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Ferðamálastefna 

Styrkar stoðir  
er fyrirso gn ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 2011-

2020.  Stoðirnar eru: 

 Menningarborg  

 Heilsuborg 

 Ráðstefnuborg  

 Vetrarborg 

 

Þær undirstrika annars vegar styrkleika Reykjaví kur, 

s.s. a  sviði menningar, na by lis við na ttu ru og tækifæra í  

heilsutengdri ferðaþjo nustu (Menningarborgin og 

Heilsuborgin), en hins vegar þa  þætti sem þarf að efla og 

styðja með auknum a herslum og kraftmeiri aðgerðum 

(Ra ðstefnuborgin og Vetrarborgin). 

Framtíðarsýn ferðamálastefnu 
,,Reykjaví k verði eftirso ttur a fangastaður ferðamanna 

allt a rið um kring og með því  verði rennt styrkari 

stoðum undir fjo lbreytt atvinnulí f og menningarstarf í  

borginni. Markviss uppbygging innviða ferðamanna-

borgarinnar og samræmt kynningarstarf leiði til þess að 

Reykjaví k eflist til muna sem vettvangur ra ðstefna og 

alþjo ðlegra viðburða og verði þekkt og virt sem a huga-

verð menningarborg í  na by li við einstæða na ttu ru. 

Heilsuferðaþjo nusta verði jafnframt ein af 

meginstoðunum þar sem ny ting hreinnar orku, heita 

vatnsins og fyrsta flokks aðstaða undirstrikar se rsto ðu 

Reykjaví kur.”  

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs 
Hlutverk sviðsins er að fara með framkvæmd menningar- og ferðama la hja  Reykjaví kurborg. Það hefur yfirumsjo n 

með starfsemi Borgarbo kasafns Reykjaví kur, Listasafns Reykjaví kur, Borgarso gusafns Reykjaví kur og Ho fuðborgar-

stofu. Úmsjo n Reykjaví kur - Bo kmenntaborgar ÚNESCO og þverfaglegs starfs um barnamenningu er vistuð a  

skrifstofu sviðsins.  

Stofnanirnar starfa samkvæmt samþykktum Reykjaví kurborgar og lo gum og reglugerðum a  hverju sviði. Sviðið 

hefur jafnframt umsjo n með ma lefnum  Leikfe lags Reykjaví kur í  Borgarleikhu si, To nlistar- og ra ðstefnuhu ssins 

Ho rpu, Listaha tí ðar í  Reykjaví k og Sinfo ní uhljo msveitar I slands fyrir ho nd Reykjaví kurborgar. Menningar- og 

ferðama lasvið se r um samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlí fið og er borgaryfirvo ldum til faglegrar 

ra ðgjafar í  þeim ma laflokkum sem undir sviðið heyra.  

Menningarstefna 

Menning er mannréttindi  
er yfirskrift ny rrar menningarstefnu Reykjaví kurborgar. 

Áðgerðara ætlun sem er fylgiskjal stefnunnar verður 

uppfærð a rlega í  samræmi við samþykkta stefnumo rkun 

og fja rhagsa ætlun borgarinnar, en stefnan sja lf gildir fra  

a rinu 2014-2020.   

Leiðarljós menningarstefnu 

,,Reykjaví k gegnir menningarlegu forystuhlut-
verki.  Sja lfsmynd borgarinnar byggir a  skapandi 
hugsun, frumkvæði og menningararfi í  samspili 
við alþjo ðlegar stefnur og strauma.  Menningarlí fið 
einkennist af metnaði, fjo lbreytni, samvinnu og 
virkri þa ttto ku í bu a og gesta.” 

Hin 18 markmið stefnunnar tengjast  ma laflokkum 
undir kaflaheitunum:   

 Auðlind 

 Börn og menningaruppeldi 

 Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar 

 Listir 

 Aðgengi og þátttaka 

 Umhverfi og saga 

 Alþjóðleg menningarborg 

 Menning í stafrænum miðlum 

 Þáttur menningar í stjórnkerfi Reykja-

víkurborgar 
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Fjölbreytt menning - friðsæl borg er yfirskrift  Menn-

ingar- og ferðama lasviðs a rið 2015. Með yfirskriftinni 

vekur sviðið se rstaka athygli a  því  með hvaða hætti 

Reykjaví kurborg hlu ir að fjo lbreyttri menningu og 

litrí ku mannlí fi og hvernig þessi a hersla skilar se r í  

betra og friðsælla samfe lagi. Þetta er gert a  margví s-

legan ha tt s.s. með aðsto ðu til skapandi starfs, með 

hvatningu og o flugum stuðningi við grasro tina, listalí fið 

og metnaðarfullar menningarstofnanir þannig að hugað 

se  að o llu í  senn: sterkum og faglegum grunni í  bland við 

ny sko pun, ferskleika og tilraunastarfsemi. Verkefni 

tengd barnamenningu og grasro t munu njo ta se rstakrar 

athygli og stuðnings a  a rinu. Með starfsemi sinni mun 

sviðið þannig leggja kapp a  að spegla vel þessa fjo l-

breytni og na  enn betur til ny rra ho pa.  

Yfirskrift ny rrar menningarstefnu er MENNING ER 

MÁNNRE TTINDI með tilví sun í  mannre ttindayfirly singu 

Sameinuðu þjo ðanna, en þar stendur m.a.: 

„Þar sem menning er ein helsta driffjo ður þro unar 

verður að telja menningarlega þætti þro unar jafngilda 

hinum efnahagslegu sem einstaklingar og þjo ðir hafi 

grundvallarre tt til að taka þa tt í  og njo ta.“  

Á herslan a  aðgengi allra er því  mjo g sky r. Hu n birtist 

m.a. í  virðingu fyrir fjo lmenningu, fjo lbreyttari miðlun, í  

eflingu menningarstofnana og auknum listrænum 

gæðum í  sem flestum hverfum borgarinnar. Gestir okkar 

upplifa Reykjaví k sem friðsæla borg og rí mar það afar 

vel við yfirly st gildi borgaryfirvalda. Á  a rinu mun sviðið 

vinna með ny jar a herslur fyrir ferðamannaborgina þar 

sem andinn er friðsæld, gestrisni og elskusemi undir 

yfirskriftinni REYKJÁVI K LOVES…  

Með þessu er stuðlað að því  að Reykjaví k se  hly leg, 

skemmtileg og litrí k borg – jafnt fyrir þa  sem he r bu a og 

hina sem sækja okkur heim.  

 

Menningarstefnan ,,Menning er mannréttindi” 
Ny  menningarstefna myndar forgangsro ðun í  verk-

efnum næsta a rs og er forsenda langtí maa ætlana. Helsta 

breyting fra  fyrri menningarstefnu er tenging markmiða 

við aðgerðir í  menningarma lum a  vegum borgarinnar, 

en aðgerðara ætlun er fylgiskjal Menningarstefnu 

Reykjaví kurborgar 2014 - 2020. Gert er ra ð fyrir að 

aðgerðaa ætlunin se  uppfærð a rlega samhliða gerð starf-

sa ætlunar fyrir komandi a r.   Ní u ko flum menningar-

stefnunnar ylgja 18 markmið a samt ly singu a  viðfangs-

efni hvers kafla. I  aðgerðara ætlun menningarstefnu 

2015  eru 118 aðgerðir til að na  markmiðunum þar af 

eru 42 ny jar og 76 í  farvegi. Margar aðgerðanna fo ru í  

HELSTU VERKEFNI OG ÁHERSLUR SVIÐSINS 2015  

farveg strax a  a rinu 2014. Úndirbu ningur a ætlanagerðar 

2015 hefur að vonum litast af ny ju menningarstefnunni. 

Nýjar aðgerðir á árinu 2015 
Veigamiklar ny jar aðgerðir snu a að rekstri menningar-

stofnana s.s. samrekstur Borgarbo kasafns Reykjaví kur 

og Menningarmiðsto ðvarinnar Gerðubergs með það að 

markmiði að styrkja framtí ð bo kasafnanna sem 

menningarmiðju í  hverfum borgarinnar og auka vægi 

viðburðadagskra r í  so fnunum um alla borg a rið um 

kring.  Borgarso gusafn, sem to k til starfa a rið 2014 mun 

eflast og þro ast a  fyrsta heila starfsa ri sí nu.  

Únnið verður að undirbu ningi þess að efla Gro farhu s 

sem menningarmiðsto ð með ny byggingu a  lo ðinni 

Tryggvago tu 13 -15 sem tengd verður Gro farhu si. Hluti 

viðbyggingar ru mar starfsemi og þjo nustu Borgar-

bo kasafnsins og Ljo smyndasafns, en einnig verður þar 

miðsto ð orðlistar.  

Borgarbo kasafn og Norðlingasko li vinna tilrauna-

verkefni um samrekstur sko la- og almenningsbo kasafns 

í  Norðlingaholti þar sem safnið leggur til starfskraft og 

safnkost a  mo ti sko lanum. Þa  er hugað að því  að ny tt 

safn Borgarbo kasafns rí si í  Ú lfarsa rdal. Safnið verður 

hugsað u t fra  hugmyndinni um bo kasafnið sem 

menningarmiðju og byggt í  tengslum við sundlaug og 

aðra starfsemi. 

Á hersla er lo gð a  margví sleg verkefni menningar-

stofnana borgarinnar sem na  u t fyrir veggi þeirra og a  

aukna samvinnu menningarstofnana við innlendar og 

erlendar stofnanir, samto k, menntastofnanir og atvinnu-

lí f. Menningarkort Reykjaví kur verður a fram þro að og 

eflt með það að markmiði að fjo lga þeim sem ny ta se r 

þjo nustu menningarstofnana, bæta ny tingu kortsins og 

auka veltu og framlegð. Efling safnabu ða menningar-

stofnana er jafnframt meðal sameiginlegra aðgerða a  

sviðinu. 

I  aðgerðum tengdum markmiðum menningarstefnu ma  

nefna mo tun stefnu um list í  almenningsry mi og a herslu 

a  menningarlega se rsto ðu einstakra hverfa borgarinnar, 

m.a. með menningarmerkingum sem kynna listir, 

bo kmenntir og so gu borgarinnar.  

Lo gð er a hersla a  Reykjaví k sem alþjo ðlega menningar-

borg  með y msum aðgerðum og a hersla lo gð a  samstarf 

stofnana a  menningar- og ferðama lasviði við að kynna 

og markaðssetja Reykjaví k sem menningarborg. 

Ferðaþjo nustuaðilar sem kynna I sland og Reykjaví k eru 

hvattir til að ny ta menningarlí f borgarinnar sem 

aðdra ttarafl og þro a ny  tilboð sem innihalda menningar-

viðburði í  Reykjaví k. Þa  er staða Reykjaví kur sem 

Fjölbreytt menning - friðsæl borg  
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Bo kmenntaborgar ÚNESCO ny tt til að vekja alþjo ðlega 

athygli a  Reykjaví k og í slenskum ritho fundum og laða 

gesti til borgarinnar. 

Menning í  stafrænum miðlum er eitt af ny mælum 

menningarstefnunnar þar sem sviðið hefur metnað til 

að ny ta upply singatækni a  markvissan ha tt í  stafrænni 

varðveislu og miðlun menningar. Áf því  leiðir að ny justu 

miðlar a  sviði upply singatækni verða markvisst ny ttir 

við miðlun menningarefnis og a hersla lo gð a  miðlun 

lifandi myndefnis og gagnvirkt viðmo t í  kynningarstarfi 

menningarstofnana. Borgarbo kasafn mun hefja undir-

bu ning a  u tla num rafbo ka og skrifstofa sviðs að því  að 

sameiginlegri safnabu ð menningar- og ferðama lasviðs 

verði komið a  fo t a  netinu.  

Börn og menningaruppeldi 
Markmið í menningarstefnu. Menningarstefnan 

leggur se rstaka a herslu a  bo rn og menningaruppeldi eða 

eins og segir í  markmiðunum:  

„Menning og listir eru snar þa ttur í  uppeldi og kennslu 

barna og ungmenna í  borginni. Leiksko lar, grunnsko lar 

og frí stundamiðsto ðvar eiga go ða samvinnu um list-

uppeldi við listamenn, so fn og menningarmiðsto ðvar í  

borginni. Á hersla er lo gð a  þa ttto ku barna, ungmenna og 

fjo lskyldna í  menningarlí finu og framlag þeirra til menn-

ingar metið að verðleikum“. 

Áf aðgerðum ma  nefna að Menningarstofnanir Reykja-

ví kurborgar vinni se rstaka fræðslua ætlun ætlaða 

bo rnum sem hluta starfsa ætlunar hvers a rs og bo rn hafi 

aðsto ðu þar sem þau eru hvo tt til sko punar í  o llum 

menningarstofnunum Reykjaví kurborgar.  Hlu ð verði 

betur að þeim innviðum barnamenningar sem þegar eru 

til staðar innan menningarstofnana Reykjaví kurborgar.  

Á  a ri hverju eru um 45.000 heimso knir a  skipulagða 

viðburði fyrir bo rn í  sko la og frí stundastarfi og/eða 

bo rn og fjo lskyldur a  menningarstofnunum borgarinnar 

og viðburðirnir eru um 140 talsins.  

I  aðgerðara ætlun menningarstefnu eru samstarfsaðilar 

sem njo ta hæstu menningarstyrkja Reykjaví kurborgar 

hvattir til að vinna a rlega fræðslua ætlun, með se r-

sto kum a kvæðum í  samstarfssamningum.   Barna-

menningarha tí ð er fest í  sessi og hugað að jo fnu aðgengi 

barna að menningu innan allra hverfa borgarinnar.  

Únglingamenning verði efld um alla borg með marg-

ví slegum verkefnum í  samvinnu sviða borgarinnar og 

samstarfsaðila.  

Biophilia – tónvísindasmiðjur eru samstarfsverkefni 

Reykjaví kurborgar, Ha sko la I slands og Bjarkar 

Guðmundsdo ttur. Verkefnið sem hefur farið í  grunn-

sko la Reykjaví kur sí ðastliðin a r og var valið til að vera 

eitt af formennskuverkefnum I slendinga í  Norrænu 

ra ðherranefndinni 2014 og a rið 2015 taka a tta borgir 

þa tt í  þro unarvinnu sem  byggist a  sko punarkrafti sem 

menntunar- og rannso knaraðferð og reynslu Reykja-

ví kur af verkefninu.  Norræna verkefnið hvetur til sam-

starfs a  milli barna, ví sindamanna, kennara, listamanna 

og fleiri ho pa og er hugmyndin su  að samþætta 

menntun, menningu og ví sindi í  viðleitni til að leysa upp 

hefðbundnar kennsluaðferðir. 

Barnamenningarhátíð verður haldin í  fimmta sinn í  

aprí l 2015. Markmið hennar er að efla menningarstarf 

barna og ungmenna í  borginni. Ha tí ðin fer fram ví ða um 

borgina og er byggð upp a  fjo lbreyttum viðburðum sem 

bo rn og fullorðnir í  fylgd með bo rnum geta so tt se r að 

kostnaðarlausu. Gæði, fjo lbreytni, jafnræði og gott að-

gengi eru ho fð að leiðarljo si við skipulagningu hennar. 

Hefur ha tí ðin getið af se r margví sleg samstarfsverkefni 

sem auðga menningarlí f ungs fo lks í  borginni og verður 

framhald af því  a  næsta a ri.  
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Kynjuð fjárhagsáætlun 
Starfsho pur um kynjaða fja rhags- og starfsa ætlun (KFS) 

a  Menningar- og ferðama lsviði (MOF) ho f sto rf vorið 

2013. Fyrsta verkefni þessa ho ps fo lst í  að kortleggja 

þa ttto ku drengja og stu lkna undir 18 a ra aldri í  

skipulo gðum viðburðum menningarstofnana Reykja-

ví kurborgar og leggja mat a  hvort drengir og stu lkur 

njo ti so mu þjo nustu. I  framhaldi af því  skyldi gera 

tillo gur um hvernig megi jafna þann mun, sem hugsan-

lega kemur fram, eða viðhalda jafnræði. 

Vegna skorts a  kyngreindum go gnum var byrjað a  að 

afla gagna og sto ð su  vinna fra  ju ní  2013 til maí loka 

2014. Fo lst hu n í   því  að skra  kyn þa tttakenda í  

skipulo gðum viðburðum og einnig var gerð  

viðhorfsko nnun meðal sko labarna í  skipulo gðum heim-

so knum. Starfsho purinn skilaði sky rslu í  a gu st 2014 

með þeim helstu niðursto ðum að þa tttaka í  

skipulo gðum viðburðum er umtalsvert minni meðal 

pilta en stu lkna og í  viðhorfsko nnunum voru piltarnir 

almennt neikvæðari en stu lkurnar.  

I  kjo lfarið var skipaður starfsho pur a  sviðinu til að vinna 

u r niðursto ðunum og gera tillo gur um u rbætur sem 

settar verða í  farveg hja  stofnunum sviðsins. Þegar hafa 

verið sett af stað verkefni tengd barnamenningu og 

fræðslu sem a varpa se rstaklega þann mun sem birtist í  

u ttektinni og fyrir dyrum stendur se rsto k þja lfun og 

fræðsla fyrir þa  starfsmenn a  menningarstofnunum sem 

sinna dagskra rgerð, mo tto ku og fræðslu fyrir bo rn.  

Næsta verkefni KFS-starfsho psins er að kortleggja og 

safna þeim kyngreindu go gnum sem til eru um sam-

setningu og viðhorf fullorðinna gesta, sem ny ta þjo nustu 

stofnana sviðsins og er fyrsta skrefið að skilgreina þau 

go gn sem nauðsynlegt er að afla og bestu leiðir til að 

u tvega þau. Framhaldsverkefni KFS a  sviðinu verður svo 

mo tað a  grundvelli þeirra niðurstaðna sem ko nnunin 

leiðir í  ljo s.  

