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Bókasafn Mosfellsbæjar er rekið af Mosfellsbæ og starfar samkvæmt lögum um
almenningsbókasöfn frá 2012. Listasalur Mosfellsbæjar fellur undir starfsemi Bókasafnsins.
Til þess að fá aðgang að safnkostinum þarf bókasafnsskírteini. Frá 9. ágúst 2017 eru skírteini
endurgjaldslaus fyrir alla Mosfellinga. Handhafar skírteinis geta fengið að láni bækur, hljóðbækur,
tímarit, tónlistardiska og kvikmyndir, og hafa jafnframt aðgang að safnkosti Borgarbókasafns og
Bókasafns Seltjarnarness. Nýir lánþegar voru 371, en 403 á árinu 2018, og eru konur í meirihluta bæði
árin. Svo virðist sem vitneskjan um frí skírteini til handa Mosfellingum sé ekki almenn, og stendur til
að minna reglulega á þessi fríðindi á árinu 2020.
Afgreiðslutími safnsins var frá kl. 12-18 virka daga fyrir utan miðvikudaga, þá var afgreiðslutími kl. 1018. Á laugardögum var opið frá 12-16 á árinu 2019 en hafði verið 13-17 árin á undan. Þessi breyting á
afgreiðslutíma mæltist vel fyrir hjá morgunhressum Mosfellingum, sér í lagi barnafólki. Listasalurinn
var opinn á sama tíma og Bókasafnið.
Í Bókasafni Mosfellsbæjar og Listasal Mosfellsbæjar var nóg að gera í hefðbundinni starfsemi
almenningsbókasafns á árinu auk fjölda fjölbreyttra viðburða af ýmsu tagi innan og utan
afgreiðslutíma Bókasafnsins.
Íbúar Mosfellsbæjar eru ánægðir með Bókasafnið sitt og hafa oft á orði hve gott viðmót starfsfólks
þess er. Bókasafnið er sannarlega þriðji staðurinn í samfélaginu, staður sem er hvorki heimili né
vinna/skóli, og fjöldi íbúa leggur leið sína í safnið, les dagblöð og fær sér kaffibolla, nýtur samveru við
börnin í barnahorni og spjallar við náungann.

Starfsmenn
Fastráðnir starfsmenn með fjölbreytta háskólamenntun voru sjö á árinu í 6 stöðugildum. Auk þess
voru fimm tímastarfsmenn sem unnu á laugardögum, einstaka síðdegi á virkum dögum, í afleysingum
og þegar haldnir voru viðburðir á kvöldi til. Einn starfsmaður sinnti viðgerðum á bókum.
Forstöðumaður Bókasafns Mosfellsbæjar er Auður Halldórsdóttir.

Starfsmannafundir voru að jafnaði haldnir hálfsmánaðarlega. Á starfsdegi Bókasafnsins sem haldinn
var í Gröndalshúsi í Reykjavík í maí gafst tækifæri til að líta yfir farinn veg og skipuleggja starfsemi
komandi vetrar.
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Aðsókn og útlán
Heildarfjöldi gesta á árinu 2019 var 69.070 og stendur í stað frá árinu áður en þá voru gestir 69.231.

Fjöldi heimsókna

Fjöldi heimsókna eftir mánuðum 2018 og 2019
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Um miðjan september hætti verslunin Bónus starfsemi í húsinu, en það virðist lítil áhrif hafa haft á
aðsókn í safnið. Í töflu hér að neðan hafa tölur fyrir fjölda þann 30. nóvember, þegar tendrun jólatrés
fór fram á Miðbæjartorgi, verið færðar inn á desembermánuði til að auðvelda samanburð, en
samfara tendruninni er mikill erill á Bókasafninu.

