
Lokaskýrsla kynningarnefndar bókasafna 2008                                                                               1 

 
Lokaskýrsla 

 
 

Starf kynningarnefndar bókasafna 
 

2007-2008 
 
 
 
 
Haustið 2007 tilnefndu Upplýsing og SFA, 6 félagsmenn í sameiginlega 
kynningarnefnd til að vinna að kynningu fyrir bókasöfn. Nefndarmenn voru: Barbara 
Guðnadóttir frá Bæjarbókasafni Ölfuss, formaður nefndarinnar, Hólmkell Hreinsson 
frá Amtsbókasafninu á Akureyri, Hrafnhildur Þorgeirsdóttir frá Upplýsingadeild 
Orkustofnunar, Kristín Ósk Hlynsdóttir frá Safndeild Ríkisútvarpsins, Marta Hildur 
Richter frá Bókasafni Mosfellsbæjar og Þóra Gylfadóttir frá Bókasafns- og 
upplýsingaþjónustu Háskólans í Reykjavík.  Nefndin hefur hist reglulega á fundum, 
staðið fyrir könnun meðal starfsfólks bókasafna og verðlaunasamkeppni um nýtt 
slagorð fyrir bókasöfn.  Nefndin kynnti slagorðið „Heilsulind hugans“ á Degi 
bókarinnar. Í kjölfarið vann hún með fagaðilum á almannatengslastofunni Athygli að 
mótun kynningarefnis og -átaks fyrir bókasöfn.  Í skýrslunni verður greint frá starfi 
nefndarinnar, niðurstöðum úr könnunum og tillögum um kynningarátak. 
 
 
 
YFIRLIT YFIR STARF NEFNDARINNAR 
 
Skoðanakönnun 
 
Nefndinni var falið að skoða möguleika á að yfirfæra kynningarátak sem bandaríska 
bókavarðafélagið og IFLA stóðu fyrir.  Ákveðið var að útbúa könnun til að fá 
viðbrögð starfsfólks bókasafna við þeirri hugmynd að nýta í átakið slagorð sem notað 
var í fyrrgreindu átaki: @ your library TM og gæti útlagst á íslensku sem @ [á eða hjá] 
bókasafninu þínu. Einnig voru svarendur beðnir um að láta í ljós skoðun sína um þá 
tillögu nefndarmanna að þau þrjú megingildi sem bókasöfnin vildu standa fyrir væru: 
framsækni, traust og upplifun 

Um netkönnun var að ræða og var hún kynnt starfsfólki bókasafna í byrjun 
nóvembermánaðar 2007.  Send var tilkynning um könnunina á alla helstu póstlista 
sem vitað var um að starfsfólk bókasafna fengi og starfsmenn hvattir til að taka þátt 
og jafnframt láta fleiri vita af könnuninni. 126 svör bárust.  Meðfylgjandi eru 
niðurstöður könnunarinnar en fyrsta spurningin lýtur að þeim megingildum sem 
bókasöfnin standi fyrir en 88,6% svarenda lýstu yfir ánægju sinni með gildin. 68,3% 
voru ánægð með slagorðið @ bókasafninu þínu en 15,9% voru ósáttir við slagorðið og 
bentu margir á að það gengi ekki eins vel upp á íslensku eins og á ensku. Nefndin var 
sammála þessu og var ákveðið í kjölfarið að nýta ekki kynningarefnið frá 
Bandaríkjunum, heldur að efna frekar til samkeppni um nýtt slagorð fyrir íslensk 
bókasöfn. 
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Slagorðasamkeppni 
 
Ákveðið var að efna til opinnar slagorðasamkeppni og kynna hana bæði um póstlista, 
á vefsíðum en ekki síður með fréttatilkynningum og viðtölum í dagblöðum og útvarpi. 
Kristín Rós Hákonardóttir á Bókasafni Mosfellsbæjar hannaði ennfremur veggspjald 
til að auglýsa samkeppnina á bókasöfnum og sem víðast.  Yfir 1000 slagorð bárust og 
má sjá lista yfir slagorðin í aftast í skýrslunni. Nefndin ákvað að fá sérfræðing sér til 
aðstoðar við valið á besta slagorðinu og hafði samband við almannatengslastofuna 
Athygli. Starfsmaður stofunnar, Bryndís Nielsen aðstoðaði við val á besta slagorðinu 
og var það kynnt við hátíðlega athöfn á Degi bókarinnar þann 23. apríl 2008. 
Vinningstillagan kom frá Sveini Þorgeirssyni, nema í íþróttafræði við Háskólann í 
Reykjavík og var hún svona:  Bókasöfn – heilsulind hugans. 

Barbara Guðnadóttir, formaður nefndarinnar kynnti vinningstillöguna, Áslaug 
Ólafsdóttir, formaður stjórnar SFA afhjúpaði skilti með slagorðinu og Sigrún Klara 
Hannesdóttir afhenti Sveini blómvönd og peningaverðlaun, en það voru Upplýsing og 
SFA sem veittu verðlaun að upphæð 100.000 krónu fyrir besta slagorðið. Myndin hér 
að neðan er tekin við verðlaunaafhendinguna. Frá vinstri: Sveinn Þorgeirsson, Áslaug 
Ólafsdóttir, Barbara Guðnadóttir og Sigrún Klara Hannesdóttir. 

 
 
 
Kynningarvefur bókasafna 
 
Á fundum nefndarinnar var mikið rætt um að nauðsynlegt væri að hafa sameiginlegan 
vef sem nýst gæti til að miðla kynningarefni til safna og upplýsingum um starfsemi og 
viðburði á söfnunum. Vefurinn væri því hvort tveggja í senn, kynning safnanna út á 
við, þar sem gestir bókasafna hefðu aðgang að upplýsingum um staðsetningu, 
opnunartíma og viðburði síns safns og annarra og upplýsingavefur fyrir bókasöfn um 
efni sem til væri og gæti nýst við gerð kynningarefnis. 

Bæjarbókasafn Ölfuss hefur verið með lénið www.bokasafn.is. Lénið hefur 
verið þess eðlis að mörgum hefur fundist hér átt við sitt safn, hvort sem það hefur 
verið almenningsbókasafn, skólasafn eða sérfræðisafn. Þannig hafa starfsmenn 
bókasafnsins fengið fyrirspurnir sem tengjast öðrum söfnum. Ennfremur hefur borið á 
því að starfsfólk bókasafna hafi sent fyrirspurn sem átt hefur að fara innan 
vinnustaðarins, á netfangið bokasafn@bokasafn.is. Forstöðumaður Bæjarbókasafns 
Ölfuss leitaði eftir því við menningarnefnd Ölfuss, sem fer með málefni bókasafnsins, 
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að lénið yrði afhent kynningarnefndinni til afnota fyrir kynningarátak fyrir bókasöfn. 
Erindið var samþykkt og notaði kynningarnefndin vefinn til að kynna starf 
nefndarinnar og þá aðallega slagorðasamkeppnina og niðurstöður hennar. 

Nú er unnið að skipulagi og hönnun vefsins. Ragna Björk Kristjánsdóttir, nemi 
í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands hefur nýtt verkefnið, þ.e. nýja 
vefsíðu fyrir bókasöfn og vinnu kynningarnefndar í lokaverkefni sitt í náminu.  Í 
fylgigögnum er ritgerð Rögnu og má sjá útprentun af vefuppsetningu aftast í henni. 
Einnig er hægt að skoða vefinn um vefslóðina: 
http://lokaverkefni.salty-goodness.com/.  
 

 
 
 
 
MÓTUN KYNNINGAREFNIS OG TILLÖGUR AÐ ÁTAKI 
 
Í samstarfi við Bryndísi Nielsen hjá Athygli hefur verið skoðað hvernig best væri að 
móta kynningarefni fyrir bókasöfnin. Nefndin taldi réttast að fara strax í hönnun á 
lógói með hinu nýja slagorði fyrir bókasöfnin sem kynnt verður á skilafundi. 
 
 
Vefurinn bokasafn.is 
 
Nefndin leggur til að samið verði við Rögnu Björk Kristjánsdótitr um að vinna áfram 
að skipulagi og hönnun vefs bókasafna sem færi inn á lénið www.bokasafn.is. Ragna 
hefur unnið mikla undirbúningsvinnu, þekkir verkefnið vel og hefur áhuga á að vinna 
að þessu verkefni áfram. Yfirfæra þarf útlit og hönnun frá Athygli á vef bókasafnsins 
svo samræmi verði á öllu sem viðkemur kyninngarátakinu. 
 
