St arfsskýrsl a bókasafns Bor gar holtsskól a
Skól aári ð 2011- 2012
St arfsfól k: Bára St efánsdóttir safnstj óri og Ása Þor kel sdóttir bókasaf ns- og uppl ýsi ngafr æði ngur, báðar í full u starfi.
Not endur: 1517 ne mendur hóf u ná m vi ð skól ann á haust önn og 1481 ne mandi á vor önn.
St arfs menn í maí vor u 125, þar af 93 kennarar (þá er u ekki meðt al dir þeir sem er u í leyfi).
Hús næði : Saf nr ý mi, lesst ofa, skrifst ofa og gey msl a eru um 383 m2. 67 s æti er u fyrir safngesti.
Opnunartí mi: Mánud. - fi mmt ud. kl. 8-16: 30, föst ud. kl. 8-15. Opi ð var í 41 klst. á vi ku.
Aðf öng: Áskrift er að 40 tí marit um, fréttabréf um og ársrit um.
Skráð aðf öng vet uri nn 2010- 2011
bækur
kort
spil
gei sl apl öt ur ( CD)
snæl dur
myndbönd
mynddi skar ( DVD)
mar g mi ðl unar diskar ( CD- ROM)
Ei nt ök alls:
Uppruni gagna
keypt

289

aðsent/ ókeypi s

40

gj afir

34

Aðf öng
316

Fyrra skól aár
(382)

Ei gn í maí
8122

0
1

(8)
(2)

52
20

10
0
0
36

(7)
(0)
(0)
(56)

235
42
202
557

0

(0)

16

363

(455)

9246

Af s krifti r
gl at að/ vanskil

21

úr elt/ ónýtt

16

Fj öl di titl a efti r grei nu m
001- 099
Töl vufr æði, bókaskrár, bókasaf nsfr æði, alfr æðirit
100- 299
Hei ms peki, sálfr æði, si ðfr æði, trúar br ögð
300- 399
Fél agsfr æði, stj ór nmál, hagfr æði, mennt a mál, þj óðfr æði
400- 499
Tungu mál
500- 599
600- 699
700- 799
800- 899

Raunví si ndi
Tækni, fra ml ei ðsl a, i ðnaður, heil bri gði svísi ndi, vi ðski pti
Li stir, ske mmt anir, t ómst undir, í þróttir
Bók menntir

900- 999

Sagnfr æði, landafr æði, ævisögur

10
12
51
27
13
31
36
117
40

Útl án og millisaf nal án: 5515 ( 6033) ei nt ök vor u lánuð frá safni nu, bæði hei m og í
kennsl ust of ur. Millisafnalán vor u 19 (32) eða 11 til safnsi ns og 8 til annarra bókasaf na.
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Aðf öng: Innkaup dragast enn sa man vegna spar naðar. Ný ei nt ök eru 363 í stað 455 ári ð á
undan. Þess ber þó að geta að á fyrra skól aári ko m 51 ei nt ak að gj öf frá Goet he st of nun.
Ás krift um að tí marit um hef ur f ækkað ni ður í 40 en þar munar mest um erlend tí marit. Deil dir
er mi sj afnl ega dugl egar vi ð að bi ðj a um að bækur, tí marit, kvi kmyndir og fleiri gögn séu
keypt á safni ð. Reynt er að ko ma til mót s vi ð allar óskir se m þýðir að þeir se m bi ðj a um mest
fá mest.
Not kun saf nsi ns, uppl ýsi ngaþj ónust a: Útl ánu m hef ur f ækkað milli ára en þau vor u 5515 á
skól aári nu eftir aukni ngu vet uri nn á undan. Ári n 2010- 2011 vor u útl án 6033 en 5460 vet uri nn
2009- 2010. Ei n ást æða fyrir f ærri útl ánu m er að vi ð kaupu m nær engar þýddar skál dsögur
vegna spar naðar en þær vor u vi ns æl ar, sérst akl ega spennusögur.
Sa mkvæmt skráni ngu á þj ónust uþátt um á bókasafni fengu að meðalt ali 60 ei nst akli ngar lánuð
gögn á safni nu dagana 7.-11. nóve mber. Ei nni g var skráður fj öl di safngest a á mi s munandi
tí mu m dags, fj öl di fyrirspur na og t egund uppl ýsi ngaþj ónust u. Ni ðurst öður fyl gj a þessari
skýrsl u. Fj öl di safngest a á hverj um vi kudegi er frá 321- 516 eða alls 2194 á vi ku.
Re kstrarkost naður: Ekki var óskað eftir rekstrará ætl un frá bókasaf ni fyrir ári ð 2011 hel dur
var út hl ut að 1. 465. 000 kr. til safnsi ns. Saf nstj óri ger ði sitt best a vi ð að hal da i nnkaupu mi nnan
þess ra mma og skil aði rekstraráætl un fyrir ári ð 2012 se m hlj óðaði upp á 1.980. 000.
Re kstrarkost naður 2011
bækur, tí marit og kort
702. 921
fr æðsl umyndir, kvi kmyndir, hlj óðbækur og t ónlist
117. 225
bókasaf nskerfi (hýsi ng og þj ónust a)
418. 116
gagnasöf n (landsaðgangur og Mor gunbl aði ð)
195. 530
bókapl ast og ritföng
112. 197
lei gugj öl d
9. 601
ráðst ef nur og ná mskei ð
37. 940
Sa mt al s: 1. 593. 530