Styrkveitingar og  framlög 
Stærstu styrkhafar Menningar- og ferðama lasviðs bu a 

við langtí masamninga, y mist um rekstur og/eða innri 

leigu hu snæðis s.s. Leikfe lag Reykjaví kur í  Borgarleik-

hu si, Listaha tí ð í  Reykjaví k, Sviðslistamiðsto ðin í  

Tjarnarbí o i og Sjo nlistamiðsto ð a  Korpu lfssto ðum. 

Framlag til Sinfo ní uhljo msveitar I slands er skv. lo gum 

18% a  mo ti 82% framlagi rí kis. Framlag til endur-

greiðslu a  stofnkostnaði við Ho rpu to nlistar- og 

ra ðstefnuhu s ohf, og tí mabundinn rekstrarstyrkur fara í  

gegnum MOF. 

Menningar- og ferðama lara ð hefur sett se r verklags-

reglur og a herslur vegna styrkveitinga a rsins 2015. Þær 

byggja m.a. a  ny rri menningarstefnu, aðgerðaa ætlun í  

kjo lfar hennar og a  samstarfssa ttma la við myndun 

meirihluta borgarstjo rnar Reykjaví kur 2014-2018. Se r-

stakar a herslur menningar- og ferðama lara ðs í  ny jum 

styrkveitingum a rið 2015 eru: 

 Menningarstefna Reykjaví kurborgar. 

 Listir fyrir og með bo rnum. 

 Áukinn stuðningur við grasro t í  menningarlí finu 

 Stuðlað að frumkvæði með því  að styðja við bakið a  

hvers kyns sko punarstarfi. 
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 Styrkveitingar til listalí fsins í  borginni endurspegli 

breidd, ny mæli og framsækni og að endurny jun eigi 

se r stað í  ho pi styrkþega. 

 Únnið a fram með þro un borgarha tí ða. 

 Áukið aðgengi og þa tttaka ny rra ho pa í  menningunni 

og að styrkveitingar endurspegli fjo lbreytileika 

menningarlí fsins. 

 Áukning framlags til langtí masamninga við sam-

starfsaðila í  menningarlí finu til að efla fagmennsku 

og styrkja rekstrargrundvo ll þeirra. Þo  beri að gæta 

að því  að jafnvægi haldist í  hlutfalli langtí ma-

samninga og a rlegra styrkja.     

Á rið 2015 renna u t fyrstu samningarnir sem gerðir voru 

til þriggja a ra undir hatti Borgarha tí ðasjo ðs, sem ætlað 

er o rva ny sko pun í  ha tí ðahaldi í  Reykjaví k, en ny ir hafa 

bæst við a r hvert. Ny ir styrkir 2015 eru afgreiddir í  a rs-

byrjun skv. almennu umso knarferli borgarinnar, nema 

hvað svokallaðir skyndistyrkir verða virkjaðir að ny ju. 

Menningar- og ferðama lara ð mun halda eftir hluta 

styrkfja r til að geta veitt o fyrirse ðum tækifærum farveg 

eftir faglega meðferð umso kna. Ú thlutun þess fja r 

kemur aðeins til greina vegna tilfallandi verkefna eða 

viðburða sem ber bra tt að og ekki var hægt að sja  fyrir 

eða skipuleggja í  undanfara almennrar styrkjau t-

hlutunar.  Skyndistyrkirnir verða afgreiddir a rs-

fjo rðungslega. 

 Ein aðgerð menningarstefnu var að komið verði a  fo t 

se rsto kum sjo ði til ho fundagreiðslu fyrir ljo smyndir fra  

Ljo smyndasafni Reykjaví kur til að styðja við þa  sem eru 

að gefa u t se rstaklega myndrí kar bækur tengdar so gu og 

menningu í  Reykjaví k. Hann var augly stur se rstaklega 

vegna 2014, en er nu  liður í  a rlegri u thlutun ra ðsins auk 

se rstakrar augly singar til u thlutunar að vori.  

Erlent samstarf 
Menningar- og ferðama lasvið a  í  margví slegu erlendu 

samstarfi. Ho fuðborgarstofa greiðir go tu erlendra fjo l-

miðla, kynnir Reykjaví k a  erlendum mo rkuðum og 

vinnur að markaðssetningu borgarinnar með samstarf-

saðilum innan lands og utan, auk aðildar að alþjo ðlegum 

samto kum ferðama la og viðburðahalds. Stjo rnendur 

menningarstofnana og sviðsins  sitja í  alþjo ðlegum sam-

to kum hver a  sí nu sviði. Nokkuð er um na ms– og kynnis-

ferðir starfsmanna til u tlanda og tekið er a  mo ti er-

lendum gestum í  sama skyni. Ho fuðborgir Norðurlanda 

eiga gott samstarf í  menningarma lum og hittast em-

bættismenn annað hvort a r og menningarma la-

nefndirnar hitt a rið a  sameiginlegri ra ðstefnu a r um það 

sem helst brennur a  þeim.  Á rangur alþjo ðlegs samstarfs 

verður svo sy nilegur með ny jungum í  starfi, alþjo ðlegum  

samstarfsverkefnum, sy ningum, ra ðstefnum og 

viðburðum y mist he r a  landi eða erlendis.  Skoðað 

verður hvort og þa  hvernig Reykjaví kurborg tekur þa tt í  

fyrirhugaðri menningarkynningu í  Basel  a  listaha tí ðinni 

CÚLTÚRESCÁPES – Sviss   sem haldin verður í  okto ber 

og no vember 2015 og er helguð I slandi.  
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FERÐAÞJÓNUSTA  

Jákvætt viðhorf og mikil aukning ferðamanna 
Reynsla fo lks af því  að heimsækja Reykjaví k yfir vetrar-

ma nuðina fra  janu ar til aprí l 2014 var afar go ð; 93% 

so gðu hana vera fra bæra eða go ða. Fo lk a  eigin vegum 

var heldur a nægðara en gestir í  skipulagðri ho pferð. I  

því  kunna að felast tækifæri sem vert er að veita athygli, 

enda fjo ldi ferðamanna sem heimsækir I sland a  eigin 

vegum mikill. Það er eftir miklu að sækjast að byggja 

Reykjaví k upp sem vetrara fangastað. Áukin ny ting a  

þeirri þjo nustu sem í  boði er í  borginni er fallin til að 

draga u r a rstí ðarsveiflum í  ferðaþjo nustu og auka fag-

mennsku í  greininni. 

Á rið 2014 voru um 20 flugfe lo g með a ætlunarflug til 

I slands. Flogið var fra  mo rgum helstu borgum Evro pu 

og Norður-Ámerí ku a  tilto lulega la gum fargjo ldum. 

Samsetning ferðamanna sem heimsækja borgina hefur í  

kjo lfar þessa breyst to luvert. Mikið er af ungu ævinty ra-

fo lki sem greinilega hefur a huga a  að upplifa land og 

þjo ð í  gegnum u tivist og hreyfingu a samt viðburðum og 

skemmtanahaldi. Þar er Reykjaví k með forskot sem 

a fangastaður með na lægð við na ttu runa, sundlaugar og 

fjo lbreytta afþreyingu. 

Sýnileiki Reykjavíkur sem ferðamannaborgar 
Sveitarfe lo g a  ho fuðborgarsvæðinu standa sameiginlega 

að markaðsa takinu „Reykjavik Loves“. Það mun eiga 

sinn þa tt í  að kynna Reykjaví k sem a fangastað og mikil-

vægt að virkja a takið í  þa gu sto lpanna fjo gurra sem 

ferðama lastefna borgarinnar byggist a . I  því  sambandi 

er vert að hafa í  huga að allir ferðamenn leita að upp-

lifun sem er ekta (e. authentic). Reykjavik hefur alla 

burði til að mæta þessum væntingum og kannski er 

o ví ða jafn auðvelt bjo ða ferðamo nnum ekta upplifun. 

Eitt besta dæmið eru sundlaugarnar a  ho fuðborgar-

svæðinu. Áðgengi og kostnaður við að stunda bo ð í  

na ttu rulega heitu vatni er með því  besta sem gerist í  

heiminum. Eins er hægt að komast í  snertingu við 

na ttu runa bæði í  borgarlandinu og í  na grenni þess 

(dæmi: Elliðaa  og Elliðaa rdalur, Heiðmo rk, Bla fjo ll, 

Esja). Ekki ma  heldur gleyma o llum þeim fjo lbreyttu 

menningar- og listviðburðum sem finna ma   í  borginni a  

hverjum tí ma. Fjo ldi to nleikahalds og listasy ninga a  se r 

fa ar hliðstæður í  samfe lagi sem er ekki stærra. Állur 

þessi fjo lbreytileiki hefur a hrif a  upplifun 

ferðamannsins. Úngi, ævinty ragjarni ferðamaðurinn er 

vel upply stur og gerir kro fur um upplifun sem nærir 

bæði lí kama og sa l. 

Til marks um þetta ma  vitna í  ko nnun sem gerð var sl. 

vetur. Þa tttakendur í  Dear Visitors ko nnuninni fra  janu -

ar til aprí l 2014 voru eins og a ður beðnir um að gefa 

afþreyingunni sem þeir stunduðu í  Reykjaví k einkunn a  

bilinu 1-10. List- eða menningarviðburðir og 

heilsuræktarmo guleikar fengu þa  hæstu (8,9) en sí ðan 

dagsferð fra  Reykjaví k (8,8), sund/heilsubo ð (8,4), 

veitingahu sin (8,3) og ferð um Reykjaví k (8,2). Því  næst 

næturlí fið og so fn/sy ningar (8,1) en verslanir þa  lo kustu 

(7.1).  Sja  sky ringarmyndir a  bls. 9. 

Dreifing ferðamanna um höfuðborgarsvæðið 
Á  sí ðustu a rum hefur orðið hro ð þro un í  uppbyggingu 

innviða a  ho fuðborgarsvæðinu. Áukið framboð er a  

gistiry mi og fjo lbreyttari þjo nustu við ferðamenn, 

veitingasto ðum og afþreyingu. Við sto ndum a  tí ma-

mo tum sem a fangastaður og ho fum að mo rgu leyti ein-

stakt tækifæri til að byggja upp o flugri heild í  markaðs- 

og kynningarma lum. Þannig hafa na grannasveitarfe lo g, 
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undir handleiðslu Samtaka sveitarfe laga a  ho fuðborgar-

svæðinu og Ho fuðborgarstofu, tekið ho ndum saman um 

samstarfsvettvang í  gegnum ny ja vo rumerkið 

„Reykjavik Loves“. Þannig ma  spara tí ma, fja rmuni og 

orku í  mo tto ku fjo lmiðla, ferðasala og þeirra sem vilja 

kynna se r vo runa Reykjavik. Einnig na st fram sam-

legðara hrif í  u tga fu og kynningarma lum.  

Megin tilgangur verkefnisins er að koma a  framfæri ny ju 

slagorði fyrir a fangastaðinn Reykjaví k/

ho fuðborgarsvæðið, stuðla að ja kvæðri upplifun, fjo lga 

gistina ttum og hvetja til meiri dreifingar ferðamanna 

um ho fuðborgarsvæðið. I  því  skyni er nu  m.a. unnið að 

gerð þemakorta um svæðið. Til að byrja með verða 

unnin tvenns konar kort: Ánnars vegar menningarkort 

(Reykjaví k Loves Culture) með a herslu a  menningar-

stofnanir og samgo nguleiðir a  ho fuðborgarsvæðinu. 

Hins vegar afþreyingarkort (Reykjaví k Loves Áctivity) 

með a herslu a  afþreyingarmo guleika s.s. sundlaugar, 

go ngu- og hjo laleiðir og aðrar samgo nguleiðir. Kortið 

miðar einnig að því  að kynna aðgengi að 

almenningsí þro ttaiðkun s.s. hlaupum, hjo lreiðaæfingum 

og go nguho pum, svo eitthvað se  nefnt. 

Tækifæri sem áfangastaður 
Á stæða er til að ætla að Reykjavik og ho fuðborgar-

svæðið geti na ð meiri a rangri sem a fangastaður með því  

að koma a  y msum klasaverkefnum. Slí k verkefni ny tast 

vel til að koma fjo lbreytileikanum a  framfæri: 

na ttu runni, menningunni, sundlaugum (thermal pools), 

í þro ttamannavirkjum,  go ngu- og hjo lastí gum, matar-

tengdri upplifun o.fl.  Áfrakstur af samstarfi af þessu tagi 

er lí klegur til að skila se r í  meira framboði a  fullvinnslu 

vo ru og auknu framboði sem aftur leiðir til betri afkomu 

fyrirtækja. Með auknu framboði a  hvers kyns þjo nustu 

eykst einnig krafan um hærra þjo nustustig.  

Með a taki sem Ho fuðborgarstofa og samstarfsvett-

vangur Ferðama lasamtaka ho fuðborgarsvæðisins gætu 

komið af stað væri hægt að efla innri markaðssetningu a  

svæðinu. Efla þarf vitund borgarbu a og fyrirtækja um 

hvers virði ferðaþjo nustan er fyrir samfe lagið, bæði í  

fe lags- og fja rhagslegum skilningi. Innri markaðssetning 

stuðlar að aukinni samvinnu fyrirtækja í  þa gu sameigin-

legs markmiðs.  

Borgarbu ar eru allir gestgjafar og eiga rí kulegan þa tt í  

því  að skapa ja kvætt andru msloft fyrir ferðamenn sem 

heimsækja okkur. Því  ma  segja að innri markaðssetning 

se  með mikilvægari þa ttum ferðaþjo nustunnar um 

þessar mundir. Með samstilltu a taki þarf að tryggja að 

fjo lgun ferðamanna fari ekki fram u r fe lagslegum þol-

mo rkum borgarbu a og stuðla þannig að a framhaldandi 

ja kvæðni heimamanna og go ðri upplifun gestanna. 

Þessu til stuðnings ma  benda a  viðhorfsko nnun sem 

gerð var meðal ferðamanna. Áf þeim sem afsto ðu to ku 

so gðust 98,5% myndu mæla með Reykjaví k en 1,5% 

ekki. Þessi niðurstaða er besta mæling meðal vetrar-

ferðamanna í  Reykjaví k fra  a rinu 2004. 

Meðal sto rra verkefna a  a rinu verður endurskoðun og 

uppfærsla a  aðgerðaa ætlun Ferðama lastefnu Reykja-

ví kurborgar. 

Meðaleinkunn 

afþreyingar janúar-

apríl 2014 skv. Dear 

Vistitors 

brottfararkönnun í 

Leifsstöð. 

7,1

8,1

8,1

8,2

8,3

8,4

8,8

8,9

8,9

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Verslanir

Safn / sýning

Næturlífið

Ferð um R.vík

Veitingahús

Sund / heilsuböð

Dagsferð frá R.vík

Heilsuræktarmöguleikar

Listviðburðir

Einkunn

98,5

1,5

Já

Nei

Mæla með Reykjavík. Þeir sem afstöðu tóku  
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FJÁRMÁL, REKSTUR  OG 
MANNAUÐSMÁL  
 
SKIPULAG REKSTRAR 2015 
Menningar- og ferðama lasvið leggur eins og undanfarin 

a r rí ka a herslu a  að finna hagkvæmustu leiðir í  rekstri 

um leið og leitast er við að uppfylla metnaðarfull mark-

mið stefnumo rkunar Reykjaví kurborgar í  ma la-

flokkunum. Hagræðingarkrafan sem birtist a rið 2015 í  

því  að engar ví sito lubætur koma a  breytilegan kostnað í  

rekstri utan afmarkaðra þa tta, bitnar þyngst a  

stofnunum sviðsins sem hafa sí ðustu a r orðið fyrir veru-

legum raunniðurskurði a  framlo gum borgarsjo ðs. 

Kostnaður í  rekstri stofnana sviðsins hefur verið 

skorinn niður a rvisst að a rinu 2013 undanskildu, en 

þessari þro ngu sto ðu verður a fram mætt m.a. með því  

styrkja eftir margví slegum leiðum o flun se rtekna hja  

stofnunum sviðsins og auka hagkvæmni samlegðar í  

rekstri. 

Breytingar a  gjaldskra m stofnananna taka annars vegar 

mið af viðmiðum fja rhagsa ætlunar um ví sito luhækkanir, 

en hins vegar hefur sviðið sett se r sky r markmið um að 

ny ta sem best kaupma tt erlendra ferðamanna með því  

að hækka einskiptis aðgang og fjo lga fullborgandi 

gestum. Á fram er lo gð a hersla a  að kynna starfsemi 

menningarstofnana Reykjaví kurborgar fyrir 

ferðaþjo nustunni og efla so lu a  Gestakorti Reykjaví kur. 

Hins vegar verður a fram lo gð rí k a hersla a  að borgar-

bu ar njo ti betri kjara og hagkvæmni stærðar Reykja-

ví kur. Þannig verður a fram a hersla a  kynningu og so lu a  

Menningarkorti Reykjaví kur og verðinu a  því  haldið 

o breyttu þriðja a rið í  ro ð auk þess að efla safnabu ðirnar, 

auka veltu þeirra og framlegð. 52 % af fja rhagsramma 

a rsins verður varið til styrkja og samninga. 42 % af fja r-

hagsramma verður varið til rekstrar stofnana, en veru-

legar breytingar birtast a  a rinu þar sem stofnanir hafa 

verið sameinaðar s.s. fimm einingar í  Borgarso gusafni 

og Menningarmiðsto ðin Gerðuberg verður framvegis 

rekin sem hluti af Borgarbo kasafninu.  Markmiðin með 

þessu eru að sækja fram í  rekstri og starfsemi og finna 

hagkvæmustu leiðir við ra ðsto fun fja rmuna. 