Kynningarefni 
Nefndin leggur til að samið verði við almannatengslastofuna Athygli um að hanna 
kynningarefni sem bókasöfnin geta nýtt til að kynna sig og starfsemi sína. 
Kynningarnefnd hefur fengið kostnaðaráætlun fyrir nokkrar útfærslur af 
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kynningarátaki. Nefndin telur mikilvægast að útbúið verði kynningarefni sem söfnin 
geti útfært eftir því sem þau álíta best. Þannig verði búin til einskonar sniðmát sem 
hægt verði að nálgast á vefnum www.bokasafn.is. Sniðmátin verði fyrir minni 
kynningarbæklinga og veggspjöld. Ennfremur verður lógóið með slagorðinu 
aðgengilegt í nokkrum stærðum og gerðum. 

Auk framangreinds verði síðan farið í stórt kynningarátak á ákveðnum tíma til 
að kynna bókasöfnin og nýja kynningarsíðu þeirra. Í átakinu verði rík áhersla lögð á 
að bókasöfnin taki virkan þátt. Bókasöfnin komi þá til með að sjá um dreifingu 
sérstaks kynningarefnis á sínu svæði með vefborðum, veggspjöldum og 
kynningarbæklingum en ennfremur verði vakin athygli á bókasöfnunum með skrifum 
fréttatilkynninga í blöðum og öðrum fréttamiðlum. Fyrir þetta átak verði útbúið 
sniðugt auglýsingaefni sem dreift verði sem víðast. Nefndin leggur til að útbúin verði 
bókamerki sem gegna einnig hlutverki stækkunarglers. Mjög líklegt er að slík 
bókamerki reynist mörgum notadrjúgt og ætti sér því lengri líftíma en önnur 
hefðbundin bókamerki. Bókamerkjunum yrði dreift á bókasöfnunum til viðskiptavina 
en einnig með kynningarbæklingi eða á annan hátt og mætti þá hugsa sér að samið 
yrði við eitthvert hinna stærri dagblaða sem eiga sér mikla útbreiðslu. 
 
 
Hér fyrir neðan gefur að líta kostnaðaráætlun vegna 
kynningarátaks. Uppsetningin sýnir annarsvegar verð 
fyrir grunnkynningu og hinsvegar tvennskonar 
auglýsingaherferðir. 
 
 
GRUNNKYNNING 
 Tímafjöldi Alls  
Hönnun á lógó og útliti  200.000  
Uppsetning á kynningarefni - bæklingur 12 106.800  
Vefborðar útbúnir 5 44.500  
Fréttatilkynningar, skrif og ráðgjöf 30 267.000  
Prentun á plaggötum (2 x 200 stk)  78.200  (án vsk) 
Prentun á bækling, túristabrot x 5000  67.850  (án vsk) 
Samtals  764.350   (án vsk) 

 
 
AUGLÝSINGAHERFERÐ 1 
 Tímafjöldi Alls  
Hönnun á lógó og útliti  200.000  
Uppsetning á kynningarefni - bæklingur 12 106.800  
Vefborðar útbúnir 5 44.500  
Fréttatilkynningar, skrif og ráðgjöf 30 26.7000  
Prentun á plaggötum (2 x 200 stk)  78.200  (án vsk) 
Prentun á bækling, túristabrot x 5000  67.850  (án vsk) 
Strætisvagnar-vinstri hlið, 30 vagnar 
í 2 vikur   228.850  
Stækkunargler/bókamerki með 
prentun, m.v. 10.000 eintök og 136 
kr Evran  540.500  
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Dagblaða- og útvarpsauglýsingar í 
kringum upphaf átaks   
Vefborðar á auglýsingasíður (mbl.is, 
visir.is o.s.frv. )   
Flott, sérhæft dreifiefni  - sérhannað 
og skorið   
Kynningarefni með viðburðum fyrir 
haustið/vorið (t.d. bæklingur)   
Dreifðar auglýsingar um viðburði 
yfir árið   
Samtals  3.390.500 (Án vsk) 

       
 
AUGLÝSINGAHERFERÐ 2 
Auglýsingaherferð 2 er um margt svipuð og auglýsingaherferð 1, en harðar yrði keyrt 
á auglýsingum - ná að yfirgnæfa „flóðið“ sem einkennir auglýsingamarkaðinn. 
Auglýsingapeningur er fljótur að fara. 
 
Hönnun á lógó – grafískur hönnuður   
Sameiginlegt útlit – útfærslur fyrir bréfsefni etc.  
Plaggöt á stofnanir – bæði fyrir upphaf átaks og „skapalón/sniðmát“    
Kynningarefni – einfaldir bæklingar   
Vefborðar á tengdar heimasíður (ekki greitt fyrir birtingu, þ.e.a.s.)   
Fréttatilkynningar um viðburði og átak yfir árið   
Strætisvagna-auglýsingar í mánuð kringum upphaf átaks   
Dagblaða- og útvarpsauglýsingar í október, kringum upphaf átaks    
Sjónvarpsauglýsingar / leiknar eða skjáauglýsingar 
Vefborðar á auglýsingasíður (mbl.is, visir.is  o.s.frv. )    
Flott dreifiefni  - sérhannað og skorið     
Kynningarefni með viðburðum fyrir haustið/vorið (t.d. bæklingur)  
Dreifðar auglýsingar um viðburði yfir árið   
Samtals  5.000.000 (án vsk) 
 
 
AÐRIR MÖGULEIKAR 
Kynningarblað með Morgunblaði / Fréttablaði  
Slík fylgirit kosta yfirleitt um 2,5 milljónir með öllu, en hægt er að komast til móts við 
kostnað með því að selja auglýsingar í blaðið. 



Lokaskýrsla kynningarnefndar bókasafna 2008                                                                               6 

Listi yfir slagorð sem bárust í slagorðasamkeppnina 
 

1 Bókasöfn, góður kostur 
2 Lesum og njótum 
3 Bók er best 
4 Lestur er lán 
5 Bókasafn - ekki bara bækur 
6 Bókasöfn - ekki bara bækur 
7 Bókasafnið þitt - ekki bara bækur 
8 "- allt milli himins og jarðar" 
9 Dýrmætustu auðlindirnar eru tími og upplýsingar. Virkjum bókasöfnin. 

10 Lespíur og lespeyjar sameinist!  Bókasöfnin. 
11 Skapaðu þér forskot í upplýsingaöflun. Bókasöfn landsins bíða þín. 
12 Safnaðu að þér vitneskju. 
13 Vitur maður flettir! 
14 Bókasöfn eru fjölmiðill í þinni eigu. 
15 Bókasöfn: fjölmiðillinn þinn. 
16 Ertu að fullnýta þér aðgengi að fagfólki og upplýsingum? 
17 Dýrmætasta vitneskjan stendur þér til boða. 
18 Ókeypis aðgangur að alheiminum. 
19 Fylltu á hugartankinn! 
20 "Lesumst" tilvísun í orð eins og heyrumst og sjáumst. 
21 Banki þekkingar 
22 Auður í hverju orði 
23 Óþrjótandi uppspretta upplýsinga 
24 Uppspretta upplýsinga 
25 Upplýsingar í allra þágu 
26 Þekking í allra þágu 
27 Verum vel upplýst! 
28 Frá Einari Áskel til Alberts Einsteins 

29 
Er ekki kominn tími til að lesa bók ? 
Kveðja bókasöfnin 

30 
Er ekki kominn tími til að lesa ? 
Kveðja bókasöfnin (ykkar) 

31 
Að lesa bækur er góður kækur. 
Kveðja bókasöfnin. 

32 
Hvernig væri nú að spara og leigja sér eina bók ? 
Kveðja bókasöfnin ykkar. 

33 Bækur eru vanmetin afþreying 

34 
Vantar þér bækur ? 
Kveðja bókasöfnin 

35 Taktu með heim eða njóttu á staðnum 
36 Innihaldið skiptir máli, ekki stærðin 
37 Þar sem ævintýrin lifa 
38 Fá lánað, lesa, skila 
39 Eljuverk þúsunda, varðveitt á skrifuðum blöðum 
40 Uppsprettulindir og niðandi vötn vorrar tungu 
41 Bók í bók 
42 Verðu tíma þínum vel, bókaðu tíma hjá okkur"  
43 Þú finnur bókað eitthvað við þitt hæfi á Bókasafni ... 

