
BÆJAR- OG HÉRAÐSBÓKASAFNIÐ ÍSAFIRÐI 

ÁRSSKÝRSLA 1988 (1987) 

ÚTLÁN: Á árinu voru heildarútlán safnsins 27.380 bindi, en voru 33.218 árið 1987. Í aðalsafni voru 
útlán 22.776 bindi (27.841), í Hnífsdalssafni voru útlánin 2.265 (2.162), og til stofnana o.fl. voru þau 
2.339 (2.815) bindi. 

Af heildarútlánunum voru barnabækur 33% (34% s.l. ár), skáldrit 40% (43%) og flokkað efni (fræðirit) 
27% (24%). 

Skipting útlána eftir efniflokkum 1988 (1987) 

000 rit almenns efnis 319 (387) 

100 heimspeki, sálfræði, dulfræði 550 (487) 

200 trúarbrögð 105 (101) 

300 félagsmál 613 (621) 

400 tungumál, málfræði 77 (73) 

500 raunvísindi 385 (299) 

600 tækni, framleiðsla 980 (891) 

700 listir, íþróttir 574 (789) 

800 bókmenntir, bókmenntafræði 20.824 (26.270) 

900 saga, landafræði, ættfræði 1.951 (2.249) 

hljóðbækur (snældur) 654 (813) 

myndbönd 348 (238) 

alls 27.380 (33.218) 

Bent er á að framangreindar tölur eiga aðeins við bækur sem lánaðar eru út úr safninu - lán á lesstofu, 
leskróka, handbókalán, blaða og tímaritalán o.þ.h. eru ekki talin með. Áætlað er að þessi 
innanhússnotkun nemi u.þ.b. 50% af útlánum safnsins. Útlán á hvern íbúa bæjarins voru um 8 bindi. 
Allmikið hefur dregið úr útlánum undanfarin ár, eins og reyndar í öðrum söfnum landsins. 
Samdrátturinn er eingöngu í skáldritum og barnabókum, sérstaklega textabókum, minna í 
myndabókum. Útlán og notkun fræðiefnis hefur aukist á sama tíma. Þessi þróun stafar vafalaust 
aðallega af stórauknu framboði afþreyingarefnis í fjölmiðlum og myndbandaleigum, en ekki síður eiga 
minnkandi framlög til bókakaupa undanfarin ár sinn þátt í þessari þróun. 

MILLISAFNALÁN: Rit lánuð öðrum söfnum voru 94 (89), og rit fengin að láni voru 97 (135). Veruleg 
aukning er í útvegun erlendra rita um tiltekin málefni. Ýmist eru þau fengin frá sérfræðisöfnum í 
Reykjavík eða frá Skandinavíu, en í ljós hefur komið að afgreiðsla slíkra lána er umtalsvert fljótari 
þaðan en frá Reykjavík. 

ÖNNUR ÚTLÁN: Auk venjulegra útlána voru 221 (412) bækur lánaðar íbúum sýslunnar. Í stofnunum 
voru lánaðar út 1.558 bækur, en árið áður (1.939) bækur. Önnur útlán m.a. til skipa voru 560 (501). 
Alls voru þessi útlán 2.265 (2.815) á árinu. 

PANTANIR: Á árinu voru afgreiddar 220 pantanir á bókum (vegna lána), sem er svipað og s.l. ár 

LÁNÞEGAR: Áætlað er að virkir lánþegar séu álíka margir og s.l. ár, eða um 900. 

SAFNGESTIR: Áætlað er að á bilinu 18-20.000 gestir komi í safnið árlega. 

STARFSLIÐ: Sama og á fyrra ári: Edda B. Kristmundsdóttir, bókasafnsfræðingur (66%), Elín 
Magnfreðsdóttir, bókavörður (66%), Jóhann Hinriksson, forstöðumaður (100%) og Þórdís 
Þorleifsdóttir, bókavörður (66%), auk Sigmundar Guðmundssonar sem vann við bókband tilfallandi. 
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ÚTLÁNATÍMAR: Í aðalsafni var opið 29 klst. á viku í október - maí, en 19 klst. á viku í júní - 
september. Safnið í Hnífsdal var opið 4.5 klst. á viku í okt. - maí. 

SAFNKOSTUR: Í árslok taldist safnkosturinn vera 62.140 Aukningin er 998 bindi miðað við árið á 
undan. Keyptar voru 1.192 bækur, Undanfarin 3 ár hafa bókakaup verið verulega minni en áður. 

STOFNANIR: Þjónusta við stofnanir (þ.e. sjúkrahús, elliheimil, Hlíf, dagheimili og hótelið) var með 
svipuðum hætti og undanfarið. Aðallega er um að ræða útlán ásamt skráningu og frágangi á safnkosti 
þessara stofnana. 

HREPPSBÓKASÖFN: Samstarf við þessi söfn var með líku sniði og undanfarið. Skrár yfir safnauka 
hér og tímaritakaup hafa verið sendar öllum söfnunum. 

HÉRAÐSSKJALASAFN: Starfsemi þess hefur verið óveruleg eins og undanfarið, enda ekkert húsnæði 
til utan súðarherbergi á Byggðasafni og slæm geymsla í sundhallarkjallara. Töluvert hefur verið að 
gera við að sinna fyrirspurnum varðandi filmusafnið. Miklar vonir eru bundnar við að koma megi 
safninu í viðunandi horf með nýju húsnæði og hefja söfnun skjala í héraðinu, sem löngu er orðið 
tímabært. 

STJÓRN: Í stjórn bókasafnsins og skjalasafnsins eru nú eftirtaldir: 

af hálfu Ísafjarðarkaupstaðar: 

Magni Örvar Guðmundsson, Hlíðarvegi 29, formaður  
Ásgeir S. Sigurðsson, Urðarvegi 60, varaformaður 
Bryndís Friðgeirsdóttir, Fjarðarstræti 9 
Guðmundur Marínósson, Hjallavegi 4 

af hálfu hreppa: 

Freyja Bjarnadóttir, Reykjarfjarðarhr. 
Marías Þórðarson, Suðureyri 
Pétur Þorkelsson, Flateyri 

Ísafirði, 20. maí 1989 

Jóhann Hinriksson 

 


