BÓKASAFNSHÚSIN

TJARNARGATA

1958

Lestrarfélagið í Höfnum
var í þessu húsi til margra ára.

Í kjölfar laga sem sett voru á
Alþingi árið 1954 var stofnuð
nefnd um að koma á fót bóka
safni í Keflavík. Eftir ötula og
Séð inn í bókasafnið í Myllubakkaskóla.
óeigingjarna vinnu áhugafólks
í bænum var Bæjar- og héraðsbókasafn Keflavíkur formlega
stofnað, þann 7. mars árið 1958, á efri hæð íþróttahúss nýja
Barnaskólans við Sólvallargötu. Í upphafi var bókasafnið
opið á sunnudögum og miðvikudögum, tvo tíma í senn,
en lestrarsalur safnsins var opinn alla virka daga
í þrjár klukkustundir.
Myllubakkaskóli 1959,
þegar Bókasafnið var
staðsett í íþróttahúsinu.

MÁNAGATA

1974

Í 19 ár var Bókasafnið
til húsa að Mánagötu 7.

Bókasafn Reykjanesbæjar
varð til þegar bókasöfnin í Keflavík,
Njarðvík og Lestrarfélagið í
Höfnum voru sameinuð við sam
einingu sveitarfélaganna árið 1994.

STAPI

1963

Bókasafn Njarðvíkur
var í Stapa í 13 ár eftir
byggingu hans

Bókasafn Njarðvíkur var fyrst staðsett
í barnaskólanum í Njarðvík. Árið 1963
var það flutt í félagsheimilið Stapa og
var þar til ársins 1976, þá var safnið flutt
aftur í húsakynni Njarðvíkurskóla.

Í október 1974 flutti Bæjar- og héraðsbókasafn Keflavíkur
að Mánagötu 7, í tveggja hæða íbúðarhús með kjallara.
Reynt var að hafa aðstöðuna bjarta og aðlaðandi.
Safnið var skipulagt þannig að
í kjallara hússins voru dagblöð,
tímarit, fræðibækur og bækur
á erlendum tungumálum.
Á miðhæð var barnadeild
og útlánasalur. Á efstu hæð
var geymt úrklippusafn
um sögu Suðurnesja, þar
var einnig lesherbergi fyrir
fræðimenn og námsfólk ásamt
Séð inn á miðhæðina
vinnuherbergi
starfsfólks.
á Mánagötu.

2013

MYLLUBAKKASKÓLI HAFNIR

Um mitt árið 2013
flutti Bókasafnið
í núverandi hús
næði Ráðhúss
Reykjanesbæjar
að Tjarnargötu 12.
2
Húsnæðið skiptist í tvær hæðir, efri hæð (500 m ) og
2
neðri hæð (411 m ). Það var upphaflega byggt undir
bankastarfsemi og þurfti að aðlaga safnið að húsinu.
Horft niður í Miðjuna
Hugmyndafræðin á bak við flutninginn var að setja
á Tjarnargötu 12.
alla kjarnaþjónustu Reykjanesbæjar undir sama þak.
Bókasafnið er í opnu rými ásamt þjónustuveri Reykjanesbæjar,
auk þess er Ráðhúskaffi skemmtileg viðbót í húsinu.

Neðri hæð Bókasafns Reykjanesbæjar á Tjarnargötu 12.

Á neðri hæð safnsins er upplýsingaþjónusta, almenn
fræðirit, lesaðstaða og hópavinnuborð. Á aðalhæð
safnsins er afgreiðsla, barnadeild, tímarit, skáldrit og
ævisögur. Gamla peningageymsla bankans er orðin að
Átthagastofu sem varðveitir efni um Reykjanesbæ og
nágrenni auk sýningarrýmis.

HAFNARGATA

1993

Gengið var inn í Bókasafnið frá
göngugötunni í Kjarna.

Árið 1993 flutti Bæjar- og héraðs
bókasafn Keflavíkur í Kjarna,
Hafnargötu 57. Húsnæðið var
í eigu Keflavíkurverktaka og leigði
bókasafnið húsnæðið sem var
1023 m2 af stærð, þar af var um
2
250 m geymsla
í kjallara.
Vandað var vel
við flutninginn,
nýjar innrétt
ingar smíðaðar
og ný húsgögn
keypt, þótti
Séð inn í safnið
safnið fallegt
þegar það var til húsa í
og vel heppnað.
Kjarna, Hafnagötu 57.