44 
Fáar skilur fréttir heimskur maður 
bók skilur burði og basl. 

45 Lesið og þér munið vita ... Meira 



Lokaskýrsla kynningarnefndar bókasafna 2008                                                                               7 

46 Að lesa bók er eins og að spila á spil ... bara betra 
47 Lestu og þú munt fróður verða 
48 Og mun ég lesa bók og fara hvergi 
49 Allt sem þú vilt vita 
50 hvað viltu vita? 
51  Viskubrunnur samtímans 
52 Geymt en ekki gleymt 
53 Frá A til Ö 
54 Bók er Klók 
55 Heill heimur þekkingar - Bókasöfnin 
56 Upplýstu þig - Bókasöfnin 
57 Svalaðu þorstanum - Bókasöfnin 
58 Þar sem viskan dvelur - Bókasöfnin 
59 Ferðalag um hugarheima - Bókasöfnin 
60 Bókaðu þig hjá okkur 

61 

Þær eru allar hér  
                 Fyrir þig  
                      og alla hina. 

62 Allar dyr eru opnar! 
63 Allar dyr eru opnar! Bókasafnið 
64 Allar dyr eru opnar! Bókasafnið er þitt 
65 Komdu þér á réttan kjöl! Bókasafnið er þitt 
66 Ferðin byrjar hér.  Bókasafnið er þitt 
67 Kaflaskipt upplifun –Bókasafnið er þitt 
68 Upplifun án takmarkana –Bókasafnið er þitt 
69 Upplifun án annmarka!  –Bókasafnið er þitt 
70 Hér er öllum blöðum að fletta! –Bókasafnið er þitt 
71 Þar sem leitin hefst og leitinni lýkur! Bókasafnið er þitt 
72 Leitaðu ekki langt yfir skammt! Bókasafnið er þitt 
73 Bókasafnið er þitt! 
74 Punkturinn yfir i-ið! Bókasafnið er þitt 
75 Spjaldanna á milli! Bókasafnið er þitt 
76 Bókin er í þínum höndum!  
77 Lausnin er fyrir framan nefið á þér! Bókasafnið er þitt 
78 Fyrir allra augum! Bókasafnið er þitt 
79 Flýttu þér hægt! Bókasafnið er þitt 
80 Allar dyr eru opnar! Bókasafnið er þitt 
81 Lykill að leyndarheimum – bókasafnið 
82 Bókin gleður og seður! –Bókasafnið er þitt 
83 Allir eru jafnir fyrir bókum! Bókasafnið er þitt 
84 Bækur fara ekki í manngreinarálit! Bókasafnið er þitt 

85 
Bækur. Þær hestana græta, hundana kæta, fuglana væta, góðmennin bæta, kröfunum mæta...             
Bókasafnið er þitt. 

86 Því þú vilt vita meira. bokasafn.is 
87 Fyrir þig og alla hina. bokasafn.is 
88 Ég veit! bokasafn.is 
89 Láttu ljós þitt skína. bokasafn.is 
90 Fáir vita allt - sumir vita eitt. bokasafn.is 
91 Farðu og finndu það. bokasafn.is 
92 Kemur sífellt á óvart. bokasafn.is 
93 Heill heimur upplýsinga. bokasafn.is 
94 Allt sem þú vilt vita. bokasafn.is 
95 Verum vel upplýst. bokasafn.is 
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96 Sérhver spurning þarfnast/krefst svars. 
97 Allt sem hugurinn girnist. 
98 Til upplýsingar og yndisauka. 
99 Fyrir fjör og fróðleik. 

100 Nærðu nördann í þér. 
101 Eitthvað fyrir alla, líka þig! 
102 Fullt hús fróðleiks 
103 ..upplýsing? 
104 Hvað er það sem geymir andlegt fóður og ánægju sem kostar ekki neitt? 
105 Bóksafn, andlegt fóður og ánægja sem kostar ekki neitt! 
106 Bókasöfn, "þekking, ekki blekking!" 
107 Farteskið finnur þú í bókasafninu 
108 Safnaðu í sarpinn í bókasafninu 
109 Bókasöfnin bjóða þig velkominn !! 
110 Bókasafnið er brennandi verkefni!! 
111 Það er styttra í bókasafnið en þig grunar !! 
112 Bókasafn.is   og þú verður vitur eftir á 
113 Bókasafn.is   tækifæri hugans 
114 Bókasafn.is   þar sem hugmyndir fæðast 
115 Bókasafn.is  þar sem gæfa og gáfur fara saman 
116 BÓK ER BETRI ... 
117 Lestu það er auðvelt 
118 Verið klók, lesið bók 
119 Í viðjum safna, fær viskan að dafna 
120 Þinn viskuheimur. 
121 Veistu eitthvað?  Bókasafnið veit það. 
122 Góðar bækur eru góðir kennarar. 
123 Með lestri verður maðurinn sá besti. 
124 Á bókina lært! 

125 
If you never go to a library. 
You might be a Red Neck. 

126 þú getur bókað það;) 
127 Bókasafn - bókuð skemmtun. 
128 Það sem þú nemur, góð bók temur. 
129 Skemmtun og fróðleikur úr bókum kemur. Eða fróðleikur úr bókum kemur. 
130 Visku setrið 
131 Visku setrin 
132 Visku hreiður 
133 Visku hreiðrin 
134 bókaðu tíma! 

135 
bókaormar, lestrahestar og aðrir áhugamenn! Mikil dýrð og gleði ríkir í bókasöfnum borgarinnar, kynnið 
ykkur málið í næsta sveitaþorpi... 

136 Lestur er bestur, vertu lestrarhestur 
137 Þið getið bókað fundið bækurnar hjá okkur ! 
138 Gegnir.is gegnir bókað bókunum á bókasafninu okkar ! 
139 bókasafnið “fullt hús bóka" 
140 bókasafnið “þú lest ekki eftir á” 
141 bókasafnið” þar sem skáldin koma saman” 
142 Full af fróðleik og skemmtun 
143 Fræðsla, fjör og fjölbreytileiki 
144 Afþreying í allskonar formi 
145 Þú getur BÓKAÐ það 
146 Girtu í brók og lestu bók  
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147 Girtu í brók og leigðu bók  
148 Lestur bóka bætir, það máttu bóka  
149 Lestur bóka bætir og kætir  
150 Lestur er enginn löstur  
151 Hafðu það notalegt, gríptu með þér bók  
152 Lestu meira þá veistu fleira  
153 Lestu meira og veistu fleira  
154 Ef þú lest meira þá veistu fleira  
155 Veistu fleira, lestu meira  
156 Vertu vitur og leigðu bók  
157 Bókin þín, á næsta safni  
158 Viska á hverju strái  
159 Lán í láni  
160 Bókasafn er meira en bókasafn 
161 Bókasafn er meira en safn bóka 
162 Bókasafn er heill heimur 
163 Bókasafn - heill heimur 
164 Bókasafnið veit betur 
165 Þú veist betur eftir heimsókn á bókasafnið 
166 Bókasafnið - og þú veist betur 
167 Bókasafn ef betur má 
168 Bókasafn ef duga skal 
169 Heimur í hnotskurn á bókasafninu 
170 Bókasafnið - heimur í hnotskurn 
171 Eina bók takk 
172 Bókvit er máttur 
173 Bók er lán 
174 Bók er lán...lánaðu bók 
175 Við bjóðum landsmenn velkomna í skemmtigarða hugans. Bókasöfnin 
176 Hjá okkur hittirðu alla sem skipta máli. Bókasöfnin". 
177 Vorum að taka upp nýjar hugsanir.  Bókasöfnin". 
178 Líkamsrækt sem borgar sig. Bókasöfnin". 
179 Frábærar vörur á fáránlegu verði. Bókasöfnin 
180 Lestu á milli línanna... 
181 Allt í einu (All in one) 
182 Auguþínogeyru 
183 Bókasöfnin - merkilegur pappír 
184 Banki af fróðleik  
185 Fjársjóður af fróðleik 
186 Nærðu hugann 
187 Láttu hugan reika 
188 Upplifun í orðum 
189 Hvaða heim viltu opna...þú hefur valið.  
190 Hvaða heim viltu opna 
191 Ný upplifun í hverri bók 
192 Opnar nýjann heim fyrir þér 

193 

Lestur er bestur ...með kaffinu, 
                        ...í strætó 
                      ...að kvöldi til 
                        ...Bókasöfnin!“ 

