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Hvað er 
Háskólasetur 

Vestfjarða?
• Lítil stofnun á háskólastigi.
• Sjálfseignarstofnun, stofnár 

2005, tók til starfa í janúar 2006.
• Stofnaðilar um 40 talsins: 

háskólar landsins, sveitarfélög, 
rannsóknarstofnanir og fyrirtæki 
á norðanverðum Vestfjörðum.

• Staðsett í Vestrahúsinu, 
Suðurgötu á Ísafirði, innan um 
ýmsar stofnanir á sviði rannsókna 
og byggðaþróunar.

• www.uw.is

http://www.uw.is/


Tilgangur
„...að stuðla að fjölbreyttri
uppbyggingu háskóla-
menntunar, rannsókna og 
þekkingarstarfs á Vestfjörðum
og vera samstarfsvettvangur
fyrir aðila er vinna að
verkefnum á sviði rannsókna, 
háskóla- og símenntunar, 
fjölþjóðlegra
samstarfsverkefna, 
nýsköpunar og byggða- og 
atvinnuþróunar.”



Starfsfólkið
• Átta fastir starfsmenn af fimm þjóðernum!

• Forstöðumaður, kennslustjóri, tveir fagstjórar, rannsóknarstjóri, 
vefstjóri/kynningarmál, bókavörður/verkefnastjóri og 
móttökuritarar.

• Stundakennarar



Verkefnin

• Aðstaða fyrir fjarnema
• Alþjóðlegt meistaranám í samstarfi við 

HA: 
• Haf- og strandsvæðastjórnun, 2008-
• Sjávarbyggðafræði, 2019-

• Íslenskunámskeið fyrir erlenda stúdenta
• Ráðstefnur, málþing, erindi

• Vísindaport, vikulegur 
hádegisfyrirlestur

• Þjónusta við erlenda vettvangsskóla
• Samstarf, m.a. Rannsóknartengt, t.d.

• UArctic
• Rannsóknaklasi Vestfjarða



Aðstaða 
bókasafnsins

• Í upphafi: nokkrar bækur í 
hillum hér og hvar um 
húsakynnin. 

• Meistaranámið fékk 
bókaskápa í kennslustofuna 
sína fljótlega eftir að það hóf 
göngu sína.



...Aðstaða 
bókasafnsins...

• En aðstaðan var ekki 
nógu góð og safnið óx.

• Sérhönnuð aðstaða var 
tekin í notkun haustið 
2016.



Bókasafnið í dag
• Flutt var inn í glerbúrið 2020
• Bókasafn með lesaðstöðu
• Minnsta háskólabókasafn landsins



Safnkosturinn

• Bækur, dvd, tímarit, kort, sjókort, spil
• Eintök: um 1.100 
• Titlar: um 900
• Um 40% titla skráðir einungis hjá 

Háskólasetrinu
• Meistararitgerðir: um 190 



Þjónusta og útlán
• „Alltaf opið“
• Þjónusta við nemendur og 

starfsfólk 
• Safnkostur skráður í Gegni
• Lítið safn - óformlegt 

útlánakerfi
• Millisafnalán 
• Samstarf við Bókasafn HA 

og Bókasafnið Ísafirði



Framtíðin...

• Áskoranir?
• Tækifæri?



Takk fyrir!

Bestfjarðakveðja,

Pernilla