Fjöldi heimsókna á tímabilinu september til desember 2018 og
2019. Búið að færa tendrun jólatrés inn í desembermánuð
2019.
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Kynningarmál
Starfsemi Bókasafnsins og Listasalarins var vel kynnt á ýmsum miðlum. Á heimasíðu Bókasafnsins,
bokmos.is, er að finna ýmsar hagnýtar upplýsingar svo sem útlánareglur, gjaldskrá o.þ.h. Þar eru
birtar fréttir um starfsemi safnsins og allir viðburðir kynntir.
Bókasafnið hefur hálfa síðu til umráða í bæjarblaðinu Mosfellingi sem kemur að jafnaði út á þriggja
vikna fresti.
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Bókasafnið og Listasalurinn hafa hvort sína Facebook síðu og eru þær nýttar á fjölbreyttan hátt.
Komið er á framfæri upplýsingum um afgreiðslutíma og viðburði, birtar myndir úr daglegu starfi,
kynntar nýjungar og haldið uppi virku samtali við gesti. Allir viðburðir Bókasafnsins og Listasalarins
eru kynntir á heimasíðu Mosfellsbæjar.
Umfjallanir um sýningar í Listasal birtast víða, bæði í prentmiðlum og ljósvakamiðlum.

Barnastarf
Samstarf Bóksafns Mosfellsbæjar og leik- og grunnskóla bæjarins er gott. Að hausti er öllum
leikskólum bæjarins boðið að panta sögustund í Bókasafninu fyrir börn frá þriggja ára aldri.
Sögustundir eru í boði alla virka daga fyrir hádegi. Þess utan koma leikskólahópar reglulega í
heimsókn til þess að skoða bækur, kíkja í listasalinn og eiga notalega stund. Árið 2019 komu 48 hópar
í pantaða sögustund. Í tengslum við bæjarhátíðina Í túninu heima í ágúst bauð Bókasafnið elstu
börnum leikskólanna á sýningu með Leikhópnum Lottu.

Líkt og síðustu ár var öllum 3. og 4. bekkingum í grunnskólum Mosfellsbæjar boðið að fá
safnkynningu. Allnokkrir grunnskólahópar mættu í safnið og fengu kynningu á starfsemi þess og
safnkosti, ásamt því að fá leiðbeiningar um hvernig finna má efni í safninu.
Rithöfundakynning fór fram á vormánuðum. Hún er ætluð börnum í 5. bekk og komu nemendur úr
Varmárskóla, Lágafellsskóla og Helgafellsskóla í heimsókn. Að þessu sinni kom Birkir Blær Ingólfsson
rithöfundur, las upp úr nýútkominni bók sinni og spjallaði við krakkana.
Annar fastur liður í safninu er viðburður fyrir 9. bekkinga í Mosfellsbæ. Í ár kom mosfellska
tónlistarfólkið GDRN og Sprite Zero Klan í heimsókn. Einnig má nefna heimsóknir nemenda úr
Krikaskóla sem koma reglulega í safnið með kennurum sínum til þess að taka bækur og skila.