 

Mannauðsmál  
Hvetjandi og ja kvætt starfsumhverfi er sa  grunnur sem 

sviðið byggir a  í  mannauðsma lum. Niðursto ður starf-

smannako nnunar sy na að almennt eru starfmenn 

sviðsins ja kvæðir og reiðubu nir til að leggja mikið a  sig 

til að na  a rangri í  starfi.  Á lag mælist hins vegar mikið og 

farið verður í  se rstakar aðgerðir til að greina  og bæta 

u r. Sviðið leggur jafnframt ho fuða herslu a  að kyn-

bundinn launamunur sem mælst hefur hja  Reykaví kur-

borg  verði leiðre ttur og sto rf innan sviðsins se u metin 

að verðleikum.  

Fjármál 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2015 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                   333.384 

 Rekstrartekjur samtals                   333.384 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld              1.021.092 

 Innri leiga                         934.909  

 Annar rekstrarkostnaður              2.334.283  

  Rekstrargjöld samtals                  4.290.284 

Rekstrarniðurstaða 3.956.900 

Starfsmenn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsmannafjöldi 2015 

 Fjöldi starfsmanna                                    225 

 Fjöldi stöðugilda                                     155 

Stöðugildi eftir stofnunum 

 Borgarbókasafn Reykjavíkur  80,2 

 Borgarsögusafn Reykjavíkur   31,6 

 Listasafn Reykjavíkur                             21,5  

 Höfuðborgarstofa                                    11,9 

 Skrifstofa  sviðs                                           5,8 

 Sérverkefni                                                  4,0 

 

Starfsho par a  sviðinu vinna að ma lum er snerta bætt 

upply singaflæði, fræðslu- og kynningarfundi, vistaskipti 

og heilsueflingu, auk fræðslu um einelti og a reitni a  

fyrirbyggjandi og ja kvæðan ha tt. Mannauðsra ðgjafi mun 

taka til starfa a  sviðinu m.a. til að fylgja eftir breytingum 

hja  stofnunum sem a fram eru í  u tfærslu. 
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Skipting rekstrar  

Stofnanir sviðs Styrkir og rekstrarsamningar 

   Skipting gjalda   
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FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015  
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STEFNUKORT  

Gildi: Mannrækt – Orka – Fagmennska  

 
 

Menningaruppeldi  

Mikilvægur hluti starfsemi allra menningarstofnana borgarinnar er fræðsla og miðlun til fo lks a  o llum aldri.  Áð auki 

er eitt af meginmarkmiðum menningarstefnunnar að menning og listir se u snar þa ttur í  uppeldi og kennslu barna a  

o llum sko lastigum. 

Höfuðborg menningar 

Ho fuðborgarhlutverkið gengur sem rauður þra ður í  gegnum menningar- og ferðama lastefnur Reykjaví kurborgar. 

Reykjaví k er  ho fuðborg  menningar í  landinu og Bo kmenntaborg ÚNESCO.  Menningarlí fið byggir a  menningararfi, 

frjo rri hugsun og frumkvæði og einkennist af fjo lbreytni og virkri þa ttto ku í bu a og gesta. Menningarborgin er ein af 

fjo rum stoðum  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar. 

Eftirsóknarverður áfangastaður  

Reykjaví k er eftirso ttur a fangastaður ferðamanna allt a rið um kring. Hu n eflist sem vettvangur ra ðstefna og 

alþjo ðlegra viðburða og  er þekkt sem a hugaverð menningarborg í  na by li við einstæða na ttu ru. Se rstaða Reykjaví kur 

sem heilsuborgar felst í  ny tingu a  hreinni orku, heitu vatni og fyrsta flokks aðsto ðu.  

Nýsköpun  

Menningarlí f og ferðaþjo nusta í  borginni einkennist af þro tti og metnaði og ny tur hvatningar til ny sko punar og 

þro unar. Áðstaða og ry mi er til staðar fyrir  fjo lbreytta ferðaþjo nustu, kraftmikið listalí f og aðra menningarstarfsemi. 

 

Þjónusta 
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Hagkvæm nýting og stýring fjármuna 

Lo gð er a hersla a  markvissa fja rma lastjo rn, þar sem leitað er hagkvæmustu leiða, með aðhald og skilvirkni að leiðar-

ljo si.  

Sterk kostnaðarvitund  

Rekstrarleg a byrgð stjo rnenda er sky r og upply singar um reksturinn aðgengilegar.  Þannig eflist kostnaðarvitund 

um leið og eðlilegu aðhaldi og eftirliti er viðhaldið.  

Gagnsæi í styrkveitingum  

Verklagsreglur um styrkveitingar eru sky rar og eftirfylgni með veittum styrkjum  markviss. 

Verðmætasköpun 

Menning og ferðama l eru auðlindir sem leggja grunn að efnahags- og atvinnulí fi borgarinnar. Lo gð er a hersla a  beint 

og o beint framlag þeirra og annarrar skapandi starfsemi til efnahagslí fsins. 

 

 

 

Samstarf og samráð  

Samstarf og samra ð er lykilatriði í  menningar- og ferðama lum.  Á hersla er lo gð a  samvinnu milli stofnana og fagsviða 

borgarinnar og hagsmunaaðila innan lands og utan. Hafa ber samra ð við borgarbu a með reglulegum ko nnunum a  

viðhorfum þeirra og o skum. 

Öflug miðlun   

Stofnanir a  Menningar- og ferðama lasviði leggja a herslu a  þro un miðlunar. Með því  að vera í  fararbroddi í  ny miðlun 

bæta þessar stofnanir þjo nustu sí na og kynningu.   

Gott aðgengi og almenn þátttaka  

Menningarlí fið í  borginni er aðgengilegt o llum og einkennist af fjo lbreytni, ví ðsy ni og virðingu. Það laðar fo lk til 

borgarinnar, hvetur til almennrar þa ttto ku og stuðlar að betra mannlí fi. 

Hlúð að sögu og menningarminjum  

Menning, listir og saga eru grunnur borgarmyndarinnar. Únnið er fjo lbreytt, markvisst og faglegt starf a  sviðum 

so fnunar, rannso kna, varðveislu og miðlunar. Menningararfurinn er sy nilegur í  borgarlandinu og a hersla lo gð a  

menningarlega se rsto ðu Reykjaví kurborgar. 

Skýr stefnumörkun og gagnsæ stjórnsýsla  

Vægi menningar og ferðama la í  stjo rnkerfi borgarinnar er o tví rætt. Skipulag menningar- og ferðama la er sky rt og 

stjo rnun þeirra markviss. 

 

 

 

Hæfir og áhugasamir starfsmenn 

Tryggja skal starfsmo nnum go ð starfsskilyrði og gefa þeim tækifæri til að auka þekkingu sí na og færni. 

Hvetjandi og jákvætt starfsumhverfi 

Samskipti einkennast af trausti og virðingu og starfsumhverfi er hvetjandi og ja kvætt.  Lo gð er a hersla a  að virkja 

frumkvæði, metnað og frjo a hugsun meðal starfsmanna.   

Árangursríkir stjórnunarhættir  

Stjo rnendur tileinka se r go ða stjo rnunarhætti, sem m.a. fela í  se r ja kvætt viðhorf til samstarfsmanna, virkt 

upply singastreymi og dreifingu valds og a byrgðar.  Stjo rnendur hafa tækifæri til sí menntunar og nauðsynleg tæki til 

að sinna stjo rnunarhlutverki sí nu.  

Fjármál 

Verklag 

Mannauður 
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SKORKORT 2015  
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REYKJAVÍK BÓKMENNTABORG UNESCO  

Hlutverk  
Reykjaví k Bo kmenntaborg ÚNESCO er menningar-

skrifstofa sem hefur það hlutverk að miðla bo kmenn-

ingu og orðlist til borgarbu a og gesta borgarinnar. Hu n 

stendur fyrir lestrarhvetjandi verkefnum fyrir bo rn og 

fullorðna, eflir bo kmennta- og ritlistarlí fið í  borginni og 

gerir bo kmenntaso gu hennar aðgengilega í  borgar-

landinu. Hu n styður við í mynd Reykjaví kur sem borg 

orðlistar, innanlands og utan og tekur þa tt í  alþjo ðlegu 

starfi með o ðrum Skapandi borgum ÚNESCO. 

 

Leiðarljós Bókmenntaborgar 
Áð Reykjaví k verði þekkt sem borg orðlistar, jafnt 

innanlands sem og a  alþjo ðlegum vettvangi. Stoðir 

hennar verði styrktar í  samstarfi við aðra þa  sem koma 

að bo kmenningu og ritlist a  breiðum vettvangi.  

Meginmarkmið 
Áð halda utan um það mikla starf sem þegar er unnið a  

sviði bo kmenningar og orðlistar og það kynnt a  aðgengi-

legan og aðlaðandi ha tt. Áð hvetja til frekara samstarfs 

og ny sko punar a  sviði orðlistar og lestrarmenningar. Áð 

bo kmenntir og ritlist verði ein af stoðum skapandi starfs 

í  borginni. Áð efla alþjo ðatengsl a  vettvangi bo kmennta, 

orðlistar og annarra skapandi greina.  
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Bo kmenntaborgin Reykjaví k hefur verið að festa sig í  

sessi sem o flug menningarskrifstofa a  sviði orðlistar. 

Sem fyrr verður Lestrarha tí ð í  Bo kmenntaborg stærsta 

einstaka verkefni a rsins en hu n verður haldin í  fjo rða 

sinn í  okto ber 2015. Áð þessu sinni verður sjo num beint 

að kvenritho fundi í  tilefni 100 a ra afmælis 

kosningare ttar kvenna og verður lo gð a hersla a  að fa  

sem flesta til liðs við Bo kmenntaborgina af þessu tilefni. 

Állir lesa – landsleikur í  lestri hefur bæst við sem sto rt 

lestrarhvetjandi verkefni og fer leikurinn fram í  annað 

sinn 2015 í  samstarfi við Miðsto ð í slenskra bo kmennta. 

Þetta er landsa tak í  lestri í  stí l við Hjo lað í  vinnuna og er 

því  ætlað að verða a rviss viðburður. Hefðbundin verk-

efni, svo sem þa tttaka í  borgarha tí ðum og Bo kamessa í  

Bo kmenntaborg verða a fram a  dagskra . 

Miðlun  
Á fram verður haldið að kortleggja bo kmenntaso gu 

borgarinnar og merkja so gutengda staði í  samræmi við 

aðrar menningarmerkingar Reykjaví kurborgar, í  sam-

starfi við Borgarso gusafn og Úmhverfis- og skipulags-

svið. Se rstaklega verður hugað að so gu kvenna í  tilefni 

afmælisa rsins 2015. Sma forritið Reykjavik Culture 

Walks verður þro að a fram, það inniheldur nu  fjo l-

breyttar go ngur a  fjo rum tunguma lum og verður a.m.k. 

þremur ny jum bo kmenntago ngum bætt við a  a rinu. Þar 

verður lo gð a herslu a  kynningu a  sagnaarfi I slendinga, 

bo kmenntum fyrir bo rn og bo kmenntum eftir konur. 

Áðrar menningarstofnanir Reykjaví kurborgar verða 

einnig hvattar til að ny ta se r forritið. Vefir Bo kmennta-

borgarinnar og vefurinn bokmenntir.is voru sameinaðir 

í  lok a rs 2014 og í  framhaldi þess verður se rsto k a hersla 

lo gð a  að kynna þennan ny ja vef a  a rinu.  

Sleipnir 
Sleipnir, lestrarfe lagi barna, fe kk bu ning 2014 og verður 

a  a rinu byrjað að þro a efni sem fylgir honum í  heim-

so knir í  sko la, leiksko la og bo kaso fn borgarinnar. Hugað 

verður að skipulagningu slí kra heimso kna og hvernig 

megi ny ta Sleipni sem best við lestrarhvatningu. Þetta 

er þriðji a fangi í  þro un Sleipnisverkefnisins og verður 

byrjað a  því  að vinna efni fyrir leiksko laaldurinn, í  formi 

bo kar og leiðbeininga fyrir leiksko lakennara. Fyrir a rs-

lok geta leiksko lar borgarinnar pantað heimso kn fra  

Sleipni í  skipulagðar lestrarstundir og verður í  fram-

haldinu hugað að efni fyrir grunnsko labo rn. 

Grasrót og fjölmenning 
Bo kmenntaborgin mun halda a fram að styðja við 

grasro tarstarf innan orðlistar og leggur a herslu a  sam-

starf við ny græðinga í  þessum geira. Á  a rinu verður 

samstarfi við So guhring kvenna fram haldið með 

ritsmiðju fyrir konur af innlendum og erlendum upp-

runa. Stefnt er að u tga fu rits með textum sem verða til í  

smiðjunum. 

Bo kmenntaborgin tekur þa tt í  alþjo ðlegu starfi 

Skapandi borga ÚNESCO og o ðrum alþjo ðlegum verk-

efnum sem tengjast bo kmenntum og orðlist og horfir 

þar se rstaklega til stækkandi samstarfsnets Skapandi 

borga. Á framhaldandi samstarf verður við Goethe 

stofnun í  Kaupmannaho fn um að bjo ða þy skum gesta-

ritho fundi að dvelja um nokkurra vikna skeið í  Reykja-

ví k. 

 

 

HELSTU VERKEFNI 2015  

Viðburðadagatal Reykjavík Bókmenntaborgar 2015 

Febrúar Safnanótt 

Apríl Barnamenningarhátíð 

Maí Listahátíð í Reykjavík 

Júlí Art of Being Icelandic- sýning í Ráðhúsi Reykjavíkur 

Ágúst Hinsegin dagar. Menningarnótt 

September Bókmenntahátíð í Reykjavík 

Október Lestrarhátíð í Bókmenntaborg; Allir lesa – landsleikur í lestri  

Nóvember Bókamessa í Bókmenntaborg; Allir lesa – landsleikur í lestri  

Desember Jólaborgin 
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BORGARBÓKASAFN  
REYKJAVÍKUR  
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Hlutverk 
Borgarbo kasafn Reykjaví kur er alhliða upply singa- og 

menningarstofnun  og meginhlutverk þess er að jafna 

aðgengi að menningu og þekkingu. Lo gð er a hersla a  

gott aðgengi borgarbu a a  o llum aldri að þjo nustu, 

fræðslu og viðburðum a  sviði menningar og lista.  

Leiðarljós 
Borgarbo kasafn Reykjaví kur standi, í  alþjo ðlegu 

umhverfi, jafnfætis bestu almenningsbo kaso fnum og 

menningarhu sum hvað varðar þjo nustu, bu nað og 

viðburðahald. Starfsemin beri vott um fagmennsku, 

virðingu, ví ðsy ni og sko punarkraft.  

Meginmarkmið 
 Lýðræði: Borgarbo kasafnið eflir ly ðræði og jo fnuð. 

Þjo nusta safnsins skal na  til allra borgaranna a n 

tillits til aldurs, kyns, kynþa ttar, stjo rnma laskoðana, 

tru ar, þjo ðernis eða þjo ðfe lagssto ðu. Þannig eflir það 

ly ðræði, jafnre tti, athafnafrelsi og velferð 

borgaranna.  

 Menning: Borgarbo kasafnið er miðsto ð mannlí fs og 

menningar og er menningarstofnun í  ví ðustu 

merkingu þess orðs. Þar mætast o lí kir ho par sem 

gefa raunsanna mynd af hinni margví slegu menningu 

samfe lagsins.  

 Menntun: Borgarbo kasafnið er vettvangur barna, 

ungmenna og fullorðinna til að uppgo tva og rann-

saka heiminn og þro a þannig hæfileika sí na og tæki-

færi. Menntun, lí kt og menning, er liður í  þroska og 

þro un hvers einstaklings, o ha ð því  hvernig hennar er 

aflað.  

 Uppspretta:  Borgarbo kasafnið er vettvangur 

hugmynda, sko punar og upplifunar. Einstaklingar og 

ho par hafa tækifæri til að o rva andann og sko punar-

kraftinn, hvort sem það er í  gegnum samskipti við 

aðra, þa ttto ku, menningu og listir. 

 Fyrirmynd: Borgarbo kasafnið er upply singa– og 

menningarmiðsto ð sem gegnir forystuhlutverki 

meðal almenningsbo kasafna landsins og sækir fyrir-

mynd sí na til fremstu safna heims.  

Borgarbo kasafn Reykjaví kur starfar samkvæmt bo ka-

safnslo gum nr. 150/2012. Það hefur yfirly singu fra  

ÚNESCO um almenningsbo kaso fn fra  1994, menningar-

stefnu Reykjavikurborgar og samþykkt um Borgar-

bo kasafn að leiðarljo si í  starfi sí nu.  

Borgarbo kasafnið rekur sex starfsstaði í  Gro finni, 

Gerðuberg, Kringlunni, Spo nginni, So lheimum, Á rbæ 

a samt samreknu sko la– og almenningssafni í  Norðlinga-

holti. Einnig bo kabí linn Ho fðingja og so gubí linn 

Æringja.  

