGASTARF
Bókasafnið hefur til margra
ára átt ánægjulegt, fjölbreytt
og farsælt samstarf við leikog grunnskóla bæjarins og
sérstök áhersla hefur verið
lögð á þjónustu við börn og
unglinga.
Leikskólar - Sögustundir eru
bókaðar fyrirfram fyrir leikskólabörn. Þær eru oftast fyrir hádegi virka daga.
Alls voru 70 sögustundir frá september fram í maí 2015 og 616 börn sóttu
þær. Leikskólahópar fá einnig bækur að láni eða koma í óvæntar heimsóknir.
Skólaheimsóknir grunnskólanema eru fjölbreyttar. Ýmist koma bekkir að fá
bækur að láni, eða koma í safnkynningu, safnkennslu og verkefnavinnu.
Tilgangurinn fer eftir aldri.
10. bekkingum var boðið að hlusta á Hljómsveitina Vio sl. vor og 9. bekkingum
var boðið á dagskrá Hunds í óskilum um Halldór Laxness. Hvort tveggja féll vel
í kramið.

Ársskýrsla 2015

6

Nemendur framhaldsskólans, FMos,
koma stöku sinnum í kynningu eða
verkefnavinnu.
Sumarlestur er reglulegur þáttur í starfi
Bókasafnsins. 333 börn skráðu sig til
leiks sumarið 2015, flest á aldrinum 511 ára.
Bókagetraunir eru fastur liður allan veturinn.
Börnum er boðið að taka þátt í vali á bók ársins.
Vinaleið Lágafellsskóla kemur með hópa í Bókasafnið og er tekið vel á móti
þeim.
Í ár hafði Bókasafnið milligöngu um afhendingu gjafabóka frá IBBY á Íslandi til
6 ára barna.
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LISTASALUR
Valdar eru fjölbreyttar
sýningar til að kynna
bæjarbúum gerjun
samtímamyndlistar.

Árið 2015 voru 11 sýningar
eftirtalinna listamanna í salnum:
INFINITE. Helga Sif Guðmundsdóttir – einkasýning.
Fluxus Revival. Michelle Bird.
Bóklist. Ragnar Einarsson og Guðlaug Friðriksdóttir – samsýning.
Málverkasýning. Brynhildur Ósk Gísladóttir – einkasýning.
Harden Your Heart / Forhertu Hjarta Þitt. Þórdís Aðalsteins og David Herberts
– samsýning.
Hringrás. Gerður Guðmundsdóttir - einkasýning á textílverkum.
Dásemdardagar með Diddú. Ljósmyndasýning Gunnars Karls Gunnlaugssonar.
“Blankspace - Moving Dialogues” Tilraunastofa samskipta. Alexandra Kathleen
Litaker, Ami Skånberg, Disa Kamula og Imme Bode.
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Ásýnd samferðarmanna á lífsfleyinu. Kristín Þorkelsdóttir – einkasýning.
Frumdrættir og fyrirmyndir. Guðbjörg Lind Jónsdóttir, Jean Larson, Kristín
Geirsdóttir og Ólöf Oddgeirsdóttir – samsýning.
Spekúlasjónir - samsýning Ránar Jónsdóttur og Unnar Óttarsdóttur
Nemendatónleikar Listaskólans voru haldnir í Listasalnum á árinu, svo og
ýmsir fundir og fyrirlestrar.

VIÐBURÐIR
Kona mánaðarins. Í tilefni af 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna stóð
Bókasafnið fyrir mánaðarlegu verkefni „Kona mánaðarins“ í samstarfi við
Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar og aðstandendur kvennanna. Verkefnið vakti
verðskuldaða athygli og fékk viðurkenningu og styrk frá Framkvæmdanefnd
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um 100 ára kosningarétt kvenna. Stefnt er að því að gefa út bækling með
heildarsamantekt verkefnisins.
Menningarvor, árleg menningardagskrá, var þrjú þriðjudagskvöld í apríl.
Kvöldin nutu mikilla vinsælda og mættu að meðaltali 200 manns hvert kvöld.
Kvöldin voru tileinkuð
Guðrúnu Tómasdóttur
söngkonu, Kvenfélagi
Mosfellssveitar og
Innansveitarkróníku í
samstarfi við Leikfélagið.
Fjöldi góðra listamanna tók
þátt á einn eða annan hátt.