Viðburðir 2019
Árið 2019 var viðburðaríkt hjá Bókasafni Mosfellsbæjar. Bókasafnið stóð fyrir fjölbreyttum viðburðum
á árinu, en markmiðið er að bjóða upp á viðburði sem höfða til sem flestra hópa í bænum.
Boðið var upp á fræðslufyrirlestra um ýmis málefni og voru þeir vel sóttir. Virpi Jokinen hélt
fyrirlestur í mars sem hún kallaði Hvað þarftu, hvað viltu - er heimili þitt griðastaður? Í maí ræddi
Jóhanna B. Magnúsdóttir garðyrkjufræðingur ræktun matjurta í garði og á svölum. Fræðsluerindið
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Svefn ungbarna var á dagskrá í
september. Það var Arna Skúladóttir
sérfræðingur í barnahjúkrun og
svefnvenjum barna sem flutti. Fjöldi
foreldra ungra barna mætti og gestir
fengu svo tækifæri til að spyrja í lokin.
Mikil ánægja var með erindið, greinilega
þarft umræðuefni.
Í október flutti svo Rakel Garðarsdóttir
erindi um matarsóun og leiðir til að
sporna við henni. Í október var jafnframt
plöntuskiptamarkaður. Leshópur félags
eldri borgara hittist mánaðarlega í safninu
og stjórnar starfsmaður Bókasafnsins
umræðum. Einu sinni í mánuði er svokallað prjónakaffi fyrir áhugafólk um prjónaskap.
Bókasafnið og Listasalurinn tóku þátt í Safnanótt í þriðja skipti í febrúar. Listamaðurinn Steinunn Eik
Egilsdóttir spjallaði við gesti um sýningu sína, Frost. Þá lék tónlistarmaðurinn Svavar Knútur ljúfa tóna
og las úr bókum, og að lokum tók við dagskrá frá Listaskóla Mosfellsbæjar þar sem ungir og
upprennandi listamenn fluttu tónlist.
Fjölmenningarhátíð var haldin í fyrsta skipti í Mosfellsbæ í
maí og var hátíðin sameiginlegt átak Rauða krossins í
Mosfellsbæ og Bókasafns Mosfellsbæjar. Haraldur
bæjarstjóri setti hátíðina með pompi og prakt og barnakór
Varmárskóla söng einstaklega fallega undir stjórn
Guðmundar Ómars Óskarssonar. Íbúar af erlendum
uppruna kynntu matarmenningu sína og fengu gestir að
smakka mat frá Úganda, Sýrlandi, Afganistan, Litháen og
Kúrdistan. Kvenfélagið bauð upp á pönnukökur að
íslenskum sið og seldi blómaafleggjara á kostakjörum.
Tvær efnilegar úr Leikfélagi Mosfellssveitar buðu upp á
andlitsmálun börnunum til mikillar gleði og ánægju.
Ungmennahúsið Mosinn lét sitt ekki eftir liggja og var
með Pop-up ungmennahús.
Menningarvor í Mosfellsbæ var haldið tvö
þriðjudagskvöld í apríl. Fyrra kvöldið flutti tvíeykið Tunglið og ég lög eftir franska djasstónskáldið
Michel Legrand. Dóra Wild kynnti og skapaði stemningu milli laga. Seinna kvöldið var með finnskum
blæ. Hljómsveitin Fimm í tangó flutti íslenskan og finnskan tangó. Satu Rämö rithöfundur og
blaðakona sagði frá muninum á Finnum og Íslendingum á skemmtilegan hátt. Í hléi var boðið upp á
finnskættaðar veitingar.
Bókmenntahlaðborð Bókasafns Mosfellsbæjar, sem boðið var til fimmtudaginn 21. nóvember, var að
vanda vel sótt. Hátt í 300 gestir mættu til að hlýða á rithöfunda lesa úr nýútkomnum bókum sínum.
Rithöfundar kvöldsins voru Auður Jónsdóttir með bók sína Tilfinningabyltingin, Pétur Gunnarsson
með HKL – ástarsaga, Halldór Halldórsson (einnig þekktur sem Dóri DNA) með bók sína Kokkáll,
Vigdís Grímsdóttir sem las úr bók sinni Systa:Bernskunnar vegna og Eva Björg Ægisdóttir var
með Stelpur sem ljúga.
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Kvennakórinn Heklurnar flutti sérlega skemmtileg og glaðleg lög meðan gestir streymdu í hús og
rithöfundurinn og Mosfellingurinn Björn Halldórsson stjórnaði líflegum umræðum að lestri loknum.