Fjármál 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2015 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 53.100 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 461.805 

 Innri leiga  175.956  

 Annar rekstrarkostnaður 190.123  

 

Rekstrarniðurstaða 774.784 

 

Starfsmannafjöldi 2015 

 Heildarfjöldi starfsmanna              108 

 Fjöldi stöðugilda  80,2  
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HELSTU VERKEFNI 2015  

Menningarmiðja í hverfum borgarinnar 
Úm a ramo tin 2014-15 sameinast Borgarbo kasafn 

Reykjaví kur og Menningarmiðsto ðin Gerðuberg í  eina 

stofnun. Skipuriti stofnunarinnar er breytt og stofnuð 

deild innan safnsins sem ber a byrgð a  viðburðum, 

fræðslu, sy ningum og miðlun. Er þetta liður í  því  að u t-

ví kka starfsemi safnsins í  þa  a tt að styrkja framtí ðar-

hlutverk starfsstaða Borgarbo kasafns sem menningar-

miðjur í  hverfum borgarinnar með aukinni a herslu a  

fjo lbreytta dagskra  a rið um kring. Á hersla er lo gð a  

barnamenningu, fjo lmenningu og alþy ðumenningu í  

sameinaðri stofnun. Lo gð er a hersla a  Borgarbo kasafn 

sem þriðja staðinn, griðastað í  amstri dagsins þar sem 

hægt er að njo ta, læra, taka þa tt og styrkja andann. 

Þessar a herslur endurspegla vel yfirskrift a rsins a  

Menningar- og ferðama lasviði sem er Fjo lbreytt 

menning | friðsæl borg. 

Únnið verður að því  að styrkja enn frekar tengsl starfs-

staða Borgarbo kasafnsins við nærsamfe lagið í  hverju 

hverfi, s.s. fe lagasamto k og stofnanir innan og utan 

borgar. Á  haustdo gum 2014 flutti starfssto ð (a ður 

Foldasafn) Borgarbo kasafns í  Grafarvogi í  sto rt og 

glæsilegt hu snæði í  Spo nginni 41. Hu snæðið by ður upp 

a  mikla mo guleika til viðburða- og sy ningarhalds sem 

verður mo tað í  go ðri samvinnu við hverfisbu a. 

Samhliða stofnun deildar fræðslu, viðburða og miðlunar 

voru lo gð dro g að tveimur o ðrum miðlægum deildum, 

þjo nustudeild og rekstrardeild. Þeim verður komið a  

laggirnar a  a rinu. Þjo nustudeild er ætlað að sinna safn-

kosti, þjo nustu við la nþega, ny miðlun og tæknima lum 

og rekstrardeild mun sja  um fja rma l, a ætlana- og     

sky rslugerð, bo khald, eignaumsy slu, skjalastjo rn og 

fleira þar að lu tandi. 

Viðburðir og sýningar 
Við sameiningu Menningarmiðsto ðvarinnar Gerðubergs 

og Borgarbo kasafnsins verður lo gð rí k a hersla a  að efla 

og þro a framboð a  fræðslu, viðburðum og sy ningum a  

o llum starfssto ðum. Miðlunarleiðir verða ry ndar og ny tt 

kynningarefni hannað fyrir stofnunina. Á  fyrstu 

ma nuðum a rsins verður barna- og unglingamenningin í  

brennidepli. Á  Vetrarha tí ð verður boðið upp a  Ljo ða-

slamm fyrir unglingana, Heimsdag barna, myrkvaso gu-

stundir og skuggaleikhu s svo fa tt eitt se  nefnt. Á tta a ra 

sko labo rn koma í  heimso kn til að skoða mynd-

skreytingar u r ny justu barnabo kunum a  farand-

sy ningunni Þetta vilja bo rnin sja ! Þau taka auk þess þa tt 

í  lí flegri dagskra  a  bo kasafninu og skoða litrí ka sy ningu 

systranna So ru og Svanhildar Vilbergsdætra. Bollu-

dagur, sprengidagur og o skudagur eru skemmtilegir að 

venju og bo rnin fa  að taka þa tt í  smiðju og bu a til eigin 

o skupoka og bolluvendi. Barnamenningarha tí ðin verður 

vegleg og mun Borgarbo kasafnið bjo ða upp a  spennandi 

viðburði fyrir sko labo rn og fjo lskyldur. Hvatt verður til 

þa ttto ku í  hinni a rlegu myndaso gukeppni og verk 

keppenda sett upp a  sy ningu sem ferðast ví tt og breitt 

um landið. Bo rnin verða lí ka hvo tt til da ða með lestrar-

hvetjandi viðburðum yfir sumarið, s.s. með þa ttto ku í  

sumarlestrarkeppni og ritsmiðjum. 

Mikil breidd verður í  sy ningarhaldinu. Heilagir staðir er 

heiti ljo smyndasy ningar sem sett verður upp a  vor-

do gum í  samstarfi við Þjo ðminjasafnið í  Gdansk í  

Po llandi. Þar ma  sja  myndir af norskum stafkirkjum, 

í slenskum sveitakirkjum og kapellum í  Po llandi. Úm er 

að ræða hluta af stærra verkefni sem miðar að því  að 

miðla þekkingu a  vo ldum helgum byggingum í  þessum 

lo ndum, se rstaklega í  tengslum við fjo lmenningarlega 

arfleifð þeirra. Á  haustdo gum verður bu inn til so gu-

heimur skrí mslanna u r so gubo kum þrí eykisins Á slaugar 

Jo nsdo ttur, Rakelar Helmsdal og Kalle Gu ettler. Lo gð 

verður a hersla a  upplifun og virkni ungra gesta sem 

vafalaust hlakka til að hitta fyrir þessar þekktu so gu-

perso nur.  

Fjo lbreyttar viðburða- og to nlistarraðir verða í  boði og 

ma  þar nefna Cafe  Lingua, Klassí k í  ha deginu, Jazz í  

ha deginu, heimspekikaffi, handverkskaffi, leikhu skaffi. 

sagnakaffi og bo kakaffi. Viðfangsefnin eru af y msum 

toga og allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.  

Á rlegt ritþing verður haldið í  haust en þar mun í s-

lenskur ritho fundur sitja fyrir svo rum um lí f sitt og 

ho fundarferil. Lestrarha tí ð Bo kmenntaborgarinnar 

verður a  sí num stað og mun Borgarbo kasafnið taka 
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virkan þa tt í  undirbu ningi hennar sem og fleirum 

bo kmenntaverkefnum sem snu ast um að efla læsi barna 

og fullorðinna í  ví ðum skilningi þess orðs. 

Fjo lmargir utanaðkomandi aðilar sækjast eftir að standa 

fyrir mannamo tum af y msu tagi í  hu snæði safnsins. 

Á fram verður kappkostað að veita sem flestum tækifæri 

til að ny ta bo kasafnið sem vettvang fjo lbreyttra 

viðburða.  

Stefna um uppbyggingu á safnkosti  
Safnkostur Borgarbo kasafnsins skal uppfylla o skir og 

þarfir viðskiptavina og vekja athygli og a huga gesta a  

lestri og almennri þekkingarleit. Safnið setur se r stefnu 

um uppbyggingu safnkosts sem er í  sto ðugri endur-

skoðun. Á  a rinu verður stefnan endurskoðuð með tilliti 

til ny rra miðla og breyttrar notkunar gesta. Se rstaklega 

skal hugað að go gnum a  rafrænu formi.  

Tilraunaverkefni a  rafbo kau tla num í  samvinnu við 

Landskerfi bo kasafna hefst a  a rinu. Skoðaðir verða 

mo guleikar a  u tla num a  innlendu efni, en einnig verður 

leitað leiða til að bjo ða upp a  erlent efni. 

Fræðsludagskrá fyrir börn og unglinga  
Lo gð verður se rsto k a hersla a  starf með unglingum. 

Lestrarmaraþon,  Ljo ðaslamm, myndaso gusamkeppni, 

Bo karæman og SMS (Sendu Me r So gu) eru verkefni sem 

unnið hefur verið að undanfarin misseri. Á fram verða 

þro aðar leiðir til að hvetja unglinga til þa ttto ku, virkja 

sko punarkraft þeirra og vekja um leið a huga a  lestri. 

Se rstaklega verður hugað að því  að dagskra  ho fði til 

stra ka jafnt sem stelpna. 

Starf með bo rnum hefur alltaf verið o flugt í  Borgar-

bo kasafni og í  Gerðubergi hefur barnamenningu verið 

gert ha tt undir ho fði. So gustundir og mo ttaka sko laho pa 

verður a fram sto r þa ttur í  starfsemi safnsins og stefnt 

verður að því  að fa  utanaðkomandi aðila til að u tbu a 

kennsluefni fyrir þrja  aldursho pa. Kennsluefnið verður 

þannig uppbyggt að bo rnin sem koma í  heimso kn leysa 

verkefni a ður en þau koma og jafnvel einnig í  heim-

so kninni sja lfri.  Bo kaverðlaun barnanna þar sem 

bo rnum a  o llu landinu gefst tækifæri a  að kjo sa 

skemmtilegustu bækur a rsins er verkefni Borgar-

bo kasafnsins. Úndanfarin tvo  a r hefur verðlauna-

afhending farið fram að hausti en 2015 er ætlunin að 

færa afhendinguna a  Sumardaginn fyrsta eins og a ður 

var. Gerð var tilraun með leshringi fyrir 9-12 a ra a  

tveimur so fnum a  sí ðasta a ri og gafst su  tilraun vel. 

Stefnt er að því  að bjo ða upp a  leshringi a  sem flestum 

starfssto ðum. 

Fjölmenning 
Bo kasafnið er staður þar sem einstaklingar mæla se r 

mo t og ho par koma saman. Ny  tengsl myndast og í  bo ka-

safninu eru byggðar bry r milli menningarheima, tungu-

ma la og þekkingarsviða. Sameining safnsins við Gerðu-

berg og opnun a  ny ju safni í  Spo nginni styður við 

hugmyndina um bo kasafnið sem miðsto ð fjo lbreyti-

leikans og ga tt inn í  samfe lagið. 

Eitt af markmiðum með sameinaðri stofnun er að efla 

fjo lmenningu. Fjo lmenningarstarf Borgarbo kasafns 

hefur vaxið og dafnað og er nu  afar fjo lbreytt og þro tt-

mikið. Verkefnin eru unnin í  samstarfi við y msa aðila í  

samfe laginu, stofnanir, fe lo g og einstaklinga, sem er 

liður í  að auka þa ttto ku borgarbu a um alla borg. Dæmi 

um verkefni sem verða þro uð a fram og a  fleiri sto ðum 

eru So guhringur kvenna, Cafe  Lingua, „Heilahristingur“ 

– heimana msaðstoð og „Flju gandi teppi“ – menningar-

mo t. Helstu ny jungar a  sviði fjo lmenningar er 

menningarmo t í  tunguma lakennslu þar sem virkjaður 

verður sa  fja rsjo ður sem felst í  tunguma laforða tví - og 

fjo ltyngdra nemenda. Þannig ma  stuðla að a huga, for-

vitni og aukinni tunguma lakunna ttu annarra nemenda 

og þar með fjo lmenningarfærni almennt.  
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Borgarbókasafn grænt í gegn 
Állir starfsstaðir Borgarbo kasafns hafa innleitt fyrstu 

grænu skref Reykjaví kurborgar. Haldið verður a fram a  

þeirri braut t.d. með því  að skoða græna barnadeild, 

græna leigu og fleira. 

Starfsmannamál 
I  breytingum sem standa yfir er mikilvægt að huga se r-

staklega að lí ðan starfsfo lks. Það verður gert með o flugu 

innra starfi og upply singagjo f. Boðið verður upp a  fjo l-

breytta fræðsludagskra , ho pefli af y msum toga sem 

ætlað er að þjappa ho pnum og viðhalda go ðum starfs-

anda. 

Stiklur úr viðburðadagatali Borgarbókasafnsins 2015 

Janúar 
Stund milli stríða - málverkasýning Söru og Svanhildar Vilbergsdætra • Sýningin Þetta vilja börnin 

sjá! • Jazz í hádeginu - Külda Klang • Boginn - Úr einu í annað - sýning Heiðrúnar Þorgeirsdóttur 

Febrúar 

Þemadagar í barnadeildum • Vetrarhátíð - Safnanótt - Heimsdagur barna - Ljóðaslamm - Myrkva-

sögustundir - Skuggaleikhússmiðja • Öskudagssmiðja • Alþjóðlegi móðurmálsdagurinn • Klassík í 

hádeginu-Hulda Björk Garðarsdóttir sópran • Bingókvöld • Transland - myndlistarsýning Huldu Vil-

hjálmsdóttur 

Mars 

Hversdagshetjur á köldum klaka - barna- og unglingabókaráðstefna • Litaðu og lærðu um íslenska 

nútímalist - sýning Freyju Eilífar Logadóttur • HönnunarMars - Kristín Edda Gylfadóttir hjá Kráka 

design • Hagþenkir - fyrirlestrarröð • Jazz í hádeginu - Ragnheiður Gröndal  Gyrðisvaka - Sigurður 

Skúlason fjallar um Gyrði Elíasson rithöfund  

Apríl 

Alþjóðlegi barnabókadagurinn • Heilagir staðir- ljósmyndasýning • Vika bókarinnar • Barna-

menningarhátíð -  fjölbreytt dagskrá • Páskabingó • Dagskrá á Sumardaginn fyrsta - Bókaverðlaun 

barnanna • Hvert liggur leiðin - sýning Katrínar Matthíasdóttur Klassík í hádeginu - Strokkvartettinn 

SIGGI • List án landamæra - samsýning 

Maí Grafarvogsdagurinn • Draumar - myndasögusamkeppni og -sýning • Hverfismarkaður 

Júní 
Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Ritsmiðjur • Hlutverkasetur - samsýning  

Litka - samsýning • Sýning Borgarskjalasafns í tilefni 100 ára kosningarafmælis kvenna  

Júlí Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Dagur Gunnarsson ljósmyndasýning 

Ágúst 
Uppskeruhátíð sumarlesturs • Dagskrá á Menningarnótt • Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á 

ensku • Erna G. Jóhannsdóttir sýnir málverk í Boga 

September 
Bókasafnadagurinn • Evrópski tungumáladagurinn • Skrímsli í Gerðubergi - Norræn farandsýning  

Vika símenntunar 

Október 
Lestrarhátíð • Ritþing og bókmenntanámskeið • Klassík í hádeginu - Sigurður Halldórsson selló-

leikari • Leshópur unglinga  

Nóvember 
Norræna bókasafnavikan • Dagur íslenskrar tungu • Vertu með! - Fjölskyldudagskrá Móðurmáls  

Jólaföndur • Klassík í hádeginu - Svanur Vilbergsson gítarleikari 

Desember 
Tilnefning til Fjöruverðlaunanna • Jólaleiksýning • Jólaföndur • Upplestur úr nýjum bókum • Jóla-

sögustundir • Jólabingó • Bókmenntakynningar fyrir unglinga 

Fastir viðburðir 

yfir vetrar-

mánuði 

Laugardagar og sunnudagar eru barnadagar • Fjölskyldumorgnar • Sögustundir • Safnkynningar  

Heilahristingur • Leshringir fyrir börn og fullorðna • Lesum blöðin saman • Café Lingua • Söguhring-

ur kvenna • Menningarmót • Reykjavík Safarí • Handverkskaffi • Sagnakaffi • Leikhúskaffi  

Heimspekikaffi • Bókakaffi • Prjónakaffi • Menntun núna - Fimmtudagsfræðsla • Kvæðamanna-

félagið Iðunn - æfingar og félagsfundir • Origami kennsla • Æringi sækir leikskóla- og frístunda-

heimili heim  Dagskrá tengd viðburðum í deiglunni • Ráðgjöf fyrir innflytjendur 

Fastir viðburðir 

yfir sumarmánuði 
Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Ritsmiðjur 

Árið um kring 

Sýningarhald af ýmsum toga í Gerðubergi, Grófinni, Árbæ og í Spönginni • Kvikmyndasýningar og 

aðrir viðburðir í Kamesi • Útstillingar á safnkosti í tengslum við ýmsa merkisdaga, hátíðir og annað  

Þátttaka starfsstaða, bókabílsins Höfðingja og sögubílsins Æringja í hverfishátíðum borgarinnar. 