194 Bókasöfnin: Hafsjór upplýsinga! 
195 Bókasöfnin: Endalaus fróðleikur! 
196 Bókasöfnin: Alltaf eitthvað nýtt! 
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197 Á bókasafni bregst ei viskan 
198 Úr bókasafni berst mér viskan 
199 kíktu í bók 
200 Á réttum kili 
201 Taktu á þig krók og fáðu lánaða bók. 
202 Taktu á þig krók og gluggaðu í bók. 
203 Taktu á þig krók og lestu bók 
204 Upplifðu óravíddir hugans á bókasafninu 
205 stórfljót hugans er engin lækur hjá þeim sem lesa góðar bækur 
206 KANNTU AÐ LESA? 
207 KANNTU AÐ LESA? KOMDU ÞÁ TIL OKKAR 
208 KANNTU AÐ LESA? BÓKASÖFNIN 
209 Gríptu í bók! 
210 Kíktu í bók! 
211 Bókasafnið þitt, innan handar 
212 Bækur innan handar  
213 Ekki bara skruddur! 
214 Bókaflóð árið um kring 
215 Bækur sem bæta 
216 Vertu klár, farðu á safn 
217 Þegar þroska á bókvitið 
218 Bækur ...nefndu það! 
219 Bókasöfn- ekki fullkomin, en ótrúlega nálægt því! 
220 Líka fyrir lesblinda 
221 Við lánum- með öruggum vöxtum. 
222 100% lán, aðeins fyrir þig 
223 100% lán- gildir aðeins ef þú skilar 
224 100% lán 
225 Bækur á góðum lánum 
226 Hagstætt lán fyrir alla fjölskylduna 
227 Sláðu þér upp, sláðu í bókalán 
228 Bókasöfn - sannkölluð lán 
229 Þú sækir þær hjá okkur 
230 Bókasöfn, heilsulind hugans 
231 Hvernig er bókleg heilsa þín? 
232 Við mælum með bókum 
233 Það er góður kækur að lesa bækur 
234 Flett til fróðleiks 
235 Vitið dafnar á safni  
236 Sækjum efnið á safnið  
237 Bókaðu tíma strax!    Bókasöfnin 
238 Að lesa, læra og lifa 
239 Fullt hús fróðleiks. 
240 Lesið og þér munið skilja 
241 Komdu og upplifðu frið og fróðleik. 
242 Friður og Fróðleikur. 
243 Lesum núna! 
244 Lestur er bestur! 
245 Orðin góð! 
246 Hvað ertu að lesa? 
247 hver bók er gleðigjafi 
248 Bækur eru meira en bara orð 
249 Lánuð bók er góð bók 
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250 Allar bækur geyma ævintýri handa þér 
251 Lestur er bestur! 
252 Ótal dyr inn í aðra heima 
253 Sameinuð þekking 
254 Sameinað vit 
255 Þín afkomutrygging er upplýsing .... frá bókasafninu þínu 
256 Hafsjór af [fróðleik/skemmtun/...] 
257 Heill hafsjór af [fróðleik/skemmtun/...] 
258 Bókaðu Þig! 
259 Bók í brók 
260 Þú opnar bók og bókin opnar þig 
261 Blindur er bóklaus maður 
262 Bókin er bátur á hugarins hafi 
263 lestur hjálpar svo kíldu á það 
264 Í draumi sagna og fræða  
265 Af hverju ætli það séu bókasöfn í öllum betri skólum? 
266 Bókasöfn - Alls konar gögn 
267 Bókaðu þig !  
268 Bókaðu þig núna  !  
269 Bókaðu þig strax  !  
270 Lestur er leiðin til ljómandi lífs  
271 Ótal dyr í aðra heima 
272 Bóklestur er málið 
273 Bókaðu þig á bókasafninu 
274 bækur eru lífsins kækur...... 
275 Always booked 
276 Söfn fyrir bækur - heimili fyrir sálir 
277 Söfn fyrir bækur – salir fyrir sálir 
278 VOPN – VISKA – VÍÐSÝNI 
279  Bók er best 
280 Bók er besti vinur 
281 Viltu vin, veldu bók 
282 Bók í hönd   -  ferð um lönd 
283 Sprækur sem lækur  - les bækur 
284 Klár og klók - lesa bók 
285 Klár og klók  - með bók 
286 Lesa sem mest, það er best 
287 Lestu mikið, meira, mest   - það er best 
288 Gjöfin mín er bók til þín 
289 Bók er best 
290 BÓK & NET ALVEG MET 
291 Góð bók gleður hugann 
292 Leyfðu okkur að lána þér 
293 Lofaðu okkur að lána þér 
294 Bókasöfnin – upphaf, endir og allt þar á milli. 
295 Lánaðu okkur tíma, við lánum þér bók. 
296 Að lifa er að lesa. 
297 Ég hugsa, þess vegna les ég. 
298 Við söfnum – fyrir þig. 
299 Bókasöfnin – lykill að leyndardómum. 
300 Allt fyrir andann 
301 Allt fyrir andann í bókasafninu 
302 Friður, fróðleikur og skemmtun 
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303 Bókasafn - hús friðar, fróðleiks og skemmtunar 
304 Bókaðu þig upp! 
305  - BangBang Bók! 
306  - Bókuð stund 
307 Bókasöfn opna heima þekkingar 
308 Bókasöfn opna dyr þekkingar 
309 Bókasöfn – unaðsreitur almennings 
310 Bættu í þekkingarbankann - Lestu bók 
311 Leið þín að þekkingu liggur í gegnum bókasöfn 
312 Bókasöfn - Þar sem ævintýrin byrja 
313 Bók er besti kostur 
314 Ekki verður bókvit í askana látið - en bókasöfnin reyna það 
315 Bókin léð – bætir geð 
316 Safnanna bækur – hugarins lækur 
317 Heimurinn spjaldanna á milli 
318 Heimurinn - spjaldanna á milli 
319 SESTU OG LESTU 
320 Þau á bókasafninu leysa úr flestu. 
321 Þau á bókasafninu vita það. 
322 Bókasafn bætir 
323 Bók kætir 
324 Bók - bætiefni hugans 
325 Bók - andlegt heilsubótarefni 
326 Ræktaðu hugann - ræktaðu andann 
327 Bókasafnið - heilsurækt fyrir hugann 
328 Góð bók - góð heilsa 
329 Það er til ein við allra hæfi 
330 Þú þarft líka að rækta hugann - skelltu þér í ræktina - Bókasafnið 
331 Bókabankinn 
332 Þær bíða eftir þér bækurnar 
333 Fjölkynngi: fróðleikur, vísdómur og galdrar 
334 Ekki bara bækur  
335 Ekki aðeins bækur 
336 Bókasafnið er mín bókahilla 
337 Bættu þig á bókasafninu 
338 Bókasafnið því batnandi fólki er best að lifa 
339 Heimurinn í hnotskurn á bókasafninu þínu 
340 MIÐ 
341 Allt fyrir bókina 
342 Hópferð á safnið 
343 Bókasafnið, mitt safn 
344 Saman á safninu 
345 Saman í safnið 
346 ...á safnið 
347 Með bók í hendi – þig heim með sendi 
348 Hvar er vísdómur og viska? – á bókasafnið ég giska 
349 Með bók í hendi- mikið mér kenndi 
350 Bækur og blöð -  gera okkur glöð 
351 Vertu ekki kjáni - fáðu bók að láni  
352 Gegnir og greinir – við bækurnar reynir 
353 Þarftu þekkingu að beita – láttu bókavörðinn á safninu leita  
354 Fróleiksfús – er við bækurnar dús 
355 Við bóklestur er sestur – bókasafnsgestur 
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356 Bókasafnsfræðingur er safnsins gæðingur 
357 Bók hann tók og þekkinguna jók 
358 Þarftu þekkinguna að glæða – bækurnar fræða 
359 Bókaskruddur fyrir krakka með snuddur 
360 Þarf sálina að seðja – bækurnar gleðja 
361 Hann veit og kann sá sem bókinni ann 
362 Opin bók – hugann tók 
363 Skruddur og skræður vekja umræður 
364 Bækur og rit ekki á þeim sit 
365 Bókaormar- á safnið storma 
366 Að lesa er gaman – allir á safnið saman 
367 allur heimurinn í einu húsi 
368 Ræktum hugann 
369 Lesum saman 
370 Bækur á borð 
371 Lestur er bestur 
372 Bókasöfn brunnar visku og víðsýni. 
373 Brunnar visku og víðsýni. 
374 Safnaðu vitneskju, kíktu á safnið 
375 Við söfnum FRÓÐLEIK 
376 Bókasöfnin eru uppspretta fróðleiks og skemmtunar 
377 Nærðu hugann, kíktu á safnið. 
378 Hverju ert þú að safna? 
379 Hverju safnar þú? 
380 Það er lúxus að geta leyft sér að lesa. 
381 Það er lúxus að geta látið eftir sér að lesa. 
382 Lestur er lífsgæði 
383 Aukinn lestur, aukinn lífsgæði 
384 Lestur er lykilatriði.  
385 Lestur, lykillinn af lífsgæðum. 
386 Að lesa, læra, lifa -bókasafnið þitt 
387 Að lesa, læra, leika, -bókasafnið þitt 
388 Lestu, lærðu, lifðu -á bókasafninu þínu 
389 Lestu, lærðu, leiktu, - á bókasafninu þínu 
390 Endalaus upplýsing,  -bókasafnið þitt 
391 Uppspretta upplýsinga,  -bókasafnið þitt 
392 Ánægja og upplýsing,  -bókasafnið þitt 
393 Að lesa er lífið,  -bókasafnið þitt 
394 Lestur er lífið,  -bókasafnið þitt 
395 Uppspretta ánægju,  -bókasafnið þitt 
396 Nýjar víddir-aðrar víddir, Borgarbókasöfnin  
397 Fantasía og veruleiki velkomin á Borgarbókasöfnin  
398 Kíktu inn í veröld bóka, Borgarbókasöfnin  
399 Fjársjóðir og perlur, Borgarbókasöfnin  
400 Líttu inn upplifðu ævintýri, Borgarbókasöfnin  
401 Kyrrðarstund með bók, Borgarbókasöfnin 
402 Kíktu inn í aðra veröld, Borgarbókasöfnin 
403 Allir dagar eru lestrardagar ... á bókasafninu þínu 
404 Bókin þín bíður ,á bókasafninu þínu. 
405 Allir geta notað bókasafnið. Þú líka 
406 óteljandi titlar og þú getur lesið þá alla 
407 Netið er fyrir alla . Bókasafnið er fyrir þig 
408 Brostu á bókasafninu 
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409 Lestur er bíó hugans 
410 Bókum! 
411 Sarpur 
412 Náma 
413 Fróðleiksnáma 
414 Brunnur 
415 Viskubrunnur 
416 Gelmir 
417 Hugsalir 
418 V5  