Viðburðir fyrir börn
Bókasafn Mosfellsbæjar var með öflugt barnastarf að venju enda er það eitt af markmiðum safnsins
að börn upplifi bókasöfn sem skemmtilegan stað til að verja tímanum á. Ásdís Guðmundsdóttir hefur
séð um barnastarfið, en síðsumars 2019 tók Eva Dögg Diego við þegar Ásdís fór í leyfi.
Boðið var upp á sögustundir einu sinni í mánuði sem voru opnar öllum og hafa verið afar vinsælar.
Tímasetningin var valin með það til hliðsjónar að börn og foreldrar eða amma og afi gætu komið við á
leið heim úr skóla og hlýtt á sögu. Meðfram upplestrinum var myndum úr bókinni varpað á tjald.
Margir dvöldu í safninu í rólegheitum áður en sögustund hófst eða eftir að henni lauk og lengdu
þannig heimsóknina. Í október var haldin sérstök bangsasögustund og mættu þá börnin í náttfötum
með bangsana sína að hlusta á bangsasögu, sem lesin var af umsjónarmanni barnastarfsins í gervi
Tuma Tígurs.
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Verkefnið Hundar sem hlusta hefur verið vinsælt síðustu ár og árið 2019 voru tveir þannig viðburðir í
Bókasafninu. Sérþjálfaðir hundar mættu í heimsókn ásamt eigendum sínum og börnum boðið að lesa
fyrir þau til að æfa sig í upplestri og komast yfir feimni sem því getur stundum fylgt. Þetta verkefni er í
samstarfi við Vigdísi – Vini gæludýra á Íslandi.
Í janúar var Litli skiptibókamarkaðurinn haldinn en þar gátu börn komið með bækur að heiman og
skipt þeim út fyrir aðrar. 117 bækur skiptu um eigendur. Þessu verkefni er m.a. ætlað að auka
vitundarvakningu barna um endurnýtingu.
Bókasafnið hóf að bjóða upp á viðburði í vetrarfríum
grunnskóla haustið 2018 og hélt því áfram 2019. Í
febrúar var grímugerð sem vakti mikla lukku. Einnig
var boðið upp á námskeið í notkun Scratch sem er
forritunarkerfi ætlað börnum. Í október var svo
perlað af miklum móð og krökkum kenndir
grunnþættir tækjaforritunar.
Sumarlesturinn stóð frá maí til september en
markmiðið með honum er að hvetja börn til
yndislestrar. Á tímabilinu voru þrisvar haldnir
hittingar þar sem börnin komu saman, leystu þrautir
og tóku þátt í happdrætti. Í septemberbyrjun var
svo haldin uppskeruhátíð sumarlestrarins. Boðið var
upp á djús og íspinna og Sirkus Íslands hélt
sirkussmiðju.
Í júní var boðið upp á ritsmiðju. Rithöfundurinn Davíð H. Stefánsson, sem hefur haldið fjölmörg
námskeið af þessu tagi, var fenginn til að stjórna. Í lok smiðjunnar komu foreldrar í heimsókn til að
hlusta á afraksturinn.
Bókasafn Mosfellsbæjar tók í þriðja sinn þátt í Safnanótt. Rithöfundurinn og leikarinn Gunnar
Helgason skemmti börnum og foreldrum af sinni alkunnu snilld og mikil þátttaka var í ratleik um
safnið. Bókasafninu var gefið draugalegt yfirbragð í tengslum við þema Safnanætur og börnum boðið
upp á blóðuga fingur (smápylsur með tómatsósu).
Bókmenntahlaðborð barnanna var haldið í lok
nóvember. Þrír höfundar, Arndís Þórarinsdóttir,
Bergrún Íris Sævarsdóttir og Hjalti Halldórsson,
lásu upp úr nýútkomnum bókum sínum og
mæting var góð.
Rauði krossinn bauð upp á vikulega
heimanámsaðstoð og fór það vel fram. Börnin
þurftu ekki að skrá sig heldur bara að mæta.
Bókagetraun barnanna var á sínum stað og
hefur þátttaka aukist með árunum. Lagðar eru
fyrir þrjár spurningar í hverjum mánuði (að
sumarmánuðum frátöldum) og dregið um
vinningshafa sem fær bók í verðlaun. Tekin er ljósmynd af vinningshafanum, skrifuð um hann nokkur
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orð og birt stutt frétt á Facebook síðu Bókasafnsins. Þetta eru gjarnan þær færslur Bókasafnsins sem
fá hvað mesta athygli.