Bókmenntagöngur eftir pöntunum • Gönguhópar  
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Lykiltölur Borgarbókasafnsins 
Rauntölur     

2012 
Rauntölur    

2013 
Útkomu-
spá  2014 

Markmið*   
2015 

Gestafjöldi - heildartala 636.970 626.015 620.000 695.000 

 - Menningarhús Grófinni 195.736 192.791 193.000 193.000 

 - Menningarhús Kringlunni 115.932 107.801 112.000 113.000 

 - Menningarhús Sólheimum 84.583 87.291 82.000 83.000 

 - Menningarhús Gerðubergi 93.817 91.580 90.000 150.000 

 - Menningarhús Spönginni 61.575 61.378 62.000 69.000 

 - Menningarhús Árbæ 64.508 66.893 62.000 62.000 

 - Bókabíll 16.052 13.069 15.000 15.000 

 - Æringi 4.767 5.212 4.000 5.000 

 - Norðlingaholtsskóli - - - 5.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 12.789 10.679 11.000 15.000 

Fjöldi viðburða fyrir börn og fjölskyldur 51 56 56 100 

Fjöldi heimsókna á vefi BBS  202.254 223.781 192.000 210.000 

Fjöldi uppflettinga á vefi BBS 667.260 619.536 480.000 540.000 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna        5 

Samstarfsaðilar        91 

Safnkostur 477.603 459.260 461.000 460.000 

Safnkostur á íbúa 4,02 3,78 3,8 3,8 

Velta safnkosts - útlán á eintak 2,06 1,99 2 2 

Afgreiðslustundir safnanna og bókabíls á viku 342 342 363 363 

Heildarhúsnæði í fermetrum-brúttó 6.622 6.622 7.222 9.122 

Útlán - heildartala 985.802 916.037 900.000 920.000 

 - Menningarhús Grófinni 277.025 250.432 241.000 238.000 

 - Menningarhús Kringlunni 193.577 180.114 176.000 181.000 

 - Menningarhús Sólheimum 108.955 105.647 106.000 106.000 

 - Menningarhús Gerðubergi 143.173 132.482 134.000 136.000 

 - Menningarhús Spönginni 133.692 127.019 129.000 136.000 

 - Menningarhús Árbæ 112.984 107.115 102.000 100.000 

 - Bókabíll 16.396 13.228 12.000 13.000 

 - Norðlingaholtsskóli - - - 10.000 

Bókin heim (fjöldi notenda) 57 63 51 55 

Útlán á íbúa 8,3 7,6 7,4 7,4 
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Lykiltölur -  
Menningarmiðstöðin Gerðuberg ** 

Rauntölur     
2012 

Rauntölur    
2013 

Útkomu-
spá   2014 

Markmið*   
2015 

Gestafjöldi 108.514 106.292 100.000   

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 4.394 3.404 3.000   

Fjöldi viðburða 82 71 78   

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 1 1 0   

Samstarfsaðilar 39 36 33   

*Markmið fyrir sameinaðar stofnanir, Gerðuberg og Borgarbókasafn  

** Menningarmiðstöðin Gerðuberg sameinast Borgarbókasafni 2015 
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BORGARSÖGUSAFN  
REYKJAVÍKUR  
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Fjármál 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2015 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 129.819 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 221.083 

 Innri leiga  121.506  

 Annar rekstrarkostnaður 170.805  

 

Rekstrarniðurstaða 383.575 

 

Starfsmannafjöldi 2015 

 Heildarfjöldi starfsmanna              55 

 Fjöldi stöðugilda  31,6  

Hlutverk 
Samkvæmt samþykktum Borgarso gusafns Reykjaví kur 

sem samþykktar voru þann 13. maí  2014 skal safnið 

stuðla að varðveislu menningarminja í  Reykjaví k með 

þeim hætti að borgarbu ar og gestir þeirra hafi sem 

bestan aðgang að menningararfi borgarinnar. Sy ningar 

safnsins eru í  Á rbæjarsafni, Landna mssy ningunni í  

Áðalstræti, Ljo smyndasafni Reykjaví kur, Sjo minjasafni  

Reykjaví kur og Viðey.  

 

Leiðarljós  
Á  haustma nuðum 2014 ho fst vinna við stefnumo tun 

hins ny ja safns sem unnin er af o llum starfsmo nnum 

safnsins. Gert er ra ð fyrir því  að þeirri vinnu lju ki um 

miðjan no vember 2014 og þa  liggi fyrir leiðarljo s 

safnsins.  

 

 

Meginmarkmið 
Á  haustma nuðum 2014 ho fst vinna við stefnumo tun 

hins ny ja safns sem unnin er af o llum starfsmo nnum 

safnsins. Gert er ra ð fyrir því  að þeirri vinnu lju ki um 

miðjan no vember 2014 og þa  liggi fyrir meginmarkmið í  

starfi safnsins.  
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Borgarso gusafn Reykjaví kur sinnir rannso knum a  

menningarso gulegum minjum í  borginni og miðlun 

þekkingar um þær. Ein megina herslan í  starfi safnsins 

er a  verkefni er lu ta að innra starfi; varðveislu, 

skra ningu og rannso knum, en jafnframt stendur safnið 

fyrir fjo lbreyttri miðlun sem felur m.a. í  se r safnfræðslu 

og sy ningar. Únnið verður samkvæmt ny rri sy ningar- og 

fræðslustefnu sem tekur mið af  menningar- og 

ferðama lastefnur Reykjaví kurborgar og stefnumo tunar-

vinnu starfsmanna. Markmið hins ny ja safns er að skapa 

fjo lbreytta og spennandi dagskra  fyrir bo rn og fjo l-

skyldur, jafnt innlendar sem erlendar, a  o llum starfs-

sto ðvum safnsins og eiga í  lifandi samtali við sam-

tí mann í  borginni.  

Sameining 
Þann 1. ju ní  2014 var Borgarso gusafn Reykjaví kur 

stofnað. Þa  voru formlega sameinuð í  eitt safn eftirtalin 

so fn og sy ningarstaðir: Á rbæjarsafn, Landna mssy ning í  

Áðalstræti, Ljo smyndasafn Reykjaví kur,  Sjo minjasafn 

Reykjaví kur og Viðey. Únnið var að stefnumo tun fyrir 

hið ny ja safn a  haustma nuðum 2014.  

Á rið 2015 er fyrsta heila starfsa r Borgarso gusafns 

Reykjaví kur. Á  þessu fyrsta starfsa ri verður lo gð rí k 

a hersla a  framhald sameiningarvinnunnar, með því  að 

samstilla starfsemina og skerpa a  verkferlum.  

 

Minjavarsla og rannsóknir 
Ny tt varðveisluhu s verður tekið í  notkun a  Á rbæjarsafni 

og þa  loks verður sto r hluti safngripa varðveittur við 

skilyrði sem uppfylla alþjo ðlegar kro fur um varðveislu 

safngripa. Strangt utanumhald og skipulag fylgir 

flutningum safngripanna, allir munirnir verða hreinsaðir 

samkvæmt viðmiðum a  sviði forvo rslu, þeir skra ðir og 

ljo smyndaðir a ður en þeir fara í  ny ja varðveisluhu sið. 

Állir munirnir verða strikamerktir og staðsetning þeirra 

skra ð, þannig að o ryggi þeirra verði betur gætt og 

auðveldara að fa  yfirsy n yfir safnkostinn. I  kjo lfarið 

verður gerð a ætlun um uppbyggingu annarra 

varðveisluhu sa a  safnsvæðinu, með það að markmiði að 

innan fa rra a ra verði allir safngripir Borgarso gusafnsins 

varðveittir samkvæmt alþjo ðlegum kro fum um 

varðveislu safngripa. Únnið verður a  a rinu með niður-

sto ður u r sky rslu Innri endurskoðunar um skra ningu 

safngripa. 

Með endurskipulagningu verkstæðis verður a hersla a  

betra ry mi til vinnu auk þess sem starfsmannaaðstaða 

verður endurny juð. Gerð verður ny  a ætlun um utanum-

hald a  skra ningu a  viðhaldi sto rra safngripa, svo sem 

hu sa a  safnsvæði Á rbæjarsafns og skipa a  Sjo minjasafni. 

Eins og fyrr verða rannso knir, svo sem hu sa-, byggða- og 

fornleifakannanir, gerðar vegna deiliskipulags og 

hverfisskipulags. Einnig verður verklag og stjo rnsy slu-

legt hlutverk Borgarso gusafns og Minjastofnunar I slands 

HELSTU VERKEFNI 2015  
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gert sky rara skv. lo gum um menningarminjar. Úndir-

bu ningur verður hafinn að yfirfærslu hu saskra r Borgar-

so gusafns yfir í  Sarp 3.0.  

Stefnt er að endurgerð innviða I varssels fari langt a  

a rinu og að hu sið verði tilbu ið til sy ninga 2017. Hu s-

verndarstofa í  Kjo thu si a  Á rbæjarsafni verður starfrækt 

sem fyrr, í  samstarfi við Minjastofnun I slands og 

Iðunnar fræðaseturs, en þar er í  boði ra ðgjo f um við-

gerðir og viðhald eldri hu sa.   

Skra ning muna  Á rbæjarsafns og Sjo minjasafns í  Sarp 

verður efld, a samt því  að setja inn ljo smyndir af 

mununum. Úmpo kkun ljo smynda, sko nnun og skra ning 

eru viðvarandi verkefni Ljo smyndasafns og gerð verður 

rannso kn a  myndasafni Gunnars Ru nars O lafssonar 

vegna undirbu nings a  sy ningu a  vo ldum myndum u r 

safni hans. Einnig verður unnið að rannso kn a  atvinnu-

ha ttum kvenna fyrr a  tí mum, með það að markmiði að 

beina ljo si að frumkvo ðlastarfi þeirra sem ho fst heima 

við og varð sí ðar hluti af hagkerfi þjo ðarinnar.  Borgar-

so gusafn tekur þa tt í  starfsho pi um menningar-

merkingar í  Reykjaví k og verður a hersla lo gð a  

menningarmerkingar í  tengslum við so gu kvenna.   

Miðlun og fræðsla 
Á  starfsa rinu mun Borgarso gusafn Reykjaví kur taka 

framboð í  safnfræðslu til gagngerar endurskoðunar. 

Vegna sameiningar gefst tækifæri til að efla y msa þætti 

fræðslustarfsins til dæmis að auka vægi sko punar og 

þa ttto ku í  heimso knum sko laho pa. Skerpt verður a  

einkennum hvers sy ningarstaðar/safns fyrir sig, sem 

mun mo ta fræðslustefnu safnsins jafnt fyrir skipulagðar 

heimso knir sem og opna viðburði tileinkaða bo rnum og 

fjo lskyldum.  

I  a rsbyrjun verður opnuð sy ning Braga Þo rs Jo sefssonar 

í  Ljo smyndasafni Reykjaví kur. I  maí  verða tvær 

sy ningar opnaðar sem hluti af dagskra  í  tilefni af 100 

a ra afmæli kosningare ttar kvenna a  I slandi. I  Á rbæjar-

safni mun opna sy ning um þa  vinnu kvenna sem þær 

unnu auk annarra starfa a  heimilinu og byggð er a  

rannso kn a  atvinnuha ttum kvenna fyrr a  tí mum en a  

Sjo minjasafni Reykjaví kur mun opna sy ning um so gu 

sjo kvenna  a  I slandi byggða a  rannso knum Dr. 

Margareth Wilson. Sumarsy ning Ljo smyndasafns 

Reykjaví kur mun opna í  maí  og er það samsy ning sem 

ber heitið  Verksummerki. Perso nleg heimildaljo s-

myndun. Á  hausti komandi mun svo opna sy ning u r 

safneign Ljo smyndasafnsins u r myndasafni Gunnars 

Ru nars O lafssonar. Á  Á rbæjarsafni er gert ra ð fyrir að 

opna minni sy ningar í  safnhu sunum Suðurgo tu 7, Þing-

holtsstræti 9 og Ha bæ í  byrjun sumars og a  það einnig 

við í  Hornsí linu a  Sjo minjasafni Reykjaví kur.  

Viðburðir um helgar verða sem fyrr hluti af sumardag-

skra  í  Á rbæjarsafni, Viðey og a  Sjo minjasafninu. Á rvissir 

viðburðir tengdir Friðarsu lunni verða í  Viðey auk 

dagskra r í  tengslum við verk Serra í  samvinnu við Lista-

safn Reykjaví kur.  Borgarso gusafn Reykjaví kur mun 

taka þa tt í  go nguferðum um Kvosina og vera með 

viðburði a  Safnano tt, Barnamenningarha tí ð og 

Menningarno tt.  Boðið verður upp a  leiðsagnir fyrir 

ferðamenn a  o llum sy ningarsto ðum safnsins allt a rið og 

dagskra  jafnt sumar sem vetur fyrir bo rn og fjo lskyldur.  

Á  a rinu hefst vinna við ny ja grunnsy ningu a  Sjo minja-

safni og er það mikilvægur liður í  því  að byggja 

Sjo minjasafnið enn frekar upp og tryggja sto ðu þess sem 

mikilvægs a fangastaðar í  miðborg Reykjaví kur, bæði 

fyrir í bu a borgarinnar og alla gesti. Þa  verður unnið að 

frekari þro un safnbu ðarinnar a  Sjo minjasafni.  

Únnið er að því  í  samvinnu við Á rnastofnun að koma 

upp sy ningu a  handritum sem tengjast landna mi Reykja-

ví kur í  Landna mssy ningunni. Á  a rinu eru ra ðgerðar  

gagngerar endurbætur a  vef safnsins í  heild, samhliða 

a framhaldandi þro un einstakra undirsí ðna, s.s. so luvefs 

fyrir ljo smyndir.  

Rekstur og þjónusta  
Únnið verður a fram að eflingu rekstrar og starfsemi 

Borgarso gusafns Reykjaví kur. Rí k a hersla verður lo gð a  

að mæta þo rfum og væntingum borgarbu a og gesta með 

því  að viðhalda, efla og bæta go ða þjo nustu. 
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Sýningar Borgarsögusafns Reykjavíkur 2015 

  Árbæjarsafn 

Janu ar - maí  Vinna kvenna – sy ning í  tilefni af 100 a ra afmæli kosningare ttar kvenna 

Ju ní  -a gu st 
Á  verkstæðinu – sy ning í  safnhu sinu Þingholtsstræti 9 
Ekkja, kostgangari og stu dent – sy ning í  safnhu sinu Suðurgata 7 
Grettisgata 28 a rið 1950 – sy ning í  safnhu sinu Ha bæ 

September -
desember 

Bra ðum koma blessuð jo lin – jo lasy ning Á rbæjarsafns a  aðventu 

  Landnámssýningin 

Állt a rið Hliðarsalur - sy ning a  vo ldum handritum fra  Á rnastofnun sem tengjast sy ningunni 

  Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

Sýningarsalur 
17.01-10.05 

 
Bragi Þo r Jo sefsson 

16.05-13.09 Verksummerki. Perso nuleg heimildaljo smyndun 

19.09 ´15-
10.01´16 

Ú r safnkosti – Gunnar Ru nar O lafsson 

Skotið 
05.02. – 07.04 

 
Sigrí ður Ella Frí mannsdo ttir: Fyrst og fremst e g 

09.04. – 06.06 Laura Ándre s Esteban: What I see / Gherkins and Árt 

04.06. –11.08 Dominik Smialowski: The Pilots Melancholy 

13.08. – 06.10 I  vinnslu 

08.10. – 01.12 O skar Kristinn Vignisson 

03.12. – 21.01  I  vinnslu 

Kubburinn 
17.01. – 07.04 

 
Þo rdí s Erla Á gu stsdo ttir: Heima hja  I slendingum  

09.04. – 23.06 Ba ra Kristinsdo ttir: Vinnustaður í  Hafnarfirði 

25.06.– 13.09 Dagur Gunnarsson: Á  fo rnum vegi 

17.09– 10.01 
´16 

Kvikmyndabrot eða í tarefni með sy ningu Gunnars Ru nars O lafssonar 

  Sjóminjasafn Reykjavíkur 

Janu ar - maí   Sjo konur/menn - sy ning í  tilefni af 100 a ra afmæli kosningare ttar kvenna. 

Ju ní  -a gu st Sy ning í  Hornsí li. I  vinnslu 

September -
desember 

Sy ning í  Hornsí li. I  vinnslu 

  Viðey 

Állt a rið Sy ning í  Sko lahu sinu. I  vinnslu 

http://www.ljosmyndaskolinn.is/index.php/projects/fyrst-og-fremst-er-eg/
http://dropr.com/fotolae/10565/what_i_see/+?p=59549
http://dropr.com/fotolae/10633/gherkins_and_art/+?p=89447
http://www.behance.net/smialowski
https://www.behance.net/gallery/The-Pilots-Melancholy/4980667
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Viðburðadagatal Borgarsögusafns Reykjavíkur 2015 

Janu ar - maí  
Dagskra  a  Safnano tt 
Dagskra  a  Ho nnunarMars 
Dagskra  a  Barnamenningarha tí ð 

Ju ní  - a gu st 

Ha tí ð hafsins a  Sjo minjasafninu 
Sumardagskra  Á rbæjarsafns ju ní , ju lí , a gu st 
Sumardagskra  Viðeyjar ju ní , ju lí , a gu st  
Kvo ldgo ngur menningarstofnanna ju ní , ju lí , a gu st  
O rna mskeið a  Á rbæjarsafni  
Ljo smyndana mskeið a  Ljo smyndasafni  
Dagskra  a  Menningarno tt a  Sjo minjasafni og Landna mssy ningu 

September -
desember 

Tendrun Friðarsu lu í  Viðey 
Dagskra  off-veneu a  Iceland Áirwaves 
Jo l í  heiðnum sið a  Landna mssy ningunni 
Jo ladagskra  Á rbæjarsafns fyrir sko la 
Bra ðum koma blessuð jo lin, jo lasy ning Á rbæjarsafns a  aðventu 
Jo ladagskra  í  Viðey 
Jo lahandverksmarkaður í  Sjo minjasafninu 

Allt árið: 
Mo ttaka ho pa og leiðsagnir í  Á rbæjarsafni, a  Landna mssy ningu, í  Sjo minjasafni, a  Ljo smyndasafni og í  Viðey. 
Listamannaspjall a  Ljo smyndasafni. 
Hu sverndarstofa – ra ðgjo f um endurbætur a  eldri hu sum a  miðvikudo gum kl. 15-17 í  Á rbæjarsafni. 