419 
Bók fyrir bók, blað fyrir blað 
þú lest þær staf fyrir staf. 

420 Geymt en ekki gleymt 
421 Þú þroskast mest með bókinni sem þú lest 
422 Lestur er bestur 
423 BÓKIN Í BÆINN 
424 BÓK Í BÆ 
425 TAKTU BÓK Í BÆINN ÞINN 
426 LEGGÐU Í SJÓÐ – BÓK ER GÓÐ 
427 BÓK ER GÓÐ OG BÆTIR Í SJÓÐ 
428 STUND MEÐ BÓK ER GÓÐ STUND 
429 Veldu vit og bókaðu þig hjá okkur  
430 Bókaðu góða kvöldstund 
431 Bók á dag er þér í hag 
432 Bókin skerpir vit 
433 Bókin kennir endalaust 
434 Bókasafnið, vinin í bænum 
435 Bókasöfnin, við leigjum þér heiminn! 
436 Upplifðu allt sem þú getur ímyndað þér og meira til, í bókasafninu þínu 
437 Bókasafnið, heimur ímyndunaraflsins 
438 Heimur hugans 
439 Augu viskunnar 
440 Heimur tækninnar 
441 Horft til framtíðar 
442 Skjár sannleikans 
443 Spegill fortíðar 
444 Spor tímans 
445 Straumar samtíðar 
446 Táknmál trúarinnar 
447 Torg tilfinninganna 
448 Vald örlaganna 
449 Vegir ástarinnar 
450 Veröld vísindanna 
451 BÓKIN ER LÍFIÐ 
452 Bókasöfn ekki bara bækur? 
453 Hvar er betra að safna vitneskju en á safni? 
454 Bók er byrjunin.  
455 Sjáðu sældina á safni?  
456 í leit að ró og næði? láttu sjá þig og fáðu bæði. 
457 Bókasöfn upphaf belsevika. 
458 Bókasöfn upphaf ritaðra heimilda? 
459 Bókasöfn upphaf ..... 
460 Ekki bara vera kjölfróður, komdu á næsta bókasafn 
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461 Eru strand? komdu í vitneskjunar land 
462 Komdu þér á kjöl 
463 Bókaðu þig! 
464 Bókað mál 
465 Bækur eru bestar. 
466 Bókvit er manvit 
467 ...ræktin? láttu heilann fylgja með:) Bókasöfnin 
468 í frið og ró, söfnin veita fró. Bókasafnið. 
469 Lestur er líkamsrækt stærsta vöðvans. Bókasöfnin. 
470 Víkkaðu sjóndeildarhringinn, ókeypis:) Bókasafnið. 
471 Rætur menningarinnar 
472 Bókvísi 
473 Bókvit er manvit 
474 Bókvizka 
475 bókasafnið - heimur fræðslu og skemmtunar; 
476 bókasafnið - menntun og skemmtun; 
477 bókasafnið - glæðir líf og leik; 
478 bókasafnið - til gagns og gamans; 
479 bókasafnið - stuðlar að þekkingu og þroska; 
480 bókasafnið - auðlind andans; 
481 bókasafnið - til glöggvunar og gleði; 
482 bókasafnið - þrotlaus þekkingarlind; 
483 bókasafnið - lind þekkingar og þroska; 
484 bókasafnið - býður fróðleik til framtíðar; 
485 bókasafnið - mennig, þekking; 
486 bókasafnið - skemmtir, fræðir. 
487 fangaðu fræði.. í næði 
488 fangaðu fræði.. í ró og næði 
489 (Þú getur geymt) heilt bókasafn í höfðinu þínu! 
490 Bækur, betri heimur! 
491 ekki safna drasli, kíktu á bókasafnið. 
492 ekki safna drasli, safnaðu visku 
493 Bókvitið verður í askana látið. 
494 Bókin er hið raunverulega líf. 
495 "Líf í bókum er raunverulegra en lífið sjálft"  úr bókinni: Gunnar og Kjartan. 
496 Bókin er undraveröld andans. 
497 Lestur er af öllu bestur. 
498 Lestur er ferðalag um undraveröld mannsandans. 
499 Bók er ferðalag um öll undur veraldar - og víðar. 
500 Án bókar - án sálar, án anda , án lífs. 
501 Lestu og þú munt lifa 
502 Leikinn les, en annar ekki! 
503 Ég er þess vegna les ég! 
504 Þú ert svo greindur maður! Hvers vegna? Ég les vinur, ég les! 
505 Að lesa, það er ekki efi! 
506 Án bókar er maðurinn blindur! 
507 Lærðu, lifðu og Lestu! 
508 Sláðu engu á frest og lestu sem mest! 
509 Bókin Bætir alla Raun 
510 Safnið gæða mun visku glæða! 
511 Lestur er ávallt bestur 
512 Lestur sem aldrei brestur 
513 Lestur hefur engan drepið 



Lokaskýrsla kynningarnefndar bókasafna 2008                                                                               16 