Listsalur Mosfellsbæjar 2019
Sýningarárið 2019 í Listasal Mosfellsbæjar var farsælt. Settar voru upp tíu sýningar og stóð hver
sýning í um fjórar vikur. Eitt af leiðarljósum Listasalarins er að sýna fjölbreytta myndlist eftir ólíka
listamenn og sýningarnar endurspegluðu það. Umsjónarmaður Listasalarins er Steinunn Lilja
Emilsdóttir.
Árið hófst á málverkasýningunni FROST, en þar sýndi arkitektinn og Akurnesingurinn Steinunn Eik
Egilsdóttir á sér nýja hlið. Þetta er fjölmennasta opnun Listasalarins frá upphafi með um 200 gesti.
Sýningin fékk auk þess gríðarlega fjölmiðlaumfjöllun, m.a. þriggja blaðsíðna viðtal við listamanninn í
Vikunni. Nær öll verkin seldust en auk þess fékk Steinunn Eik margar sérpantanir.
Næst var sýning feðganna og Mosfellinganna Björns Hauks
Pálssonar og Páls Hauks Björnssonar. Björn Haukur sýndi
opinberlega í fyrsta sinn en Páll Haukur er vel þekktur
samtímalistamaður. Sýningin hét tómir fossar (með litlu té-i) og var
framúrstefnuleg nálgun á þemanu fossar. Margar stórstjörnur úr
myndlistarheiminum mættu til að berja sýninguna augum.
Hildur Ása Henrýsdóttir var með þriðju sýningu ársins og nefndist
hún Hamur. Þetta var persónuleg og djörf sýning þar sem notaðir
voru ýmsir miðlar, m.a. ljósmyndir og skúlptúrar. Sýningin vakti
athygli grasrótarinnar í myndlist og dró að sér hóp yngri
myndlistarmanna.
Fjórða sýning ársins var í tengslum við hátíðina List án landamæra.
Listamaður hátíðarinnar var Atli Már Indriðason og bar sýningin nafn hans. Áhersla var lögð á þær
teikningar, málverk og skúlptúra Atla Más sem sýna ofurhetjur. Sýningin var litrík og full af
sköpunargleði. Listasalur Mosfellsbæjar naut góðs af þeirri fjölmiðlaumfjöllun sem stjórnendur Listar
án landamæra stóðu fyrir.
Um sumarið var bandaríska texíllistakonan Randa Mulford með sýningu á
bútasaumsmyndum sem nefndist Teppi á veggnum. Randa er þekkt í
bútasaumslistaheiminum í Bandaríkjunum og margverðlaunuð fyrir verk sín.
Hún bjó á Íslandi um tíma og hefur sterkar taugar til Mosfellsbæjar. Sýning
hennar var ákaflega vel sótt og fékk Listasalurinn hrós fyrir að vera með
metnaðarfulla textílsýningu.
Tvær ungar listakonur, Harpa Dís Hákonardóttir og Hjördís Gréta
Guðmundsdóttir, voru næstar með sýninguna „Óþreyju barn, kom innst í
lundinn“. Sýningin var hluti af rannsóknarverkefni þeirra um skáldkonuna
Huldu og endurspegluðu verkin persónulega leit listakvennanna að tengingu
við Unni Benediktsdóttur Bjarklind. Sýningin fékk mikla athygli fjölmiðla og var
m.a. viðtal við listakonurnar í Morgunblaðinu og í menningarþættinum Tengivagninn á Rás 1.
Næst var sýningin Skynjun – Má snerta með verkum Gerðar Guðmundsdóttur sem öll voru úr íslenskri
ull. Sýningin var unnin í samstarfi við Blindrafélagið og sýningargestir, bæði blindir og sjáandi, hvattir
til að upplifa verkin með snertingu. Þessi sýning þótti einstaklega glaðleg og náði athygli útvarps-,
blaða- og sjónvarpsmiðla.
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Fagurkerinn og fyrrum klæðskerinn Sævar Karl Ólason hélt
sýninguna Málverk í vetrarbyrjun. Hann sýndi stór abstrakt
málverk sem hann hafði unnið bæði hér á landi og í Þýskalandi.
Málverkin voru innblásin af náttúrunni og nutu sín vel í
Listasalnum. Sævar Karl seldi þó nokkur verk og
listamannaspjall hans var mjög vel sótt.
Hinn gamalreyndi listamaður, Pétur Magnússon, sýndi næstur í
Listsalnum. Á sýningunni, Sögur úr sveitinni, sýndi hann tvö
stór og tilkomumikil verk. Annað verkið hafði sterka tengingu
við Mosfellsbæ. Pétur ólst upp í Mosfellssveit og var verkið tileinkað minningu móður hans. Listasafn
Íslands sýndi verkunum áhuga og þegar sýningu lauk voru safnið og listamaðurinn í viðræðum um
kaup á verkunum.
Lokasýning ársins 2019 var Heilaðu eigið gral á 12 mínútum en þar sýndi Mosfellingurinn Árni Bartels
abstrakt málverk. Árni hefur þróað sínar eigin sérstöku aðferðir við listsköpun sem felast í því að mála
mörg lög sem slípuð eru niður. Árni var á sama tíma með sýningu í Kringlunni og seldi vel.
Samhliða sýningunum fóru fram ýmsir viðburðir í Listasalnum eins og tónleikar tónlistarkennara
bæjarins, fræðslufyrirlestrar um matjurtir, svefn ungbarna og matarsóun, útgáfuhóf Ferðafélags
Íslands, rithöfundakynning fyrir 5. bekk, og viðburður fyrir 9. bekkinga þar sem GDRN og Sprite Zero
Klan komu í heimsókn.
Í heildina má segja að Listasalurinn hafi verið vel nýttur. Umsóknir um sýningar, fjölmiðlaumfjöllun og
gestafjöldi hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár. Að lokum má nefna að umsjónarmaður Listasalar fór
yfir allt kynningarefni salarins frá upphafi og skipulagði það til varðveislu.

