Starfsskýrsla bókasafns Borgarholtsskóla
Skólaárið 2014-2015
Starfsfólk: Ása Þorkelsdóttir safnstjóri og Steinunn Þórdís Árnadóttir bókasafns- og
upplýsingafræðingur, báðar í fullu starfi.
Notendur: 1453 nemendur hófu nám við skólann á haustönn og 1194 nemendur á vorönn.
Starfsmenn í maí voru 127.
Húsnæði: Safnrými, lesstofa, skrifstofa og geymsla eru um 383 m2. 72 sæti eru fyrir safngesti.
Opnunartími: Mánud. - fimmtud. kl. 8-16:30, föstud. kl. 8-15. Opið var í 41 klst. á viku.
Aðföng: Áskrift er að 20 tímaritum, fréttabréfum og ársritum.
Skráð aðföng veturinn 2014-2015
bækur

Aðföng
320

Fyrra skólaár
(335)

Eign í maí
8801

kort

0

(0)

55

spil

4

(5)

31

geislaplötur (CD)

0

(3)

257

snældur

0

(0)

16

myndbönd

0

(0)

202

27

(19)

671

356

(306)

9826

mynddiskar (DVD)
Eintök alls:
Uppruni gagna
keypt

316

aðsent/ókeypis

15

gjafir

20

Afskriftir
glatað/vanskil

18

úrelt/ónýtt

69

Fjöldi titla eftir greinum
001-099
Tölvufræði, bókaskrár, bókasafnsfræði, alfræðirit

3

100-299

Heimspeki, sálfræði, siðfræði, trúarbrögð

15

300-399

Félagsfræði, stjórnmál, hagfræði, menntamál, þjóðfræði

34

400-499

Tungumál

14

500-599

Raunvísindi

21

600-699

Tækni, framleiðsla, iðnaður, heilbrigðisvísindi, viðskipti

22

700-799

Listir, skemmtanir, tómstundir, íþróttir

17

800-899

Bókmenntir

900-999

Sagnfræði, landafræði, ævisögur

147
26

Útlán og millisafnalán: 4280 (4419) eintök voru lánuð frá safninu, bæði heim og í
kennslustofur. Millisafnalán voru 13 (15) eða 8 til safnsins og 5 til annarra bókasafna.
Notkun safnsins, upplýsingaþjónusta: Á haustönn dagana 4.-8. nóvember og á vorönn
dagana 16.-20. mars gerðum við þjónustutalningu. (sjá fylgiblað)

Starfsskýrsla bókasafns Borgarholtsskóla 2013-2014

Rekstrarkostnaður:
Rekstrarkostnaður 2014
bækur, tímarit og annar safnkostur
941.882
bókasafnskerfi (hýsing og þjónusta)
536.985
gagnasöfn (landsaðgangur og Morgunblaðið)
164.928
bókaplast, ritföng og spil
21.508
ráðstefnur og námskeið
69.932
Samtals: 1.735.235

Gagnasöfn og vefbækur: Bókasafnið greiðir hlut í landsaðgangi að rafrænum tímaritum og
gagnasöfnum. Bókasafnið greiðir nú fyrir áskrift að vefbókasafninu Snara.is sem inniheldur
orðabækur og fleiri handbækur
Leitir.is: Á vefnum leitir.is býðst aðgengi á einum stað að fjölbreyttum safnkosti bókasafna á
Íslandi og efni valinna sérsafna. Kerfið veitir upplýsingar um gögn bókasafna og aðgang að
rafrænu efni hvort sem um er að ræða texta eða myndrænt efni. Jafnframt eru rafrænar
tímaritsgreinar og gagnasöfn í hvar.is leitarbær í gegnum leitir.is. Safnkostur Bókasafns
Borgarholtsskóla er á meðal þeirra safna sem skrá safnkost sinn í kerfið.
Tölvur og búnaður: Í mars var skipt út 6 tölvum fyrir nemendur og í febrúar komu nýjar
leitarvélar. Á safninu eru nú 17 tölvur fyrir nemendur. Einnig eru 2 vélar við inngang sem
eru eingöngu ætlaðar til að leita í Leitir.is. Starfskonur fengu báðar nýja skrifborðsstóla.
Safnkennsla: Á haustönn var safnkennsla fyrir 9 lífsleiknihópa, samtals 186 nemendur, 3
hópa í FSM103 á listnámsbraut alls 81 nemandi. Kennsla í heimildaleit og
heimildaskráningu fyrir 2 hópa í dreifnámi. Kynningar voru fyrir dreifnámið og
kennaranemendur á þjónustu bókasafnsins. Á vorönn var kynning fyrir nýnema
þjónustubrauta dreifnáms og kennsla í heimildaleit og heimildaskráningu fyrir tvo hópa í
sögu alls 28 nemendur.
Kynningarmál: Bókasafnið er með upplýsingasíður á vef skólans. Þar er meðal annars hægt
að nálgast aðfangalista hvers mánaðar og yfirlit yfir tímarit í áskrift. Einnig sendum við
kennurum tölvupóst með upplýsingum um nýtt efni sem tengist þeirra kennslu- og áhugasviði.
Nýju efni, bókum og tímaritum, er stillt upp í sýningarhillur. Auk þess er leitast við að vekja
athygli nemenda á spennandi bókum og hvetja þá til að lesa sér til ánægju. Skólinn var með
opið hús í mars og margir litu við á bókasafninu.
Fundir og námskeið:
Ása sótti 3 fundi hjá félagi bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum og einn af þeim var haldin
hér í Borgarholtsskóla. Ása fór líka á morgunfyrirlestur á vegum Upplýsingar, þar sem Ágúst
Einarsson fjallaði um hagræn áhrif ritlistar. Steinunn fór á fræðslufund skrásetjara sem haldin
var í Þjóðarbókhlöðunni. Í október fór Ása á landsfund Upplýsingar 2014 – heimurinn í
höndum þér, sem haldin var á Akureyri. Í maí 2015 slóst Ása í för með 12 öðrum
bókasafnsfræðingum úr framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu, til Malmö og
Kaupmannahafnar að skoða bóksöfn. Styrkur frá starfsmenntasjóði BHM var nýttur í ferðina.
Ferðin var mjög gagnleg og hvetjandi og mun örugglega nýtast í starfi.
Önnur störf: Ása situr í gæðaráði og í stýrihópi um heilsueflandi skóla. Steinunn sér um
vefsíðu skólans og á vorönninni var vefurinn uppfærður og fylgdi því mikil vinna, fundir og
skipulagsvinna með Hugsmiðju bæði innanhús og utan.

Maí 2015 Ása Þorkelsdóttir