514 of nettur fyrir lestur 
515 Lestu, það er þér fyrir bestu! 
516 Þetta er allt í áttina, bókasafnið er framundan 
517 Í sjöunda himni á bókasafninu 
518 Styttu þér stundirnar með ferð á bókasafnið 
519 Þú nærð öllum áttum á bókasafninu 
520 Snúðu við blaðinu og farðu á bókasafnið 
521 Það er ekki slæmt að vera eins og grár köttur á bókasafninu 
522 Það er borðleggjandi að þú finnur fróðleik á bókasafninu 
523 Þú stendur undir nafni á bókasafninu 
524 Þú ert auðfúsu gestur á bókasafninu 
525 Koma málinu í höfn og fara á bókasöfn 
526 Bókasafnið man tímana tvenna, en hvenær komst þú þangað síðast 
527 Ljúktu upp augunum og labbaðu á bókasafnið 
528 Það er hafsjór af fróðleik á bókasafninu 
529 Fróðleik ekki hafnið og farið á bókasafnið 
530 Það má bóka að þú finnur fróðleik á bókasafninu 
531 skelltu þér á skruddu 
532 bókaðu þér bók 
533 Bókasafnið býður þér heim... (visku, fræðslu...) 
534 Allt getur gerst þegar þú lest! 
535 Andans næring í föstu formi 
536 Bókasafnið – heill heimur út af fyrir sig 
537 Bókasafnið – heimur hugans á prenti 
538 Að lesa er list 
539 Fræðsla er fæða 
540 Fullt hús fróðleiks 
541 Bókasafn – Öruggur staður í óöruggum heimi. 
542 Dagurinn í dag býður upp á möguleikana sem okkur dreymdi um í gær. 
543 Hugsaðu öðruvísi, hugsaðu bókasafn 
544 Sigurvegarar gera það sem þeir þurfa að gera, aðrir gera það sem þeir vilja gera 
545 Gefðu okkur klukkutíma, og við gefum umheiminn til baka 
546 Einu sinni bókasafn, alltaf bókasafn 
547 Náðu forskotinu á bókasafninu 
548 Hugi er hræðilegur hlutur til að sóa 
549 Þekking er ókeypis á bókasafninu, komdu bara með eigin dall 
550 Góðar bækur eru góðir kennarar 
551 Komdu forgangsröðinni í lag – bókasöfn landsinns 
552 Hversu margar bækur hefuru lesið þennan mánuðinn? 
553 Af hverju ekki að kíkja við á bókasafninu? 
554 Fyrir staðreyndir eða gaman 
555 Huginn þarf æfingu líka 
556 Veistu hvað!!! Bókasafnið veit það 
557 Eins og ekkert annað 
558 Bókasafn – ég skipti um skoðun 
559 Við erum full bókuð 
560 Byltingin byrjar hérna 
561 Eins og Boomerang þá skilar þetta sér alltaf 
562 Þú getur bókað það 
563 Vertu viss 
564 Bókasafn, eitt fyrir alla 
565 Bókað Fjör 
566 Því að lífið er nógu flókið fyrir 
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567 Bækur eru lífstíll 
568 Teygðu úr huganum á bókasafninu 
569 Náðu árangri á bókasafninu 
570 Taktu þér hvíld, taktu þér bók 
571 Bókaður árangur 
572 Bókað gaman 
573 Bókasafn – í beinni 
574 Bókasafn, vel valið 
575 Vald til að breytast 
576 Bókasafnið og ég 
577 Það er smá bókaþörf í öllu fólki 
578 Við lesum, við lærum 
579 Gleymdu þér í góðri bók 
580 Gleymdu þér með góða bók 
581 Lifðu lífinu lesandi. 
582 Bækur, thar sem allt getur gerst. 
583 Til gamans og fróðleiks er best að lesa. 
584 Hvað er betra en góð bók? 
585 Sért þú fær er bókin þér kær. 
586 Takta þér frí, lestu. 
587 Best er að slappa af með bók í hönd. 
588 Lifðu lífinu, lestu. 
589 Að kunna að lesa er list, nýttu þér hana. 
590 Sá sem ekkert les, ekkert veit. 
591 Með lestri er gott að slaka á. 
592 Lestur er mönnum bestur. 
593 Gleymdu þér við lestur. 
594 Leyfðu þér að gleyma þér við lestur. 
595 Fræddu þig með bókafræði. 
596 Fæddu þig með bókafæði. 
597 Fræðsla er fæði. 
598 Góð bók gæðir lífi. 
599 Bókasafn, safn þar sem safnmunir eru til láns. 
600 Lestur er list 
601 Fróðleikur og skemmtun, til gagns og gamans 
602 Þetta er ekki flókið "LESTUR ER BESTUR" 
603 Gakktu að bókinni vísri 
604 Þú gengur að bókinni vísri 
605 Fróðleiksheimurinn bíður eftir þér 
606 Viskubrunnurinn bíður eftir þér 
607 Komdu að lesa 
608 Lærðu meira í dag en í gær 
609 Lestu meiar í dag en í gær 
610 Björgum bókunum með að lesa þær 
611 Fyrir þig og þína, að láta ljós ykkar skína. Með fróðleik að rýna, til að gagnrýna 
612 Dreptu tímann með góðri bók 
613 Kíktu á bókasafnið, það lætur þig líta út fyrir að vera gáfaðari 
614 Bókasafnið, fyrir þig og mig 
615 Bókaðu þig! 
616 Reimt er á kili 
617 Bættu bók í brók 
618 Bók í hvern krók 
619 Bók er klók 
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620 Síðan er langur tími - njóttu vel 
621 Klífðu kjölinn! 
622 lestu! þá veistu. 
623 Bókin er ekki fyrir bí - langt frá því 
624 Ég bíð þín í bókasafninu 
625 Bókin er bakland gott 
626 Fróðleikinn færðu hér 
627 Leitaðu ekki langt yfir skammt 
628 Þar sem menning og menntun mætast 
629 Það sem þú ert að leita að - það er hér 
630 Gleymdu ekki að næra hugann 
631 Lestur er gestur góður 
632 Viljir þú komast á spjöld sögunnar - ertu á réttri leið 
633 Má bjóða þér skemmtun-þekkingu-afþreyingu? 
634 Hversvegna ekki bók? 
635 Skemmtun, þekking, afþreying 
636 Fullt hús þekkingar 
637 Hvað Viltu Vita? 
638 Hvað Viltu Vita - Við Höfum Svarið 

639 
Ef bókin heitir nafni 
þú finnur hana á safni. 

640 

Orð eru til alls fyrst 
og orðin eru hjá okkur.. 
Bókasöfnin. 

641 

Komið til okkar 
það má bóka það að við eigum eitthvað handa ykkur 
Bókasöfnin 

642 

Sækið, lesið, skilið 
lestur brúar bilið 
Bókasöfnin 

643 Er ekki málið að kanna málið.  Bókasafnið 
644 Það er engum blöðum um það að fletta að það er hægt að fletta blöðum og bókum 
645 Það er góður kækur að fá lánaðar bækur 
646 Safnaðu fróðleik. Bókasöfnin 
647 Vagga visku og skemmtunar 
648 Bókasafn án veggja 
649 Allir lesa eitthvað, einhverntímann, einhversstaðar 
650 Alltaf samferða!  Bókasöfnin (eða-safnið) 
651 Við gefum lífinu lit hvert fyrir sig...fyrir þig.     Bókasöfnin 
652 Bókasöfnin okkar ... endalaus uppspretta fræðslu og skemmtunar 
653 Bókasafn – það er bókað mál! 
654 Þú getur bókað það 
655 Hvaða bók er á þínu náttborði? 
656 Vertu upplýstur – lestu meira 
657 Fróðleikur og skemmtun fyrir alla 
658 Bókasafn - heimur upplýsinga 
659 Leitaðu hjá okkur,  við erum lánsöm 
660 Ekki vera vélmenni, lestu bók 

661 
Allar áskoranir kalla eftir nýrri þekkingu. Vertu í vinningsliðinu og farðu á bókasafnið.    Bókasafnið 
þitt 

662 Áskorun er ekkert annað en þörf fyrir nýja þekkingu. Bókasafnið þitt. 
663 Bókasafnið – léttir lund og leit 
664 Bókasafnið  - heill heimur af skemmtun og fróðleik  
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665 Bókasafnið  -  vísar þér veginn  
666 Bókasafnið – traustur vinur í lífsins leit 
667 Bókasafnið – fjársjóðshús fjölskyldunnar 
668 Bókasafnið opnar þér allar dyr  
669 Bókasafnið – heitasti reiturinn í dag  
670 Bókasafnið leggur heiminn að fótum þér 
671 Bókasafnið – fróðasti förunauturinn 
672 Bókasafnið – þinn gluggi að þekkingu  
673 Bókasafnið – leiðandi afl í lífsins leit 
674 bókasafnið  - lifum, lærum og lesum 
675 bókasafnið  - þarft´að vita meira? 
676 bókasafnið  - gagn og gaman 
677 Til yndis og eflingar 
678  "Lestu" 
679 borgarbókasafn (t.d.) - sem opin bók 
680 lifum, lærum, LESUM 
681 Bókasöfnin vilja minna á að Bók er góður bólfélagi!  
682 Annar heimur 
683 BÓKVITIÐ VERÐUR Í ASKANA LÁTIÐ 
684 Staður þekkingar, áhuga og afþreyingar. 
685 Staður þekkingar, afþreyingar og áhuga. 
686 Bókasafn, Dyr að draumum. 
687 Dyrnar að draumum.  
688 Bókasafn, þrep að þekkingu. 
689 Bóksafn, fjársjóður þekkingar. 
690 Þekking, afþreyting, áhugi. 
691 Bókasafn, staður þekkingar. 
692 Bók er góður félagi 
693 Bók er bestur vina 
694  - Bók er besti vinur 
695  - Bók er viskubrunnur 
696  - Bækur bregðast ekki 
697  - Lestur er bestur  
698 Lestur er bestur , hvar sem er  
699 Lestur er besta mál  
700 Lestur er dyggða bestur 
701 Lestur er lista bestur 
702 Það er leikur að lesa 
703 Upplýsingaveitan þín – Bókasafnið; 
704 Styrkur í þekkingarleit – Bókasöfnin; 
705 Þín stoð – okkar ánægja –  Bókasöfnin; 
706 Upplýsingaleitin hefst á bókasafninu; 
707 Upplýsingaþjónusta – okkar fag – Bókasöfnin.  
708 "Flettu því upp" 
709 Það er vit í bókasöfnum! 
710 Þekking + upplýsingar + yndislestur = bókasafn 
711 Frá A til Ö 
712 Á milli himins og jarðar finnur þú á næsta bókasafni! 
713 Verum klók og sækjum bók! 
714 Bækur eru málið! 
715 Bókasöfn eru frábær!! 
716 Bókasafnið mitt er frábært! 
717 Bókasafnið er fullt af fróðleik! 
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718 Bókasafnið er frábært! 

