
Haustfundur 2009

Haustfundur SFA haldinn í Bókasafni Seltjarnarness í Eiðisskeri
þann 23. október 2009 kl. 13-16.

Fundurinn hófst með léttum hádegisverður kl. 12.30.

1. Dagskrá: 
Fundur settur. Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna og sérstaklega nýjan félaga, Katharinu
Angelu Schneider frá Blöndósi, fundarmenn kynntu sig síðan skv. venju. Formaður gerði grein fyrir vali á
fundarefni fundarins en í framhaldi af miklu áreiti allt frá alþjóðlegu ráðstefnunni s.l. haust, haust- og vorfundum
SFA, fannst stjórn ærið tilefni til að forstöðumenn ræddu framtíðarsýn og skiptust á skoðunum um hana.
Framsögumenn voru valdir frá misstórum söfnum og víðs vegar af landinu.
Margrét Rebekka Gísladóttir skipuð fundarstjóri, Marta Hildur og Hulda Björk rita fundargerð.

2. Framtíðarsýn. Framsögu höfðu
Anna Torfadóttir Borgarbókasafni Reykjavíkur 
Hrafn Harðarson Bókasafni Kópavogs 
Hólmkell Hreinsson Amtsbókasafni Akureyrar forfallaðist
Marta Hildur Richter Bókasafni Mosfellsbæjar 
Pálína Magnúsdóttir Bókasafni Seltjarnarness - framsaga á glærum
Barbara Guðnadóttir Bókasafni Ölfuss 
Sunna Njálsdóttir Bókasafni Eyrarsveitar 

Fjörugar umræður voru að framsögum loknum og ræddu menn m.a. skort á málsvara fyrir
almenningsbókasöfnin, nauðsyn þess að ræða mál safnanna við menntamálaráðherra og Samband ísl.
sveitarfélaga. Rætt um meiri umfjöllun um söfnin í fjölmiðlum, sameiginlega vefsíðu, lénið bokasafn.is,
slagorðið sem unnið var í samstarfi við Upplýsingu. Fram kom að upplýsingastreymi til félagsmanna væri ekki
nógu gott, t.d. væru upplýsingar um  síðasta vorfund ekki komnar enn inn á vef samtakanna. Formaður upplýsti
að málið væri í vinnslu.

3. Önnur mál: 
a) Nám í bókasafns- og upplýsingafræðum í H.Í. Óskar Guðjónsson gerði grein fyrir tillögum vinnuhóps um
námslýsingu áfanga um almenningsbókasöfn og viðbrögðum kennara deildarinnar. Stjórn falið að ganga frá
málinu.
b)  Primo. Anna Torfadóttir sagði frá vinnu við eina gátt og Primo verkefnið sem Landskerfi bókasafna hefur
látið gera. Ef af verður þá verður kostnaði ekki bætt á bókasöfnin heldur greitt af uppsöfnuðum afskriftum
Landskerfis.
c) Anna Sigríður Einarsdóttir sagði frá því að þýski arkitektinn sem kom á  síðasta landsfund Upplýsingar mun
koma til íslands í sumar og skoða íslensk bókasöfn og bað forstöðumenn að taka vel á móti honum.
d) Vorfundur SFA. Hulda Björk kannaði afstöðu fundarmanna til vorfundar og allir á einu máli að halda hann;
stjórn falið að finna ódýra og einfalda lausn.

4. Fundi slitið. Formaður þakkaði framsögumönnum góð erindi, fundarmönnum fundarsetan, fundarstjóra stjórn
fundarins og Pálínu og Bókasafni Seltjarnarness móttöku, veitingar og aðstöðu og sleit fundi kl. 16:00.

Þátttakendur:

Anna Sigríður Einarsdóttir, Forstöðumaður Bókasafns Hafnarfjarðar
Anna Torfadóttir, Borgarbókasafn Reykjavíkur
Barbara Guðnadóttir, Byggða- og bæjarbókasafni Ölfuss
Erla Kristín Jónasdóttir, Borgarbókasafn Reykjavíkur 
Gunnhildur E. Kristjánsdóttir, Héraðsbókasafn Rangæinga
Hlíf Arndal, Bókasafninu í Hveragerði 
Hrafn Harðarson, Bókasafni Kópavogs
Hulda Björk Þorkelsdóttir, Bókasafni Reykjanesbæjar
Katharina Angela Schneider, Héraðsbókasafni A-Húnavatnssýslu. Blönduósi
Margrét I. Ásgeirsdóttir, Bókasafn Árborgar
Margrét R Gísladóttir, Bókasafni Grindavíkur
Margrét Sigurgeirsdóttir. Bókasafn Kópavogs, Lindasafn

http://fina.is/efni/haustfundur_2009
http://fina.is/files/Haustfundur_FINA_2009_1.pps


Marta Hildur Richter, Bókasafni Mosfellsbæjar
Óskar Guðjónsson, Borgarbókasafn Reykjavíkur
Pálína Magnúsdóttir, Bókasafni Seltjarnarness
Ragnheiður Óladóttir, Amtsbókasafninu Stykkishólmi
Sunna Njálsdóttir, Bókasafn Grundarfjarðar