Bókasaf ns kerfi – Gegni r: Útl án og allt nýtt efni ne ma tí marit er skráð í kerfi ð. Heil mi kil
sa mvi nna er vi ð önnur bókasöf n se m not a þett a landskerfi bókasaf na og mi kil þægi ndi að
get a t engt sí n ei nt ök vi ð þær f ærsl ur se mf yrir eru í kerfi nu. Allt af þarf þó að frums krá
nokkuð af gögnu m. Li sti yfir ne mendur er f ær ður úr Innu í Gegni á haust önn en eftir það er
nýj u ml ánþegu m bætt handvirkt i nn. Hægt er að senda rukkanir úr kerfi nu me ð t öl vupósti.
Tí marit og gagnasöf n: Bókasaf ni ð er áskrifandi að vef nu m Hvar.is se m býður upp á
landsaðgang að rafr ænum gagnasöf nu m og tí marit um. Saf ni ð er ekki lengur áskrifandi að
dagbl öðu m enda er Fréttabl aði ð aðgengil egt á neti nu og hægt er að kaupa grei nar úr
Mor gunbl aði nu í lausasölu (grei nar se m er u el dri en 3 ára eru opnar). Bókasaf ni ð grei ðir nú
fyrir áskrift að vef bókasafni nu Snara.is se m var áður grei dd af Mennt a mál aráðuneyti nu.
Leitir.is: Í dese mber opnaði Landskerfi bókasaf na nýj an l eist arvef á sl óði nni www. l eitir.is. Á
vef nu m býðst aðgengi á ei nu m st að að fj öl breytt um saf nkosti bókasaf na á Ísl andi og efni
vali nna sérsaf na. Kerfi ð veitir uppl ýsi ngar um safnkost og aðgang að rafr ænu ef ni hvort se m
u m er að r æða t ext a eða myndr ænt efni. Jafnfra mt eru rafr ænar tí maritsgreinar og gagnasöf n í
hvar.is leitarbær í gegnum l eitir.is. Með Leitir.is er not endu mí fyrst a ski pti gert kl eift að l eit a
í þessu m gagnasöf nu m frá ei nu m st að. Í fyrst u verður boði ð upp á efni úr Gegni, Bækur.is,
Eli b, Hirsl u, Hvar.is, Lj ós myndasaf ni Reykj aví kur, Ske mmunni og Tí marit.is. Þett a er þó
aðei ns byrj uni n, því st efnt er að því að bæt a st öðugt vi ð gögnu m. Uppl ýsi ngar um gögn í ei gu
Bókasaf ns Bor gar holtsskól a eru nú bæði sýnil eg á Gegnir.is og Leitir.is.
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Töl vur og búnaður: Á bókasaf ni eru 11 t öl vur sem ne mendur get a not að fyrir
skól aver kef ni. Ei nni g eru 2 vél ar ei ngöngu ætl aðar til að leita í Gegni. Net stj órar sett u nýj a
út gáf u af st ýri kerfi upp á ne mendavél ar nar se m olli ýms u m vanda mál u m við út prent un.
Reyndu m vi ð eftir best u get u að aðst oða ne mendur og vonu mst til að vandamáli ð ver ði leyst
fyrir næst u önn.
Saf nkennsl a og kynni ngar mál : Þj ónust a bókasafnsi ns er kynnt fyrir ne mendu m og
st arfsfól ki skól ans með mar gví sl egu m hætti. Bókasaf ni ð er með uppl ýsi ngasí ður á vef skól ans
og hef ur Ása umsj ón með þei m. Þar er meðal annars hægt að nál gast aðfangalist a hvers
má naðar og yfirlit yfir tímarit í áskrift. Ei nni g sendu m vi ð kennur u mt öl vupóst með