719 

Fræðabrunnur 
Ef þig rekur upp á grunn,  
engin heima gleði, 
farðu þá í Fræðabrunn, 
fljótt mun leiðin verða kunn. 
Líttu í bók sem lík er þínu geði. 
  
Sjálfið gleymist, sitt og hvað 
með sönnu má hér finna. 
Gjarnan margt sem gagn er að,  
gleður marga að lesa það 
og ljóðin fögru líka á sig minna. 

720 Fjársjóður af fróðleik 
721 Bóklestur ER bestur 
722 Bestur er BÓKlestur 
723 BókLESTUR er BESTUR 
724 Á safninu! Eldgamalt og glænýtt. Einstakt!  
725 Á safninu! Súrt og sætt. Fyrir alla.  
726 Á safninu! Þú og ég - og sagan öll.  
727 Á safninu! Eitt fyrir alla - allt fyrir einn.  
728 Á safninu! Kristallar og perlur. Gáðu!  
729 Á safninu! Lítið eða stórt - smækkað eða stækkað. Þitt er valið.  
730 Á safninu! Allur tilfinningaskalinn. Kostar lítið að kanna hann - allan.  
731 Löngum ljær bókin lífinu nýjan farveg 
732 Lærðu á hvað lesa vilt 
733 Ljúfar stundir lestri með 
734 Lestu – njóttu lærdóms, bókin bíður þín 
735 Í bókinni er þinn hugarheimur 
736 Lestu – láttu hugann skapa 
737 Lestu bók og njóttu  
738 Veröldin stækkar hjá vini bókar 
739 Lestur gefur lífinu gildi 
740 Sæktu betri líðan í bók 
741 Bættu hug með bóklestri 
742 "Þú finnur hana á safninu"  
743 "Bókin er hér"  
744 "Þú finnur hana hér - Bókasöfnin" 
745 „Bók er börnum betri“ 

746 
„Bókum skal safna, 
svo vitið má dafna“ 

747 „Með bók skal lífið bæta“ 
748 „Lítil bók getur lífð bætt“ 
749 „Á bókasafni er víst að börnin dafni“ 
750 „Á bókasafni er víst að vitið dafni“ 
751 Leyfðu bókinni að frjógva hugann. 
752 Í bókum búa veraldir sem vert er að kynnast. 
753 Ertu í fjársjóðsleit? Farðu þá á bókasafnið. 
754 Viljir þú víðsýni - veldu þá bókasafn 
755 (Það er ) Klókur kækur að ná sér í bækur 

756 

Þekktu  - fortíðina 
Njóttu  - nútíðarinnar 
Skapaðu - framtíðina 
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757 
Lestur er líkamsrækt hugans. 
( Stundaðu líkamsrækt hugans) 

758 Lestur fyrir lífið! 
759 Lestur er starfa bestur 
760 Bókasafnið ber þig hálfa leið 
761 Bókasafn, brunnur þekkingar 
762 Þú  finnur það á bókasafninu. 
763 Bókasafnið  - allt sem þú þarft 
764 Bókasafnið  - hefur allt sem þú þarft að vita 
765 Bókasafnið  - allt sem þú þarft í námi, starfi og leik. 
766 Bókasafnið alhliða viskubrunnur 
767 Bókasafnið  besti vinurinn 
768 Bókasafnið vinur í raun 
769 Bókasafnið bregst aldrei 
770 Lestur er bestur! 
771 Fræðsla er frelsi! 
772 Lestrarhestur er góður gestur. 
773 Lestur er leikur ! 
774 Books can open the door to knowledge, if you enter youself! 
775 Better to light the candle , than to curse the darkenss  
776 The book in your hand is worth more than hundreds on the shelf! 
777 bókasafnið bjargar 
778 bókasafn er bókasjóður 
779 kafaðu í bókabrunninn 
780 safnið hvetur, safnið bætir 
781 safnið kætir, safnið bætir 
782 safnið mitt og safnið þitt 
783 gefðu safninu sjens 
784  safnið er svalt 
785 ... allt sem er hugsað á jörðu!  
786 Hvað viltu vita? – Bókasafnið.  
787 Bókasafnið ... og þú veist betur! 
788 Fylgstu með! – Bókasafnið. 
789 Lestu í lífið! – Bókasafnið 
790 Bókasafnið ... og þú ferð á flug! 
791 Bókasafnið ... lykill að lífinu 
792 Bókasafnið ... færir lífið í letur! 
793 Lestur er lykilatriði! Bókasafnið. 
794 Bókasafnið ... hugarflug og heilabrot. 
795 Bókasafnið ... í upphafi var orðið! 
796 Bókasafnið ... bráðskemmtilegur orðaleikur! 
797 Heill heimur út af fyrir sig!  
798 Bókasafnið ...annar heimur! 
799 Bókasafnið ... og þú hverfur inn í annan heim! 
800 Bókasafnið ... færir þér heiminn á silfurfati! 
801 Bókasafnið ... færir þér heiminn í kiljuformi! 
802 Bókasafnið ... færir þér heiminn innbundinn! (og þó ...) 
803 Bókasafnið ... heimsreisur í hverri hillu! 
804 Bókasafnið ... ódýrasti ferðamátinn! 
805 Bókasafnið ... bæði skóli og skemmtistaður! 
806 Bókasafnið ... lykilatriði! 
807 Bókasafnið ... lestu þig til! 
808 Bókasafnið ... öll sjónarmiðin! 
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809 Bókasafnið ... fær þig til að hugsa! 
810 Bókasafnið ... á vængjum orðanna! 
811 Bókasafnið ... raddir úr fortíð, nútíð og framtíð! 
812 Bókasafnið ... áhugaverðir íbúar! 
813 Bókasafnið ... kynlegir kvistir ... í kiljuformi! 
814 Bókasafnið ... ógleymanleg upplifun! 
815 Bókasafnið er fyrir alla. 
816 Bókasafnið - brunnur viskunnar 
817 Bókasafnið er brunnur viskunnar 
818 Þú færð það á bókasafninu 
819 Á bókasafninu færðu það 
820 Bókasafnið,þar er best 
821 Hvað er betra, enn bókasafn 
822 Hagstæð lán fyrir alla, engin stimpilgjöld - Bókasöfnin 
823 Frábær lánakjör, engin aukagjöld - Bókasöfnin - lánastofnun sem vinnur fyrir þig 
824 Nærðu hugann , náðu í bók - Bókasöfnin 
825 Nærðu hugann, líttu við - Bókasöfnin - ekki bara bækur 
826 Veistu hver er dagleg næringarþörf hugans?  Hafðu okkur í huga - Bókasöfnin 
827 Þyrstir þig í þekkingu?  Bókasöfnin - þar sem hugurinn nærist 
828 Ertu í ævintýraleit, viltu fræðast? Allt sem hugurinn girnist - Bókasöfnin 
829 ALVEG BÓKAÐ !  
830 Bókasöfn eru bókstaflega best. 
831 Bókasafnið – Þín ánægja, þín þekking! 
832 Bókasafnið – Um allt, fyrir alla! 
833 Bókasafnið – Þar sem bókin þín er! 
834 Bókasafnið – Bækur fyrir þig! eða Bækurnar þínar! 
835 Bókasafnið – og hugurinn blómstrar! 
836 Bókaðu þig ! 
837 Gegndu ! (sbr. sögnina að gegna, þ.e. að nota Gegni). 
838 Heimur upplýsinga, fróðleiks, náms og skemmtunar 
839 Bókasöfn - næstum eins og heima  
840 Bók er best vina 
841 Góð bók gulls ísgildi 
842 Bókasafn - Bækur bjóða ykkur heim" 
843 ,,Bókasafn - Lesið og lærið" 
844 ,,Bókasafn - Fullt hús upplýsinga" 
845 ,,Bókasafn - Gæti verið fróðleg heimsókn..." 
846 ,,Bókasafn - Er nafnið þitt í hillunum okkar?" 
847 Bókað hjá okkur! 
848 Ritað mál er okkar mál. 
849 Bók er andleg brók 
850 Auður fyrir alla 
851 Upplifun fyrir alla 
852 Örvar andann 
853 Heimur upplifanna 
854 Ómetanleg auðæfi 
855 Full af fjársjóði 
856 Taka þér opnum örmum 
857 Þekking heimsins 
858 Auður innan handar 
859 Fræðirit og bókaflokkur, hvort sem er þú færð hjá okkur. –Bókasöfnin 
860 Nám, leikur, rannsóknir... hjá okkur fást allir (bóka)flokkarnir –Bókasöfnin. 
861 Viltu vita meira meira í dag en í gær? –Bókasöfnin 
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862 Allt milli himins og jarðar, á einum stað. –Bókasöfnin 
863 Þjálfaðu hugann. –Bókasöfnin 
864 Bókasöfnin – grunnur að góðum árangri. 
865 Bókasöfnin - fræðandi og full af skemmtun 
866 Bókasöfnin -endalaus upplifun 
867 Ferðast um lönd með bók í hönd 
868 Bókasöfn, fróðleikur í formi skemmtunar 
869 Bókasöfn, veröld án takmarka 
870 Bókasöfn, menntun og skemmtun 
871 Bókasöfn, eilífa amman, hlýleg, fróð og skemmtileg 
872 Bókasöfn, athvarf hugsana og drauma 
873 Bókasöfn, fræðandi faðmlag 
874 Bókasöfn, menntun og skemmtun í veröld án takmarka 
875 Bókasöfn, fræðandi faðmlag í veröld án takmarka 
876 Bókasöfn, þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi 
877 Bókasöfn, þar sem hugmyndir verða að veruleika 
878 Bókasöfn, þar sem allt getur gerst 
879 Bókasöfn, ódýrt að ferðast gaman að fræðast 
880 Bókasöfn, þar sem ferðalag hugans er engin takmörk sett 
881 Góð bók er bjargvættur sálar 
882 Bókasöfn, þar sem ekkert er ómögulegt 
883 Bókasöfn, griðarstaður námsmannsins 
884 Bókasöfn, leikhús hugans 
885 Bókasöfn, traust stoð í gegnum leik og starf 
886 Bókasöfn, veröld án takmarkana 
887 Bókasöfn, fróðleikur, öryggi og upplifun 
888 Bókasöfn, skemmtun, fræðsla og upplifun 
889 Bókasöfn, fullar hillur af fróðleik og skemmtun 
890 Bókasöfn, frá byrjun til enda 
891 Bókasöfn, frá a til ö 
892 Bókasöfn, frá upphafi til enda 
893 Bókasöfn, góð bók fer aldrei úr tísku 
894 Bók er góður félagi, bókasöfnin 
895 Bókasöfn, lykillinn að öðrum heimi 
896 Bókasöfn, lykill að nýjum og betri heimi 
897 Bókasöfn, opna þér dyr inn í aðra veröld 
898 Bókasöfn, veröld að eigin vali 
899 Bókasöfn, í takt við tímann 
900 Bókasöfn, fylgir tíð og tíma 
901 Bókasöfn, ekki bara lærdómur 
902 Bókasöfn, kúplaðu þig frá veruleikanum 
903 Bókasöfn, líka fyrir þig 
904 Finndu þinn lestrarhest. 
905 Áfangastaður – ekki viðkomustaður! 
906 Komdu í dag ekki á morgun 
907 Fyrir forvitna 
908 Kemur á óvart! 
909 Allar spurningar þarfnast svara?  
910 Þú ferð ekki bónleiður á bókasafnið? 
911 Fjölbreytni í fyrirrúmi 
912 Við höfum svarið  - Hver var spurningin?  
913 Endurvinnsla hugmyndanna 
914 Líflína þekkingarinnar 
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915 Rits er þörf þeim sem víða ratar – Bókasöfn eru fyrir alla!!! 
916 Bókasafn brúar bilið..... 
917 Bókasafnið – óvitlaus kostur 
918 A-Ö er fyrir Bókasafn 
919 Við brúarsporð upplýsinganna 
920 Heimur í hendi þér 
921 Þú ferðast á meðan þú dvelur  
922 Bókasafn: Lítill heimur, stór heimur  ( Bókasafn: Alheimur, minn heimur) 
923 Bókasafn: Fullt hús af fróðleik  
924 Bókasafn: Fjölnota og fræðandi! 
925 Bók í hönd, engin bönd! 
926 Hafsjór af fróðleik og skemmtun 
927 Bókvitið verður í askana látið! 
928 Spjaldanna á milli 
929 Alheimurinn á einum stað! 
930 Bókasafnið býður þér góðan dag 
931 Bókasafnið býður þér gott líf 
932 Opnaðu glufu út í lífið, gluggaðu í bók 
933 Ég les, þess vegna skil ég 
934 Bókasafnið, andans rækt 
935 Veitingastaður sálarinnar 