Dagur íslenskrar tungu var 16. nóvember. Menntamálaráðuneytið og
Árnastofnun stóðu fyrir hátíðardagskrá í Bókasafninu í samstarfi við safnið.
Þar veitti menntamálaráðherra Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar og aðrar
viðurkenningar. Ráðuneytið bauð upp á veitingar í Listasal.
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Bókmenntakvöld Bókasafnsins var 10. nóvember. Kvöldin eru víðfræg og
óhemju vinsæl, ekki síst fyrir tilstuðlan stjórnandans sl. 8 ár, Katrínar
Jakobsdóttur. 260 manns mættu og skemmtu sér konunglega. Rithöfundar
kvöldsins voru Auður Jónsdóttir, Árni Bergmann, Bjarki Bjarnason, Jón Kalman
Stefánsson, Kristín Helga Gunnarsdóttir. Fyrir dagskrá léku ungir
tónlistarmenn fyrir gesti.

ÝMIS VERKEFNI
Mín kona - smáverkefni. Konur velja konu sér tengda til að kynna með
myndum og munum í sýningarskáp.
Leshringur eldri borgara var starfræktur í samstarfi Bókasafns og Félags eldri
borgara í Mosfellsbæ, Famos. Starfsmaður Bókasafnsins leiðir hópinn sem
hittist 9 sinnum á ári. Að vori býður Bókasafnið til fundar yfir bakkelsi með
rithöfundi að vali hópsins.
Skólaskrifstofa hélt 5 fræðslufundi í safninu. Bókasafnið kom að dagskrá m.a.
með útstillingum sem tengdust efni fundarins.
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Workshop var haldið af Gljúfrasteini og Listaháskóla í Fiskabúri eina viku í
maí. Mikið fjör.

Lestrarátak barna og aukið samstarf við skólana um yndislestur.
Yndislestur var lestrarhvetjandi verkefni fyrir einstaklinga og fjölskyldur.
Uppátækið gafst vel og fjöldi manns tók þátt. Markmiðið var að lesa a.m.k. 3
bækur síðustu 3 mánuði ársins.

Torgið - ýmsir viðburðir,
tónleikar og annað.
Bókasafnið skráir viðburðina
og lánar flygil, borð og stóla
eftir atvikum.
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VINABÆJASAMSTARF
Helga Jónsdóttir starfsmaður Bókasafnsins er tengiliður og verkefnastjóri
norræns vinabæjasamstarfs Mosfellsbæjar fyrir hönd bæjarins.
Vinnufundur ritara var haldinn í apríl í Mosfellsbæ. Þar var endurskoðun
samþykkta um vinabæjasamstarfið tekin fyrir.
Vinabæjafundur vinabæjanefnda var haldinn í september. Þar komu fram
breytingatillögur við endurskoðun samþykkta frá í apríl, og verða þær lagðar
fyrir í heimahéraði.
Vinabæjaráðstefna verður í Thisted 14.-17. ágúst 2016 og verður þá skrifað
undir samþykktirnar sem starfað verður eftir næstu 5 ár a.m.k.
Unglingaverkefni/Unglingabúðir
voru í júní í Loimaa. Fjórir
þátttakendur fóru frá
Mosfellsbæ, 2 frá Lágafellsskóla
og 2 frá Varmárskóla. Hópstjóri
var frá Félagsmiðstöðinni.
Krakkarnir unnu saman að
tónlistarsköpun og ljósmyndun. Allir voru ánægðir og verkefnið tókst með
ágætum.

Ársskýrsla 2015

13

Heimsókn frá Skien. Í maí kom hópur starfsmanna frá Ibsen-huset í Skien í
heimsókn. Hópurinn stóð stutt við, en skoðaði Bókasafnið og Listasalinn og
var síðan boðið til hádegisverðar í Café Álafoss.
Sjónvarpsfólk frá Thisted. Í nóvember komu 2 sjónvarpsmenn frá Midtvest
TV á Jótlandi. Þeir hafa unnið þáttaröð um Norðurlönd og m.a. heimsótt
vinabæi Thisted. Þeir tóku viðtöl við umsjónarfólk vinabæjasamstarfsins.
Myndað var í Bókasafninu, Álafosskvos og Mosfellsdal. Einnig var myndað í
Bókasafninu þegar þar var haldið upp á Dag íslenskrar tungu og í
Gljúfrasteini þegar tvíeykið Hundur í óskilum flutti Laxnessdagskrá.