uppl ýsi ngu m u m nýtt efni se mt engi st þeirra kennsl u- og áhugasvi ði.
11 hópar í lífsl ei kni ( LKN102/ 103) ko mu í safnkennsl u á haust önn. Í hverj um hópi vor u 15- 32
ne mendur. Í janúar fór Ása í kennsl ust und í Ef nafræði 313 og kenndi ne mendu m hei mil dal eit
á þeirra svi ði.
Nýj u ef ni, bóku m og tí marit um, var stillt upp í sýni ngar hill ur og á bor ð. Einni g var leit ast
vi ð að vekj a at hygli á bóku m og öðr u efni í tengslu m vi ð ýmsar uppáko mur í bókasaf na- og
bók mennt ahei mi nu m. Bókasaf nsdaguri nn var hal di nn hátí ðl egur um allt land 17. apríl undir
kj ör or ðunu m Lest ur er best ur.
Að venj u var vef ur skól ans kynnt ur í mótt öku fyrir nýne ma á haust önn. Kynni ngar grei nar um
bókasaf ni ð vor u birt ar í frétt abréfi fyrir forel dra nýne ma.
Skóli nn var með opi ð hús mi ðvi kudagi nn 14. mars kl. 17- 19. Þar var bókasaf ni ð ei nni g til
sýni s og mar gir lit u vi ð.
Fundi r og ná ms kei ð: Fundir hj á Sa mst arfshópi bókasaf nsfr æði nga í fra mhal dsskól um vor u
að þessu si nni hal dnir í Fj öl braut askól anu m vi ð Ár múl a á haust önn og Kvennaskól anu mí
Reykj aví k á vor önn. Vi ð ko mu mst ekki á j ól afund í Mennt askól anu mí Reykj aví k. Þann 23.
maí fór hópuri nn í dagsferð til Vest mannaeyj a. Hei msókni n byrj aði með fundi á bókasaf ni
Fr a mhal dsskól ans í Vestma nnaeyj u m en sí ðan voru aðrir áhugaver ðir st aðir skoðaðir.
Ás a fór á ráðst efnu Uppl ýsi ngar um Raf bækur og bókasöf n í mars. Bára sat ná ms kei ð um ger ð
og ski pul ag gæðahandbóka se m var hal di ð fyrir gæðar áð skól ans og ná ms kei ð um gæða mál og
mæl i kvar ða saf na á vegum Uppl ýsi ngar. Bára fór á ráðst efnu 3f um uppl ýsingat ækni og
me nnt un og á ráðst efnu Stj órnví si um gæðstj ór nun í mars. Í maí fór Ása til Br ussel ása mt
Hönnu Bj ör gu og fl eiri aðil um að hei ms ækj a RoSa se m er gagnasaf n á svið j afnréttis mál a.
Önnur störf: Ými s st örf í þágu skól ans og st arfs manna vor u unni n. Ása l auk st örfum f yrir
jafnréttisnef nd. Bára er í gæðaráði, st ýri hópi um heilsuefl andi skól a og er að lj úka st örfum
se m gj al dkeri hj á st arfs mannafél agi nu.
Bár a sá um vef skól ans en vefstj ór ni n er vi ða mi kið st arf þó Ant on sj á að mi kl u l eyti um
skól aná ms krána, áfanga- og braut al ýsi ngar. St arfi ð fel ur meðal annars í sér frétt askrif,
myndat öku, myndvi nnsl u, ritstj órn, yfirlest ur og tæknil ega aðst oð vi ð aðra not endur vef kerfis.
Vefstj óri svaraði könnun u m opi nbera vefi se m kom frá Innanrí kisráðuneytinu. Þett a var í
fj órða ski pti se m ger ð er útt ekt á opi nber um vefj um rí kis og sveit arfél aga.
Me ð þökk fyrir vet uri nn.
25. maí 2012

____________________________
Bár a St efánsdóttir