936 
UPPLÝSINGAVEITUR - 
notum þær og njótum þeirra 

937 
BÓKASÖFN eru uppsprettur fróðleiks -  
notum þau og njótum þeirra  

938 Bók er góð í vondum veðrum 
939 Bók í góðum málum 
940 Ljúft er að lesa lífið um kring 
941 Bókin – bjartasta vonin 
942 Bókin – best í bólinu 
943 Bókin – fremst í flokki 
944 Bókin – best í heimi 
945 Bókina  með alla æfi  
946 Bókin(a) með þér alla æfi 
947 Bókin er best fyrir góðan gest 
948 Bókin er besta lausnin 
949 Bókin bætir andann 
950 Góð bók, gleður alla 
951 Bók í pakka fyrir alla krakka 
952 Bók í pakka  fyrir krakka 
953 Bók í pakka fyrir stóra krakka 
954 Bók í pakka á að þakka 
955 Bók í pakka, vert að þakka 
956 Bók er besta gjöfin 
957 Gott er að byrja á góðri bók 
958 Bók í dag er þér í hag 
959 Bók á dag í þinn hag 
960 Bókasafnið er ferð og flug 
961 Bók í nestið! 
962 Bók er líf 
963 Bók er lífið  
964 Í bók er líf 
965 Bók er vís 
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966 Bók er djók 
967 Nú ég vendi, bók í hendi 
968 Bók er best fyrir góðan gest 
969 Bókin vísar veginn 
970 Bókasafnið fyrir alla 
971 Bókasafnið til alls 
972 Bók!  Best í ferðalagið 
973 Bók í besta ferðalagið 
974 Bók í ferðalagið 
975 Bók er farangur 
976 Bók er farangur í öll ferðalög  
977 Bók er farangur æfinnar 
978 Bókin er farangur til lífsins  
979 Bókin er nesti fyrir lífið 
980 Bókin er nesti fyrir lífstíð 
981 Lestu fyrir lífið! 
982 Lengdu lífið, lestu! 
983 Bókasöfnin eru bestu skemmtistaðirnir! 
984 Bók er draumur! 
985 Bók er lífið! 
986 Bók fyrir lífið! 
987 Bækur eru lífið! 
988 Bækur fyrir lífið! 
989 Ljúfa bók, barnið tók! 
990 Bók er betri en kók! 
991 Lestrarhestur er langbestur 
992 Lestrarhestur á  góðgangi í bókasafnið 
993 Lestrarhestur er góður gestur 
994 Bók er best í óhófi 
995 Lest‘ í pest 
996 Þú lest í pest 
997 Skálduð saga er skárr‘ en ekkert! 
998 Bókin bætir lífið 
999 Góð bók - gulli betri 

1000 Lestur er bestur 
1001 Lestur en ekki lestir 
1002 Lestur er ekki löstur 
1003 Lestur er ljúfur 
1004 Ljúft er að lesa góða bók! 
1005 Bók! Góð sending  
1006 Bók! Góð sending maður 
1007 Ljóðabækur lífið bæta 
1008 Lestur er leiðin 
1009 Gull í góðri bók 
1010 Í góðri bók er gull 
1011 Gull er góð bók 
1012 Gimsteinn geymist í góðri bók 
1013 Nóg af bókum á náttborðið 
1014 Á náttborðið nægar bækur 
1015 Bók á dag bætir hag 
1016 Lestur léttir lífið 
1017 Lestur er lífið 
1018 Lestu fyrir lífið 
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1019 Lærir sá er les 
1020 Bókin fræðir 
1021 Bók er lyf fyrir lífið 
1022 Bókin bætir, hressir og kætir 
1023 Bókin bætir, brennir og kætir 
1024 Bókin gleður 
1025 Bók er bót 
1026 Bókin rokkar  
1027 Bókin dansar 
1028 Bókin fræðir 
1029 Bók fyrir (ó)fróða  
1030 Bók í safnið 
1031 Bók í dag kemur skapinu í lag 
1032 Bók í dag kemur skapinu í lag 
1033 Bók á dag skapið í lag 
1034 Bók daglega 
1035 Bók á hverjum degir 
1036 Brátt í bók! 
1037 Lærðu fyrir lífið – lestu! 
1038 Bók – lestur fyrir lífið 
1039 Bók – nesti fyrir lífið 

 