Aðföng 2019
(Tölur frá árinu 2018 innan sviga)

Bækur fyrir fullorðna

Bækur fyrir börn og unglinga

S/B/U
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ERL
MYNDAS

440 (436)
1 (0)
20 (18)
2 (7)
31 (22)
1 (6)
9 (5)
41 (44)
43 (45)
79 (110)
120 (90)
48 (44)
33 (45)

512 (489)
6 (0)
2 (1)
0 (1)
1 (2)
3 (0)
5 (5)
2 (5)
7 (15)
17 (33)
3 (2)
32 (32)
6 (7)

SAMTALS:

868 (872)

596 (592)
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TUNGUMÁLANÁMSKEIÐ
MYNDBÖND/DVD
HLJÓÐBÆKUR
TÓNLIST
Nýsigögn samtals
Heildarsamtala:

0 (0)
18 (F) + 10 (B/U) = 28 (60)
3 (F) + 2 (B/U) = 5 (25)
11 (7)
33 (92)

1497 (1556)

Afskriftir 2019
Fullorðinsefni
S/B/U
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Erlendar
Myndas.
Hljóðb.
Hljóðb. snældur
Tónlist
Margmiðlun
DVD
VHS
Tungumálan
Samtals
Heildarsamtala:

Barna- og unglingaefni
218
3
16
1
10
3
9
13
14
7
366
172
32
38

482
5
0
1
0
2
4
4
26
2
4
10
0
2

81
2
2
29
15

1
0
3
17
0

1031

563

1594 ( 1021 )
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