Lykiltölur - Borgarsögusafn 
Rauntölur     

2012 
Rauntölur    

2013 
Útkomu-

spá   2014 
Markmið*   

2015 

Gestafjöldi - heildartala       201.000 

 - Árbæjarsafn       35.000 

 - Landnámssýning       48.000 

 - Ljósmyndasafn       35.000 

 - Viðey       26.000 

 - Sjóminjasafn       57.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum heildartala       18.800 

Fjöldi viðburða - heildartala       100 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna       15 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði       130.000 

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins       51 

Fjöldi útgáfuverka       3 

Fjöldi afgreiddra mynda       3.000 

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík       2.920 

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp       27.000 

Fjöldi skráðra ljósmynda       1.200.000 
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Lykiltölur - Minjasafn Reykjavíkur * 
Rauntölur     

2012 
Rauntölur    

2013 
Útkomu-

spá   2014 
Markmið*   

2015 

Gestafjöldi 66.650 71.414 75.000   

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 13.098 11.979  12.000   

Fjöldi viðburða 46 48 48   

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 0 1 0   

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins 43 43 43   

Fjöldi útgáfuverka 1 5 4   

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík 2.476 2.675 2.800   

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp 19.198 26.764 25.900   

Lykiltölur - Ljósmyndasafn Reykjavíkur * 
Rauntölur     

2012 
Rauntölur    

2013 
Útkomu-

spá   2014 
Markmið*   

2015 

Gestafjöldi 29.592 35.247 43.000   

Skólanemendur í skipulögðum heimsóknum 701 803  2.000   

Fjöldi viðburða 21 24 22   

Fjöldi afgreiddra mynda 2.774 2.011 3.000   

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 10 16 12   

Fjöldi heimsókna á heimasíðu 18.827 31.520 33.000   

Fjöldi skráðra ljósmynda 874.000 881.000 1.150.000   

Lykiltölur - Viðey * 
Rauntölur     

2012 
Rauntölur    

2013 
Útkomu-

spá   2014 
Markmið*   

2015 

Gestafjöldi 22.295 22.302 26.000   

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 1.533 2.415  2.100   

Fjöldi viðburða 27 23 23   

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 2 2 2   

* Markmið 2015 eru hjá Borgarsögusafni 

** Sjóminjasafn komið inn í markmið 2015 
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HÖFUÐBORGARSTOFA 
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Hlutverk 
Ho fuðborgarstofa ber a byrgð a  heildarkynningu Reykja-

ví kur a  sviði ferðama la innanlands og utan. Stofan skal 

vinna sto ðugt og markvisst að því  að skilgreina so knar-

færi og styrkleika Reykjaví kur a  sviði ferðama la, m.a. 

með samþættingu ny sko punar og vo ruþro unar, 

markaðssetningar og viðburða. Ho fuðborgarstofa skal 

reka o fluga upply singamiðlun fyrir ferðamenn þar sem 

lo gð er a hersla a  faglega þjo nustu sem tekur til landsins 

alls. Ho fuðborgarstofa skal sja  um framkvæmd a  skil-

greindum borgarha tí ðum og vera sky r farvegur fyrir 

undirbu ning, framkvæmd og kynningu a  viðburðadaga-

tali borgarinnar auk þess að sinna samra ði og ra ðgjo f 

við skipuleggjendur viðburða. Ho fuðborgarstofa skal 

hafa frumkvæði að því  að skilgreina samstarfsfleti a  

milli stofnana Reykjaví kurborgar og aðila í  

ferðaþjo nustu með það að markmiði að auka samstarf, 

upply singamiðlun og ny sko pun í  ferðaþjo nustu. 

 

Leiðarljós 
Leiðarljo s Ho fuðborgarstofu er að Reykjaví k eflist sem 

ho fuðborg I slands í  alþjo ðlegri samkeppni a  sviði ferða-

ma la. Se rstaða hennar sem hreinnar og nu tí malegrar 

menningarborgar í  na by li við einstæða na ttu ru verði 

þekkt og virt. Reykjaví k verði eftirso ttur a fangastaður 

allt a rið um kring og þannig verði rennt styrkari stoðum 

undir fjo lbreytt atvinnulí f og menningarstarf í  tengslum 

við ferðaþjo nustu a  I slandi. 

 

Meginmarkmið 
 Styrkja sto ðu Reykjaví kur sem ho fuðborgar I slands í  

alþjo ðlegri samkeppni a  sviði ferðama la. 

 Gera Reykjaví k að eftirso ttum a fangastað fyrir ferða-

menn allt a rið um kring og stuðla þannig að betri 

afkomu atvinnulí fs og menningarstarfs í  tengslum 

við ferðaþjo nustu a  I slandi. 

 Vinna að því  að gestir Reykjaví kur fa i framu r-

skarandi mo tto kur. 

 Rækta hlutverk Reykjaví kur sem ho fuðborgar gagn-

vart landinu o llu m.a. með traustri miðlun 

upply singa um I sland til ferðamanna. 

Fjármál 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2015 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      54.418 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                   84.165 

 Innri leiga  1.873  

 Annar rekstrarkostnaður 134.294 

 

Rekstrarniðurstaða 165.914 

 

Starfsmannafjöldi 2015 

 Heildarfjöldi starfsmanna               16 

 Fjöldi stöðugilda  11,9 

 Stuðla að aukinni fagmennsku og gæðum í  

upply singamiðlun til ferðamanna um Reykjaví k og 

I sland. 

 Áuka vægi viðburða og menningar í  ferðamennsku í  

Reykjaví k til hagsbo ta fyrir í bu a, atvinnulí f og gesti 

ho fuðborgarinnar. 

 Virkja stofnanir og fyrirtæki borgarinnar til sam-

starfs um eflingu Reykjaví kur sem a fangastað 
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HELSTU VERKEFNI 2015  

Ferðamálastefna Reykjavíkurborgar 
Á rið 2011 var samþykkt ferðama lastefna Reykjaví kur-

borgar fram til a rsins 2020. I  ju lí  2014 kom fram tillaga í  

borgarra ði þar sem því  var beint til menningar- og 

ferðama lara ðs að hefja strax endurskoðun a  ferðama la-

stefnunni. Á stæður þessa voru m.a. breyttar forsendur 

vegna hraðari fjo lgunar ferðamanna en reiknað hafði 

verið með í  forsendum stefnunnar.  I  samræmi við 

samþykkt menningar– og ferðama lara ðs sem fylgdi í  

kjo lfarið verður ra ðist í  endurskoðun og uppfærslu a  

aðgerðaa ætlun stefnunnar m.a. með tilliti til þolmarka, 

framboðs og þro unar a   þjo nustu og uppbyggingara -

forma. Breiður ho pur hagsmunaaðila verður kallaður að 

vinnunni auk þess sem Ho fuðborgarstofa mun stilla 

saman strengi við mo tun heildstæðrar ferðama lastefnu 

rí kisins sem unnin verður a  svipuðum tí ma. 

Vetrarborg 
Ho fuða hersla er lo gð a  að kynna Reykjaví k sem vetrar-

a fangastað til að vinna a  mo ti sveiflum a  milli ha annar 

og la gannar í  komum ferðamanna. Á fram verður unnið í  

samstarfi við Iceland Naturally sem er a taksverkefni um 

að fjo lga vetrarferðamo nnum fra  Norður Ámerí ku. 

Únnið verður að aukinni vo ruþro un kringum aðventuna 

og fyrirtæki hvo tt til að bjo ða upp a  pakkaferðir a  jo la-

markaði, aukinn opnunartí ma yfir jo l, ha tí ðarmat a  

veitingasto ðum o.s.frv.  Til skoðunar er að fara í  opna 

hugmyndaleit og styðja bestu viðskiptaa ætlanirnar um 

þro un vetrarferðamennsku í  Reykjaví k.  

Á hersla er a fram lo gð a  að kynna a rlega viðburði sem 

fara fram utan ha annar. Sameiginlegir fletir verða 

skoðaðir varðandi Vetrarborg og Heilsuborg með 

a herslu a  sund og sundlaugar í  samvinnu við I TR og 

aðra hagsmunaaðila. Kannaðir verða mo guleikar a  

aukinni kynningu a  skí ðasvæðum. Haldið verður a fram 

að efla Vetrarha tí ð í  Reykjaví k. 

Menningarborg 
I  ko nnun sem gerð var meðal erlendra ferðamanna 

sumarið 2013 kom fram að flestir nefndu menningu 

sem megina stæðu þess að þeir kæmu til Reykjaví kur. 

Þegar spurningin var yfirfærð a  I sland nefndu flestir 

na ttu runa. Á hersla verður lo gð a  að draga fram 

menningarlega upplifun og afþreyingarkosti í  borginni 

og kynna þa  fyrir ferðamo nnum. O flug viðburðadeild 

Ho fuðborgarstofu se r um skipulagningu og framkvæmd 

a  sto ru borgarha tí ðunum og styður við aðrar ha tí ðir 

sem saman mynda þe tt ha tí ðadagatal í  borginni. Ny tt og 

betra viðburðadagatal a  vefnum visitreykjavik.is mun 

auka sy nileika og vægi stakra viðburða. Áukið samstarf 

verður við so fn borgarinnar um að kynna viðburði og 

sy ningar. 

Heilsuborg 
I  fyrrnefndri ko nnun voru yfir 90% svarenda mjo g eða 

frekar samma la því  að Reykjaví k tengdist jarðvarma-

laugum (e. thermal pools). Á hersla verður lo gð a  að 

kynna sundlaugar sem nauðsynlegan hluta af upplifun 

ferðamanna í  Reykjaví k. Únnið verður að því  að kynna 

heilsutengda afþreyingarmo guleika og samgo ngur s.s. 

hjo la- og go nguleiðir. Únnið verður með hugmynd þar 

sem ferðamaður getur sett sig í  samband við 

almenningsí þro ttaho p s.s. hlaupa-, hjo la- eða go nguho p 

meðan a  dvo l stendur og slegist í  fo r. 

Ráðstefnuborg 
Reykjaví kurborg er einn af stofnendum Meet in Reykja-

ví k sem er leiðandi aðili í  kynningu a  Reykjaví k sem 

ra ðstefnuborg. Ho fuðborgarstofa verður a fram í  go ðu 

samstarfi við Meet in Reykjaví k. 

Markaðs- og kynningarmál 
REYKJAVÍK LOVES  - ny tt slagorð og auðkenni fyrir 

Reykjaví k og na grannasveitarfe lo g var kynnt í  septem-

ber 2014 og haldið verður a fram af miklum krafti með 

innleiðingu þess. Ny ja markaðsefnið byggir a  auknu 

samstarfi við na grannasveitarfe lo g um sameiginlega 

markaðssetningu a  ho fuðborgarsvæðinu í  heild. Únnið 

verður að markvissara samstarfi við kynningarfulltru a 

na grannasveitarfe laganna. 

Vefmiðlar og viðburðadagatal 
Ny  og endurbætt heimasí ða, visitreykjavik.is, var opnuð 

í  september 2013. Únnið verður að því  að styrkja sy ni-

leika hennar a  leitarve lum og fjo lga heimso knum fra  

skilgreindum markho pum. Únnið verður samkvæmt 

skilgreindri vefmiðlastefnu þar sem samfe lagsmiðlar og 

heimasí ða eru virkjuð saman. Stefnt er að því  að ny tt 

viðburðadagatal fyrir vefi Reykjaví kurborgar verði sett 

upp a  haustma nuðum 2014. Farið verður í  kynningara -

tak fyrir viðburðadagatalið, bæði gagnvart aðilum sem 

standa fyrir viðburðum og gagnvart þeim sem nota 

dagatalið til upply singa. 

Útgáfa og þemakort 
Gefin verða u t fre ttabre f, bæði rafræn og í  pappí rsformi, 

og bæklingar fyrir Reykjaví k sem sumara fangastað 

annars vegar og vetrara fangastað hins vegar. Gefin 

verða u t svoko lluð þemakort sem merkja a hugaverða 

staði inn a  kort u t fra  tilteknu þema, s.s. menningarkort 

og afþreyingarkort. Þa  eru gefnir u t bæklingar í  

tengslum við viðburði a  borð við Barnamenningarha tí ð 

og Áðventuha tí ð. Gefinn er u t bæklingur fyrir Gesta-

kortið. Haldið verður a fram að þro a samstarf með 

Faxaflo aho fnum og Isavia um u tga fu kynningarefnis. 
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Sýningar og kaupstefnur 
Ny tt markaðsefni verður kynnt a  sy ningum og ferða-

kaupstefnum a  borð við Mid Átlantic, Vest Norden, 

Hittumst og vinnustofur í  Bandarí kjunum, Evro pu og 

Skandinaví u a  vegum I slandsstofu og Iceland Naturally. 

Blaðamannaheimsóknir 
Blaðamannaheimso knir verða unnar í  na nu samstarfi 

við I slandsstofu, Iceland Naturally og almannatengsla-

skrifstofur erlendis. Jafnframt tekur Ho fuðborgarstofa a  

mo ti fjo lda fyrirspurna fra  erlendum blaðamo nnum sem 

hafa samband að eigin frumkvæði varðandi samstarf. 

Eingo ngu er farið u t í  vinnu með þeim blaðamo nnum 

sem standast settar kro fur. Álmennt verður miðað við 

að eingo ngu se  farið í  samstarf við blaðamenn fra  

lo ndum eða svæðum sem bjo ða upp a  beint flug til 

I slands. Se rstakar blaðamannferðir verða skipulagðar í  

tengslum við helstu borgarha tí ðir Reykjaví kur og með 

meiri a herslu a  ha tí ðir yfir vetrartí mann. 

Tekjuöflun 
Á fram verður unnið að því  að fjo lga augly singum a  

visitreykjavik.is meðfram vinnu við að bæta vefinn. 

Leitað verður eftir kostun í  bæklinga og kynningarefni 

sem Ho fuðborgarstofa gefur u t. Skoðaðir verða 

mo guleikar a  tekjum í  gegnum samstarfsverkefni með 

na grannasveitarfe lo gum og fyrirtækjum. Stefnt er að 

aukningu a  so lu a  Gestakorti Reykjaví kur og að hægt 

verði að selja Gestakortið a  visitreykjavik.is. Skoðaðir 

verða mo guleikar a  bo kunarkerfi a  visitreykjavik.is. 

Haldið verður a fram að styrkja stoðir ha tí ða 

borgarinnar með samstarfi við fyrirtæki með langtí ma-

samninga að leiðarljo si. Haldið verður a fram að leita 

leiða við tekjuo flun a  Úpply singamiðsto ð ferðamanna í  

Reykjaví k. 

Gestakort Reykjavíkur 
Það eru enn mikil so knarfæri í  Gestakorti Reykjaví kur 

eða Reykjaví k City Card. Á  sí ðasta a ri var a kveðið að 

breyta enska nafni kortsins í  Reykjaví k City Card til að 

fylgja eftir o ðrum borgum Evro pu sem sammælst hafa 

um að kalla Gestakortin sí n City Card.  

Salan jo kst um 44% a  fyrstu 6 ma nuðum a rsins 2014. 

Engu að sí ður er enn verulegt svigru m til aukningar a  

so lu hja  nu verandi so luaðilum a samt því  að bæta enn 

frekar í  með fleiri so lusto ðum a  ho fuðborgarsvæðinu og 

fa  fleiri ferðaþjo nustufyrirtæki, innlend og erlend, til að 

bjo ða viðskiptavinum sí num Gestakortið.  

2014  kom ny  vara fram í  Gestakorti Reykjaví kur en það 

er Barnagestakort. Til að mæta þo rfum allra okkar gesta 

verður stefnt að því  að bæta við þriðju vo runni, Gesta-

korti fyrir eldri borgara. 

Framundan er að auka sy nileika Gestakortsins með því  

að bjo ða það til so lu a  vef visitreykjaví k. Einnig er raf-

væðing kortsins í  ferli en stefnt er að því  að færa kortið 

yfir í  ræfræna u tga fu um leið og allir þættir þess hafa 

verið skoðaðir að fullu. 

Upplýsingamiðstöð ferðamanna – UMFR 
Úpply singamiðsto ðin Áðalstræti 2 er su  stærsta sinnar 

tegundar a  landinu og ma  þar finna upply singar um 

gistingu, samgo ngur, afþreyingu og menningu af o llu 

landinu. 

Ekkert la t er a  aukningu gesta í  upply singamiðsto ðina, 

fyrstu 8 ma nuði a rsins 2014 var meðalaukning milli a ra 

21% og allt sem bendir til þess að aukningin verði ekki 

minni yfir vetrarma nuðina og a rið 2015. Veruleg 

aukning er einnig a  milli a ra í  so lu varnings og þjo nustu, 

um 22%. 

Samningur við ITÁ rennur u t í  aprí l 2015, augly st 

verður eftir ny jum samstarfsaðila í  opnu tilboðsferli. 

Gert er ra ð fyrir að samið verði til 3-5 a ra og að 

samningur verði með svipuðu sniði og verið hefur 

undanfarin a r þo  með litlum breytingum er varða starf-

smannama l og innri umgjo rð. Úm leið verður endur-

skoðaður opnunartí mi upply singamiðsto ðvarinnar með 

það að leiðarljo si að lengja sunnudagsopnun a  veturna 

og lengja opnun fram a  kvo ld a  sumrin. Með lengri 

opnunartí ma og fjo lgun gesta er þo rf a  að fjo lga starfs-

mo nnum bæði yfir vetrar- og sumarma nuði. 

Þekkingarheimsóknir 
Ho fuðborgarstofa to k aftur yfir verkefnið Þekkingar-

heimso knir e. Study Visits a  haustma nuðum 2014. Verk-

efnið flutti fra  Ho fuðborgarstofu yfir til Ra ðstefnu-

borgarinnar a rið 2012 og hefur nu  verið flutt yfir aftur. 

Heimso knir a  meðan Ho fuðborgastofa he lt utan um 

verkefnið voru flestar a rið 2009 þa  58 talsins. 2012 og 

2013 (alls 140 ho par) var mikil aukning heimso kna og 

a rið 2014 mikil fækkun aftur sem ma  rekja til breytinga 

í  Kí na sem gerði ho pum erfiðara fyrir að ferðast. Eitt-

hvað virðst vera að slakna a  þeim reglum því  fyrispurnir 

hafa aukist verulega og bu ast ma  við aukningu aftur a rið 

2015. 

