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Páskar, vor og sumar 2022 
 

 
 

Bókasafn Grundarfjarðar 
í Sögumiðstöðinni að Grundargötu 35. 

Sími: 438 1881. 

Netfang: bokasafn@grundarfjordur.is  

Facebook: https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar  

Póstfang: b.t. Borgarbraut 16. 

 

 

https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar
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Páskar, vor og sumar 2022 

Til notenda Bókasafns Grundarfjarðar. 
 

Bókasafn Grundarfjarðar er í Sögumiðstöðinni í Grundarfirði. Gengið er inn að vestan/norðanverðu (Kirkjufellsmegin). 

Opið er alla virka mánudaga til fimmtudaga kl. 13:00-17:00. 

Lokunardagar í vor og sumar: 

Skírdag, fimmtudag, til mánudagsins annars í Páskum. 

Sumardaginn fyrsta, fimmtudaginn 21. apríl                         

Uppstigningardag 26. maí sem er fimmtudagur  

Annar í hvítasunnu, 6.júní sem er mánudagur. 

 

Upplýsingar 

Ég reikna með að aukin starfsemi Upplýsingamiðstöðvar, 

sem er í bókasafninu, hefjist 1. júní. Það er hægt að 

fylgjast með því á Facebook bókasafnsins og á 

bæjarvefnum. 

Helstu miðlar bókasafnsins eru facebooksíðan 

https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar og 

undirsíða á bæjarvefnum, 

https://www.grundarfjordur.is/is/mannlif/menning/boka

safn-grundarfjardar þar sem ýmsar fastar upplýsingar eru 

tiltækar. 

Ég hef safnað saman ýmsu efni, skemmtun, leikjum, 

fróðleik o.fl., inn á hóp á Facebookhóp bókasafnsins, sjá 

„Gefins og gaman“: 

https://www.facebook.com/groups/134633680400401. 

 

Nýjar bækur. 

Betur sjá augu en auga. Ég vil biðja notendur bókasafnsins 

að koma með tillögur um innkaup. Það má senda mér 

tillögur í tölvupósti eða einkaskilaboðum á facebook: 

https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar.  

• Þegar bókum er skilað eru þær þvegnar að utan 

daga vegna smithættu.  

 

Geymsla bókasafnsins á Grundargötu 30 er opin á 
miðvikudögum milli kl. 11 og 12 fram í maí.  
Sjá breytingu á Facebook. 

Auðvelt er að fá lánaðar bækur úr geymslu bókasafnsins 

að Grundargötu 30. Hægt er að fá slatta af bókum lánaðar 

í einu, í hálft ár með möguleika á framlengingu. Hugsunin 

er sú að þær séu betur komnar á heimili hjá lánþegum 

sem langar til að hafa svolítið úrval við höndina eða eru 

að grúska í einhverju málefni heldur en í lokaðri geymslu 

úti í bæ. Það eina sem þarf að hafa í huga er að það þarf 

að vera hægt að fá bók til baka ef beðið er um hana.  

Skiladagur að hausti er 30. september. 

 

Heimsóknum á bókasafnið hefur fækkað með tilkomu 

Storytel sem hefur opnað bókmenntaheiminn með 

auðveldu aðgengi að „lesefni“ meðan fólk og börn eru á 

ferðinni eða stússast í sínu með heyrnartólin í eyrunum.  

Því miður er úrval nýrra íslenskra bóka lítið á 

Rafbókasafninu, sjá: 

https://rafbokasafnid.overdrive.com/ og leiðbeiningar: 

https://borgarbokasafn.is/rafbokasafnid/leidbeiningar-

fyrir-rafbokasafnid. Athugið að það þarf að koma á 

bókasafnið eða senda tölvupóst til að fá notandanafn og 

lykilorð ef þið hafið ekki þegar fengið slíkt.  

 

Verið velkomin á bókasafnið. Þar er notalegt að sitja og glugga í blöð og bækur. Það má spjalla 

án þess að hvísla! Foreldrar, afar og ömmur, frændur og frænkur:  Barnabækurnar eru allt í 

kringum sófana og gott útsýni yfir miðbæinn og Framsveitina.  

Munið sjálfsafgreiðsluna á bókasafninu þegar starfsfólk er ekki við eða er upptekið af öðru. 

https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar
https://www.grundarfjordur.is/is/mannlif/menning/bokasafn-grundarfjardar
https://www.grundarfjordur.is/is/mannlif/menning/bokasafn-grundarfjardar
https://www.facebook.com/groups/134633680400401
https://www.facebook.com/Bokasafngrundarfjardar
https://rafbokasafnid.overdrive.com/
https://borgarbokasafn.is/rafbokasafnid/leidbeiningar-fyrir-rafbokasafnid
https://borgarbokasafn.is/rafbokasafnid/leidbeiningar-fyrir-rafbokasafnid
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Lítil og notaleg setustofa. Í bígerð er að hækka sófana með upphækkun. Þeir eru hættulega lágir      . 

     

Gefins bækur: Við útidyrnar þegar komið er inn í bókasafni eru hillur með bókum sem má hirða og þarf ekki að 

skila. Mikið af þeim koma frá hugulsömum lesendum bókasafnsins eða fólki sem er að losa sig við bækur úr 

geymslum og hillum heima. 

Ég set líka þarna bækur með sál sem ég tek úr notkun á bókasafninu.  
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Verið velkomin að koma og kíkja á þær. Góður kostur í bústaðinn eða hjólhýsið eða bara til einkanota og gjafa. 

 

 

Fólkið Fjöllin Fjörðurinn er til á bókasafninu og kostar hver bók 1000. kr. 

Þær eru líka komnar á bæjarvefinn, sjá: https://www.grundarfjordur.is/is/mannlif/menning/folkid-fjollin-fjordurinn 

Einnig eru til sölu: 

Örnefnamyndir úr Eyrarsveit, lágmynd, aflöng kr. 1.000.- og há, aflöng 2.000 kr. Án ramma. 

Svartihnúkur-Stríðssaga úr Eyrarsveit sem er mynd um flugslysið við Svartahnúk í Hrafnkelsstaðabotni, 2.500 kr. 

Seawomen of Iceland eftir Margaret Willson, kr. 5.200.-  Fróðleikur um konur sem sóttu sjóinn er m.a. á 

facebooksíðunni Sjókonur á Snæfellsnesi, sjá: https://www.facebook.com/groups/185697792721498.  

               

Harry potter and the philosopher's stone, 21st anniversary edition. Falleg, látlaus bók á 1500 kr. 

 

Vor- og sumarkveðjur.  

Sunna. 

https://www.grundarfjordur.is/is/mannlif/menning/folkid-fjollin-fjordurinn
https://www.facebook.com/groups/185697792721498