Hátíðir og viðburðir 
Ha tí ðir eru eitt o flugasta aðdra ttarafl borgarinnar um 

vetrartí mann. Sto ru borgarha tí ðirnar; tendrun Friðar-
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Viðburðadagatal Höfuðborgarstofu 2015 

Febrúar Vetrarhátíð (Safnanótt/Sundlauganótt/Ljósahlaup) 

Apríl - maí Barnamenningarhátíð 

Ágúst Menningarnótt 

Október Tendrun Friðarsúlunnar í Viðey 

Desember Desember í Reykjavík 

su lunnar, desember í  Reykjaví k, Vetrarha tí ð og Barna-

menningarha tí ð eru allt mikilvægir þættir í  þe ttu 

viðburðadagatali sem ny tist ferðaþjo nustunni sí fellt 

betur. Á fram verður leitað verður leiða til að auka marg-

ví slegt samstarf borgarha tí ðanna við fyrirtækin í  

borginni. Áðrar ha tí ðir a  borð við Iceland Áirwaves, 

Food & Fun, Listaha tí ð í  Reykjaví k, Ho nnunarMars, RIFF  

og fleiri spila sto ran þa tt í  kynningu a  Reykjaví k. Ho fuð-

borgarstofa hefur lagt a herslu a  na nara samstarf við 

ha tí ðir a  ho fuðborgarsvæðinu í  kjo lfar verkefnisins 

Reykjaví k Festival City þar sem m.a. voru framleidd 

myndbo nd og bæklingur til að kynna ha tí ðir 

borgarinnar. Stefnt er að því  að standa fyrir ma lþingum 

og vinnustofum þar sem markmiðið verður að auka fag-

mennsku og efla samstarf milli ha tí ða. 

Vetrarhátíð er haldin í  febru ar. Meginþema 

ha tí ðarinnar er samspil myrkurs og ljo ss og með tilví sun 

í  norðurljo sin sem eru sterkt aðdra ttarafl fyrir erlenda 

ferðamenn. Þetta er gert með uppsetningu ljo slistaverka 

ví ðsvegar í  miðbænum og einnig munum við leitast við 

að fa  fyrirtæki og stofnanir í  lið með okkur til þess að 

ly sa upp Reykjaví k a  fallegan og listrænan ha tt í  

svartasta skammdeginu. I  a r verður í  fyrsta skipti boðið 

upp a  Electric Run þar sem hlaupabrautin er mo rkuð 

með allskyns ljo sum og hlauparar bera neonljo s. 

Safnano tt og Sundlaugano tt verða a fram hornsteinar 

ha tí ðarinnar með fyrrgreindum ljo savinkli. So knarfæri 

eru mikil og er það markmið Ho fuðborgarstofu að 

Vetrarha tí ð verði jafn þekkt stærð í  ha tí ðardagatali 

borgarinnar og Menningarno tt. 

Barnamenningarhátíð er haldin dagana í  kringum 

Sumardaginn fyrsta í  samstarfi við sko lasamfe lagið, 

listamenn og menningarstofnanir. He r er lo gð a hersla a  

þa ttto ku barna í  viðburðunum og er Barnamenningar-

ha tí ð einn a hugaverðasti viðburður a  I slandi fyrir bo rn. 

Menningarnótt hefur fest sig í  sessi sem stærsta 

skipulagða ha tí ð a rsins a  I slandi. Á rið 2015 fagnar hu n 

20 a ra afmæli og unnið verður með afmælið í  dagskra  

ha tí ðarinnar. Viðhorf I slendinga til ha tí ðarinnar er mjo g 

gott og stefnt er að því  að viðhalda því  eða gera betur. Á  

sí ðustu ha tí ð var viðburðum dreift um stærra svæði og 

lokunarsvæði var stækkað sem hafði það í  fo r með se r 

að mannfjo ldinn dreifðist betur. Einnig var a hersla lo gð 

a  að kynna vel lokanir og aðgengisma l. Það virðist hafa 

stuðlað að aukinni a nægju ha tí ðargesta. 

Tendrun Friðarsúlunnar í  Viðey verður sem a ður eitt 

af verkefnum Ho fuðborgarstofu í  okto ber en Ho fuð-

borgarstofa se r um framkvæmd viðburðarins í  Viðey í  

samstarfi við Borgarso gusafn, Listasafn Reykjaví kur og 

skrifstofu sviðsins. Fyrir tendrun Friðarsu lunnar 2014 

var Ho fuðborgarstofu falin framkvæmd og stjo rn verk-

efnisins. 

Desember í Reykjavík hefur tekið a  sig ny ja mynd 

sí ðustu a r og standa viðburðir nu  yfir alla aðventuna. 

Ha tí ðin hefst með tendrun ljo sa Oslo artre sins fyrsta 

sunnudag í  aðventu og ly kur a  Þorla ksmessu með 

skemmtilegum u tito nleikum en þar a  milli verður að 

finna fjo lda smærri viðburða þar sem hugað er se rstak-

lega að go mlu jo lunum og sagnahefðinni. Stefnt er að því  

að vinna meira með a ramo t og þretta ndann og lengja 

þannig ha tí ðina fram í  janu ar. Á ður hefur ha tí ðin bæði 

verið ko lluð Jo laha tí ð og Áðventuha tí ð en he r eftir 

verður notast við heitið Desember í  Reykjaví k bæði a  

í slensku og ensku. Tilgangurinn er að nota einfalt og 

sky rt heiti sem nær yfir mismunandi viðburði a  þessum 

tí ma.  

Lykiltölur 
Rauntölur     

2012 
Rauntölur    

2013 
Útkomu-
spá 2014 

Markmið   
2015 

Gestafjöldi á Upplýsingamiðstöð 257.025 299.088 335.000 360.000 

Hlutfall jákvæðra landsmanna gagnvart Menningarnótt 68% 73% 76% 76% 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.menningarnott.is  40.700 57.948 65.935 70.000 

Sala á gestakorti (fjöldi korta) 6.700 8.267 10.000 11.000 

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi  672.000 807.349 900.000 980.000 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.visitreykjavik.is 363.364 636.133 700.000 720.000 
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LISTASAFN REYKJAVÍKUR 
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Safnið hefur þrju  hu s til umra ða: Kjarvalsstaði fra  1973, 

Á smundarsafn fra  1983 og Hafnarhu sið fra  a rinu 2000. 

Fjármál 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2015 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      92.247 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 148.122 

 Innri leiga  131.988  

 Annar rekstrarkostnaður 163.173 

 

Rekstrarniðurstaða 351.036 

 

Starfsmannafjöldi 2015 

 Heildarfjöldi starfsmanna 36 

 Fjöldi stöðugilda  21,5 

Hlutverk 
Samkvæmt samþykkt fyrir Listasafn Reykjaví kur er 

hlutverk stofnunarinnar að: 

 Safna svo fullkomnu safni í slenskrar myndlistar sem 

unnt er, skra  það, varðveita og sy na. 

 Rannsaka og sinna fræðslu um myndlist. 

 Efna til kynningar a  verkum og starfsemi safnsins. 

 Hafa umsjo n og eftirlit með myndverkum a  

almannafæri í  eigu borgarinnar. 

 Stuðla að því  að borgarbu um og o ðrum gestum 

safnsins se  gert kleift að fylgjast með því  helsta sem 

er að gerast í  myndlist. 

  

Meginmarkmið 
 Áð val verka í  safneign og til sy ninga ra ðist af list-

rænu gildi þeirra fyrst og fremst.  

 Áð sinna fræðslu, kynningu og u tga fu a  þann ha tt að 

nu tí malist verði aðgengileg o llum. 

 Áð hlu a að rannso knum og skra ningu a  listaverkum 

safnsins a  þann ha tt að safneignin geti þjo nað 

menningarso gulegu hlutverki sí nu til frambu ðar. 

 Áð hafa gott eftirlit og umsjo n með listaverkum a  

almannafæri í  eigu borgarinnar svo þau haldi lis-

trænu gildi sí nu. 

 Áð sy na helstu stefnur og strauma í  list samtí mans 

og með því  gera borgarbu um og o ðrum gestum 

safnsins kleift að fylgjast með framsækinni í slenskri 

og alþjo ðlegri myndlist.  
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Sýningar 
Stærsta sy ning a rsins er Ny ma lað, sem er ætlað að gefa 

sneiðmynd af sto ðu ma laralistarinnar a  I slandi eins og 

hu n horfir við okkur í  dag. Sy ningin er tví skipt og 

verður bæði í  Hafnarhu si og a  Kjarvalssto ðum.  Gert er 

ra ð fyrir að verk 86 ma lara verði sy nd. Á  sí ðustu a rum 

hefur verið mikil gro ska í  ma laralist ví ða um heim, eins 

og ljo st er af sy ningum í  leiðandi listaso fnum og u tga fu 

ny rra bo ka erlendis. Ny jar a herslur og u tví kkun 

miðilsins hafa vakið eftirtekt en a  sama tí ma hefur 

athyglin beinst að fjo lbreytninni í  ma lverki samtí mans. 

Listamenn a  o llum aldri, sem aðhyllast o lí kar liststefnur 

og hugmyndafræði, leggja ma lverkið fyrir sig. Þetta er 

raunin he r a  landi sem og annars staðar en þar sem 

engin u ttekt hefur verið gerð a  í slenskri ma laralist sam-

tí mans er erfitt að fa  heildarmynd af sto ðunni. 

Sy ningunni er ætlað að bæta u r þessu með sneiðmynd 

af því  sem starfandi ma larar eru að fa st við.   

Þrja r sy ningar a rsins eru settar upp í  tilefni 100 a ra 

afmælis kosningare ttar kvenna a  I slandi. Sy ningin 

Vatnsberinn-fjall+kona tekur fyrir sto ðu verka- og 

vinnukvenna í  byrjun sí ðustu aldar. Ho ggmynd 

Á smundar Sveinssonar, Vatnsberinn, sy nir konu rogast 

með vatnsfo tur en su  erfiða vinna að bera vatn í  hu s fe ll 

í  hlut kvenna bæði í  Reykjaví k og í  sveitum landsins. 

Sy ning a  verkum Ju lí o nu Sveinsdo ttur og færeyska 

ma larans Ruth Smith beinir athyglinni að tveim konum 

sem so ttu se r listmenntun til Kaupmannahafnar 

snemma a  tuttugustu o ld og lo gðu ma laralist fyrir sig a  

tí mum þegar konum var ekki ætlað að hafa atvinnu af 

listsko pun. Vefnaðarlist Ju lí o nu verður einnig gerð skil a  

annarri sy ningu a samt listvefnaði Á sgerðar Bu ado ttur. 

Áuk þessara sy ninga verður list kvenna sy nileg sem fyrr 

í  einka- og samsy ningum safnsins. 

Safnið ræktar hlutverk sitt að kynna erlenda myndlist a  

I slandi með sy ningum a  verkum Richard Serra og Cory 

Árcangel. Úmhverfisverk Serra í  Viðey verður í  brenni- 

depli a  sumarsy ningu Hafnarhu ss sem mun tengjast 

HELSTU VERKEFNI 2015  

sumarlangri viðburðadagskra   í  Viðey. Serra a  langan og 

glæstan feril að baki og vinnur með nokkuð hefðbundin 

efni sku lptu rlistarinnar, sta l og stein, en Árcangel er af 

yngri kynslo ð listamanna og ny tir se r stafræna tækni í  

verk sí n. Hann var ekki nema 24 a ra þegar hann vakti 

feikilega athygli a  Whitney tví æringnum 2004 og sí ðan 

hefur hann sy nt a  mo rgum helstu so fnum í  Banda-

rí kjunum og Evro pu.  

Nýmiðlun 
Stafræn miðlun verður a fram snar þa ttur í  starfi Lista-

safns Reykjaví kur. Meðal annars verður ny  heimasí ða 

kynnt a  a rinu.  Á  heimasí ðunni verður starfrækt net-

verslun þar sem ma  m.a. kaupa bækur sem safnið hefur 

gefið u t, afsteypur af styttum Á smundar og ho nnunar-

gripi. Þa  mun o ll sy ningasaga safnsins fra  1973 til 

dagsins í  dag og ha tt í  þu sund sy ningaskra r verða að-

gengilegar a  heimasí ðunni auk upply singa um alla þa  

starfssemi sem safnið stendur fyrir.  

List í almenningsrými 
I  samræmi við menningarstefnu Reykjaví kurborgar 

2014-2020 verður a framhaldandi a hersla a  verkefni 

sem na  u t fyrir veggi safnsins. Hafin verður vinna við 

mo tun stefnu um list í  almenningsry mi með a herslu a  

tilho gun ny rra verkefna í  samra ði við o nnur svið 

Reykjaví kurborgar. Á hersla verður a  menningarlega 

se rsto ðu einstakra hverfa borgarinnar og aukna 

aðkomu listamanna að skipulagi og mo tun mannvirkja a  

vegum borgarinnar, í  samræmi við markmið í  aðal-

skipulagi Reykjaví kurborgar 2010-2030, a samt a herslu 

a  samþættingu lista við skipulag hverfa utan mið-

borgarinnar.  

Fræðsla 
Únnið verður að þro un ny rra kennslugagna um list   

Erro s, Kjarval og Á smundar Sveinssonar. Ny  fræðslu-

sy ning verður sett upp í  Flakkaranum þar sem fjallað 

verður um o lí kar birtingarmyndir hu mors í  myndlist. Þa  
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verður leitast við að auka fjo lbreytni viðburða fyrir 

yngri gesti safnsins í  Hugmyndasmiðjunni a  Kjar-

valssto ðum og leitast við að bjo ða upp a  verkefni eða 

viðburði fyrir fjo lskyldur um helgar í  safninu sem tekur 

mið af o llum aldurstigum og kyni.  

Börn og menningaruppeldi  
Listasafn Reykjaví kur hefur sí ðastliðin 22 a r unnið 

fræðslustarf sem hefur það að markmiði að gera menn-

ingu og listir að mikilvægum þætti í  uppeldi og kennslu 

barna og ungmenna í  Reykjaví k. Fræðslustarfið a  

safninu a rið 2015 er unnið samkvæmt þeim aðgerðum 

sem fylgja markmiðum í  menningarstefnu Reykjaví kur-

borgar 2014-2020. 

Eitt af meginmarkmiðum fræðslustarfs safnsins er að 

vekja safngesti, sto ra sem sma a, til umhugsunar um 

myndlist og hvetja til gagnry ninnar hugsunar. Gefin er 

u t safnfræðslubæklingur tvisvar a  a ri til kynningar a  

starfsemi safnsins fyrir hvert sko laa r með a herslu a  

tengingar sy ninga við na mskra r og aðra mo guleika í  

fræðslu. Þa  fer fram skipulo gð mo ttaka sko laho pa a  

o llum sko lastigum í  o llum þremur hu sum safnsins. Með 

því  að bjo ða kennara og nemendur se rstaklega vel-

komna stuðlar safnið að aukinni þekkingu a  í slenskri og 

alþjo ðlegri myndlist í  í slensku sko lakerfi. 

Listasafn Reykjaví kur leitast við gera listaverkaeign 

Reykjaví kurborgar aðgengilega o llum, en safneignin 

samanstendur af þremur se rso fnum; Á smundarsafni, 

Erro safni og Kjarvalssafni. Einnig eru haldnir fjo l-

breyttir viðburðir um helgar fyrir fjo lskyldur og yngri 

safngesti þar sem markmiðið er koma til mo ts við 

a hugasvið gesta a  o lí kum aldri. 

Ny r safnstjo ri mun taka við stjo rn Listasafns Reykja-

ví kur a  sí ðari hluta a rsins en Hafþo r Yngvason hefur þa  

sty rt safninu í  10 a r eða þann a rafjo lda sem heimilt er 

samkvæmt samþykktum safnsins.. 

Sýningar Listasafns Reykjavíkur 2015, Hafnarhús 

31. janu ar 
- 12. aprí l 

Cory Arcangel: Margt smálegt.  Þo  Árcangel se  aðeins 35 a ra gamall er hann talinn einn af 
frumkvo ðlum stafrænnar tækni í  samtí malist sí ðustu tí u a ra. Á  sy ningunni verða 65 verk í  
margví slegum miðlum. (Sy ningarstjo ri: Michael Bank Christoffersen) 

6.febru ar 
- 19. aprí l 

Nýmálað 1. Ma lverk í slenskra samtí mama lara a  o llum aldri, sem aðhyllast o lí kar liststefnur 
og hugmyndafræði, verða sy nd a  tveimur sy ningum a  Kjarvalssto ðum og í  Hafnarhu si. Mark-
miðið er að gefa sniðmynd af sto ðunni í  ma laralistinni eins og hu n horfir við okkur í  dag. 
(Sy ningarstjo rar: Hafþo r Yngvason og Kristja n Steingrí mur Jo nsson) 

25. aprí l 
- 10. maí  

Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands 2015. Ú tskriftara rgangur myndlistar- og ho nnunar-
deilda Listaha sko la I slands sy na verk sí n. 

17. maí  
- 6. september 

Áfangar – Richard Serra á Íslandi. Á rið 2015 verður aldarfjo rðungur liðinn sí ðan 
umhverfisverkið Á fangar var sett upp a  Vesturey í  Viðey. Ho fundurinn Richard Serra er einn 
virtasti myndlistarmaður samtí mans. Á  sy ningunni verða teikningar og grafí sk verk sem 
Serra gerði í  tengslum við verkið auk kvikmyndar og ljo smynda fra  uppsetningu þess. Se rsto k 
a hersla verður a  tenginguna u t í  Viðey með viðburðadagskra  í  eyjunni. (Sy ningarstjo ri: 
Hafþo r Yngvason) 

21. maí  
- 18. okt. 

Kathy Clark – Bears‘ Truths, Observations, and Divinitions. Innsetning bandarí skrar lista-
konu sem hefur verið bu sett a  I slandi mo rg undanfarin a r. (Sy ningarstjo ri: Yean Fee Quay) 

21. maí  
- 18. okt. 

Magnús Sigurðarson. Einkasy ning Magnu sar Sigurðarsonar, en hann hefur verið bu settur í  
Bandarí kjunum um margra a ra skeið (Sy ningarstjo ri: Marku s Þo r Ándre sson) 

Mars 
- 20. september 

Kunstschlager. Listasafn Reykjaví kur hefur boðið Listamannarekna sy ningarry minu 
Kunstschlager að vera með aðsto ðu í  Hafnarhu sinu fra  vori, en Kunstschlager mun skipu-
leggja sy ningar og viðburði í  hu sinu fram yfir sumar. 

3. okto ber 
- u t a rið 

Leikur / barnið sem kennari. Á  sy ningunni verða tengsl myndlistar, ví sinda og kennslu-
fræði skoðuð í  so gulegu samhengi og se rstaklega í  tengslum við mo dernismann. Sy ningin 
mun samanstanda bæði af listaverkum, ví sindalegum tilraunum og heimildum í  y msu formi. 
Markmiðið er ekki aðeins að draga athygli að mikilvægi menntunar heldur að skoða 
hugmyndir um endurbætur í  menntun, sko punargleði og leik. Meðal listamanna er 
listamaðurinn og uppfinningamaðurinn Michael Joaquin Grey. (Sy ningarstjo ri: Jaroslav Ánd-
el) 

Ly kur 
18. okto ber 

Listasaga Errós. Erro  hefur haft mjo g perso nuleg og skapandi tengsl við listaso guna og hafa 
verk eftir listamenn lí kt og Picasso og Leger birst aftur og aftur i verkum hans. Erro safnið a  
gott u rval verka til að vinna u r og sja lfur hefur Erro  fundið klippimyndir að o llum listaso gu-
ma lverkunum sem verða með a  sy ningunni. 

31. okto ber 
- okto ber 2015 

Tilurð Errós. Sy ningin gerir grein fyrir þeim breytingum sem urðu a  list Erro s fra  1955 til 
1964. Á  þessum a rum hvarf Erro  sma  saman fra  expressioní skri og fí gu ratí fri myndlist og 
byrjar að tileinka se r myndgerð samklippimynda (collage), sem hann sí ðar hefst handa við að 
ma la a  le reftið. Þro unarferli hans liggur í  gegnum figu ratí fan expressionisma, teikninga-
samklippur, hreinar samklippur og loks ma laðar eftirmyndir af samklippum, en Erro  virðist 
hafa verið  fyrstur til að skapa „samklippuma lverk“. Erro  fo r ekki til New York fyrr en 1964 og 
þa  komu fram enn aðrar mikilvægar breytingar í  list hans. (Sy ningarstjo ri: Danielle Kvaran) 
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Sýningar Listasafns Reykjavíkur 2015, Kjarvalsstaðir 

17. janu ar 
- 15. mars 

Einar Hákonarson: Púls Tímans. Á  sy ningunni gefst í  fyrsta sinn tækifæri til að sja  langan 
feril Einars og a tta sig a  þeim breytingum sem listsko pun hans hefur tekið í  tí mana ra s. List 
Einars hefur gengið í  gegnum aðgreinanleg tí mabil en hann hefur a vallt verið sja lfum se r tru r 
og iðulega farið o troðnar slo ðir. (Sy ningarstjo ri: Ingiberg Magnu sson) 

17. janu ar 
- 15. mars 

Ljóðrænt litaspjald: Úr safneign Kjarvals. Á  sy ningunni er listferli Jo hannesar S. Kjarval er 
gerð skil með lykilverkum u r safneign Listasafns Reykjaví kur. 

28. mars 
-  7. ju ní  

Nýmálað 2. Ma lverk í slenskra samtí mama lara a  o llum aldri, sem aðhyllast o lí kar liststefnur 
og hugmyndafræði, verða sy nd a  þremur sy ningum a  Kjarvalssto ðum og í  Hafnarhu si. Mark-
miðið er að gefa sniðmynd af sto ðunni í  ma laralistinni eins og hu n horfir við okkur í  dag. 
(Sy ningarstjo rar: Hafþo r Yngvason og Kristja n Steingrí mur Jo nsson) 

19. ju ní  
- 20. sept. 

To stærke (vinnutitill). Sy ning a  ma lverkum Ju lí o nu Sveinsdo ttur og færeyska ma larans Ruth 
Smith. Ba ðar o lust þær upp a  litlum eyjum (Vestmannaeyjum og Suðuroy í  Færeyjum) og fo ru 
ba ðar til Kaupmannahafnar í  na m þegar fa ar konur lo gðu myndlist fyrir sig, se rstaklega a  
vestnorræna svæðinu. (Sy ningarstjo ri: Hrafnhildur Schram) 

19. ju ní  
- 20. sept. 

Listvefnaður. Sy ning a  vefnaðarverkum Ju lí o nu Sveinsdo ttur og Á sgerðar Bu ado ttur. 
(Sy ningarstjo ri: Harpa Bjo rnsdo ttir) 

20. ju ní  
- 29. no vember 

Út á spássíuna – texti og pár í list Kjarvals. Lo gð veður a hersla a  so gur Kjarvals, texta hans 
og samhengi þeirra við ma lverk og teikningar. Hver var ritho fundurinn, ska ldið og ny yrða-
smiðurinn Kjarval,? Efniviður sy ningarinnar eru teikningar, skissur og krot a  blo ðum og sn-
eplum,  y msir textar, slitro ttar setningar og einsto k orð. (Sy ningarstjo ri: Æsa Sigurjo nsdo ttir) 

Sýningar Listasafns Reykjavíkur 2015, Ásmundarsafn 

21. febru ar 
- 26. aprí l 

Vatnsberinn – fjall + kona. Ho ggmynd Á smundar Vatnsberinn (1937) er leiðarstef 
sy ningarinnar en a  henni verða einnig til sy nis ny  verk samtí malistamanna og so gulegar 
heimildir um vatnsberana í  Reykjaví k og í  sveitum landsins. (Sy ningarstjo ri: Harpa Bjo rns-
do ttir) 

9. maí  
- 4. okto ber 

Ásmundur Sveinsson – lykilverk. Sumarsy ning þar sem ferli Á smundar Sveinssonar er gerð 
skil með lykilverkum u r safneign Listasafns Reykjaví kur. (Sy ningarstjo ri: Yean Fee Quay) 

17. okto ber 
- u t a rið 

Fljúgandi Framtíð (vinnutitill). Samsy ning þar sem verk Á smundar Sveinssonar verða sett í  
samhengi hugmynda ví sindaska ldskapar, en þar birtast draumar mo dernismans um framtí ð 
sem oftar en ekki tengjast hinum miklu tækniny jungum sem urðu a   20. o ldinni. I  mo rgum 
verkum Á smundar ma  finna þessa framtí ðarsy n, en hann a leit að a n ny rra verka, a n 
nu tí mans, hætti fortí ðin að vekja a huga. Á  sy ningunni verða auk Á smundar verk eftir sam-
tí mamenn hans og yngri listamenn. (Sy ningarstjo rar: Heiðar Ka ri Rannversson og Klara Þo r-
hallsdo ttir) 

Lykiltölur 
Rauntölur     

2012 
Rauntölur    

2013 
Útkomu-

spá   2014 
Markmið*   

2015 

Gestafjöldi - heildartala 171.138 203.053 210.000 215.000 

 - Hafnarhús 108.832 120.617 125.000 125.000 

 - Kjarvalsstaðir 49.381 65.363 60.000 65.000 

 - Ásmundarsafn 12.925 17.073 25.000 25.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 12.399 13.090 13.000 13.000 

Fjöldi viðburða 106 119 130 110 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 8 8 6 4 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði 53.513 80.718 120.000 120.179 

Útlán listaverka 622 598 551 550 

Fjöldi útgáfuverka 12 14 14 16 

Fjöldi skráðra listaverka í eigu safnsins 16.483 16.778 16.856 16.870 

Fjöldi útilistaverka í umsjón safnsins 138 157 184 185 
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HELSTU VERKEFNI 2014  

Borg með hjarta   

var  yfirskrift Menningar- og ferðama lasviðs a rið 2014. I  

því  fo lst m.a. að setja mannre ttindi í  o ndvegi og vinna að 

því  að Reykjaví k se  manneskjuleg og hly leg borg – jafnt 

fyrir þa  sem he r bu a og hina sem sækja okkur heim. 

Fjo lbreytt menningar- og listalí f spilar í  þessu samhengi 

lykilhlutverk; að starfsemi menningarstofnana sviðsins 

hvetji til þa ttto ku og geri o llum borgarbu um kleift að 

na lgast upply singar, fræðslu og upplifun tengda 

menningararfi og so gu, sjo n- og orðlistum, to nlist, 

fjo lmenningu, barnamenningu og margví slegum 

viðburðum. I  yfirskriftinni fo lst einnig hvatning til þess 

að sy na dirfsku og þor til að fara ny jar leiðir og breyta u t 

fra  viðteknum venjum. I  borg með hjarta er tekið vel a  

mo ti gestum sem fjo lgar með hverju a rinu. Þeim er 

fagnað, tryggt gott aðgengi að upply singum og eru 

hvattir til að ny ta se r allt það fjo lbreytta sem borgin 

hefur upp a  að bjo ða allt a rið um kring.  

Sameinað safn 

Rekstur og starfsemi Ví kurinnar – Sjo minjasafns Reykja-

ví kur var yfirtekinn og safnið gert að borgarsafni í  a rs-

byrjun. Þann 1. ju ní  to k svo til starfa ny tt sameinað safn, 

Borgarso gusafn Reykjaví kur. Úndir því  nafni 

sameinuðust Minjasafn Reykjaví kur með  Á rbæjarsafni 

og  Landna mssy ningunni í  Áðalstræti, Ljo smyndasafn 

Reykjaví kur, Sjo minjasafnið í  Reykjaví k og Viðey.  

Menningarstefna Reykjavíkurborgar  

undir yfirskriftinni „Menning er mannre ttindi“ var 

samþykkt af borgarstjo rn  20. maí . Það ny mæli fylgdi 

stefnumo tuninni að henni fylgdi aðgerðara ætlun sem 

uppfærð verður a rlega í  samræmi við samþykkta 

stefnumo rkun og fja rhagsa ætlun borgarinnar, en 

stefnan sja lf gildir fra  a rinu 2014-2020.  118 aðgerðir til 

lengri eða skemmri tí ma eru a  þeirri a ætlun. Stefnan 

ny tist við stefnumo tun og a kvarðanato ku og hu n a  að 

gagnast o llum sem hlut eiga að menningarlí finu. 

I  kjo lfar samþykkta um aðgerðir menningarstefnu var 

a ætlað se rstakt fe  a  a rinu 2014. Áf því  var 1.5 m.kr.  

varið í  u tga fustyrki fyrir se rstaklega myndrí kar bækur 

tengdar so gu og menningu í  Reykjaví k, 1 m.kr. til 

Borgarbo kasafns Reykjaví kur til að hefja þro unarvinnu 

við u tla n rafbo ka, 4 m.kr. í  ny  verkefni með a herslu a  

barnamenningu og listfræðslu barna og ungmenna, 1 

m.kr. í  menningarmerkingar í  Reykjaví k til að kynna 

listir, bo kmenntir og so gu borgarinnar og 1 m.kr. til að 

hefja samstarf um nauðsynlegar rannso knir a  

menningarstarfi í  Reykjaví k.  

Önnur markmið sviðsins  

sem sett voru og sja  ma  fremst í  starfsa ætlun 2014 

na ðust a  a rinu. Fundnar voru hagkvæmustu leiðir í  

rekstri um leið og leitast var við að uppfylla metnaðar-

full markmið stefnumo rkunar í  ma laflokknum. Farið var 

í  a tak við að kynna starfsemi menningarstofnana 

Reykjaví kurborgar fyrir ferðaþjo nustunni og a tak var 

gert í  kynningu og so lu bæði a  Menningarkorti Reykja-

ví kur og Gestakorti Reykjaví kur. Hvoru tveggja skilaði 

go ðum a rangri. Enn eitt farsæla a taksverkefnið var sett 

af stað til að efla safnabu ðir, auka u rval, veltu og fram-

legð.  Ny tt slagorð – Reykjaví k Loves – markaði tí mamo t 

bæði í  a herslum og auknu samstarfi við na granna-

sveitarfe lo g um sameiginlega markaðssetningu a  ho fuð-

borgarsvæðinu í  heild. Haldið var a fram að þro a ny tingu 

a  margví slegri rafrænni miðlun a  stofnunum sviðsins til 

upplifunar, kynningar, fræðslu og markaðssetningar.   

Styrkveitingar og  framlög 

Á herslur menningar- og ferðama lara ðs a rið  2014 í  

styrkveitingum voru  aukið aðgengi og þa tttaka ny rra 

ho pa í  menningunni, bo rn og menningaruppeldi, sam-

starf eininga, stofnana, listgreina og listamanna, 

bo kmenntaviðburðir eða verkefni til eflingar Reykja-

ví kur sem Bo kmenntaborg ÚNESCO.  Ra ðgefandi fag-

ho pur um styrki skipaður fulltru um Bandalags í slenskra 

listamanna ( BI L) hafði 175 umso knir til umfjo llunar og 

alls var so tt um ru mar 268 milljo nir kro na. Niðursto ður 

menningar- og ferðama lara ðs um styrkveitingar byggðu  

alfarið a  u thlutunartillo gum fagho psins sem na mu kr. 

67.2 m.kr.  

Fyrir styrkjau thlutun 2014  í  upphafi a rs voru tí u 

borgarha tí ðir þegar með samninga í  gildi, en við bættust 

to nlistarha tí ðirnar So nar Reykjaví k, Reykjaví k Mid-

summer Music og Tectonics to nlistarha tí ðin sem nu  

fengu fengið þriggja a ra samning. Með því  voru 43,5 m. 

orðnar bundnar í  Borgaha tí ðasjo ði með framlagi til 13 

ha tí ða. Stærstu styrkir til eins a rs voru vegna 

Kvikmyndaha tí ðar í  Reykjaví k 2014, 8 m.kr. og 

Kammersveit Reykjaví kur, Sto rsveit Reykjaví kur og  

Caput hlutu 1,8 m.hver. Áðrir styrkir na mu allt fra  100 

til 1100 þu sund kro num.   

Helstu breytingar a  framlagi menningar- og 

ferðama lara ðs a  a rinu lituðust af af ny jum samningum 

til fleiri a ra. Með gerð langtí masamninga er mun 

sterkari stoðum rennt undir faglegt starf í  listalí fi 

borgarinnar.  Á  a rinu var Tjarnarbí o  loks komið a  veru-

legt skrið eftir endurbætur sem sko punarmiðsto ð með 

a herslu a  sviðslistir. Áuk hu snæðisframlagsins styrkir 

nu  borgin rekstur Tjarnarbí o s um 10 milljo nir a  a ri með 

samningi til þriggja a ra.  Stærsti samningurinn er við 

Heimili kvikmyndanna til rekstrar Bí o s Paradí sar, en 

jafnframt eru langtí masamningar  við Ny listasafnið, og 

Kling og Bang, Samto k um danshu s til rekstrar dans-

verkstæðis og Myndho ggvarafe lagið í  Reykjaví k.  

Það ny mæli samningsins við Leikfe lag Reykjaví kur í  

Borgarleikhu si að leikhu sið skuli leggja a herslu a  að 
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sinna listuppeldi barna og ungmenna og vinna a rlega 

fræðslua ætlun þar að lu tandi gafst vel. 

Tilgangur ny s samkomulags um Ho rpu to nlistar- og 

ra ðstefnuhu s ohf var að skjo ta stoðum undir rekstur 

hennar með það að markmiði að reksturinn verði eins 

sja lfbær og kostur er. Samkvæmt því  leggja Reykja-

ví kurborg og í slenska rí kið Ho rpu til se rsto k a rleg fram-

lo g fyrir a rið 2013 – 2016.  

Listaha tí ð í  Reykjaví k ny tur hæsta framlags til ha tí ða 

með þrí hliða samningi við rí ki og borg er gildir til a rs-

loka 2015.  

Sviðslistamiðsto ðin í  Tjarnarbí o i og Sjo nlistamiðsto ð a  

Korpu lfssto ðum njo ta hæstu styrkjanna vegna innri 

leigu að undanskildu Borgarleikhu si. Iðno , SI M Hafnar-

strætis16, Myndho ggvarafe lagið Ny lendugo tu 13B og 15 

og Grafí kfe lagið í  Hafnarhu si njo ta einnig niður-

greiddrar innri leigu fyrir starfsemi sí na.  

Erlent samstarf 

Á rangur alþjo ðlegs samstarfs var  sy nilegur með 

ny jungum í  starfi, alþjo ðlegum  samstarfsverkefnum, 

sy ningum, ra ðstefnum og viðburðum. 

Menningarma lanefndir ho fuðborga Norðurlanda halda 

sameiginlega ra ðstefnu annað hvort a r  og var hu n 

haldin í  Kaupmannaho fn um ma naðarmo tin ju ní /ju lí  

2014. Vegna kosninga til borgarstjo rnar komst ra ðið 

ekki a  fundinn, en þess í  stað fo r ny tt ra ð í  fræðsluferð 

til Ámsterdam og Rotterdam í  no vember. 

Sviðið kom að undibu ningi viðamikillar norrænnar 

ra ðstefnu Árts & Áudiences sem menntama lara ðuneytið 

sto ð fyrir í  Ho rpu sem eitt af meginverkefnum þess a  

sviði menningarma la a  formennskua ri í  norrænu sam-

starfi. Sjo num var beint að því  hvernig na  ma  til ny rra 

a horfendaho pa og hvernig norrænar lista- og 

menningarstofnanir hafa tekist a  við þa  a skorun sem 

stafræna byltingin hefur í  fo r með se r. Þær deildu 

reynslu sinni af því  hvaða a skoranir, mo guleikar og tak-

markanir liggja í  hinum stafræna heimi og hvaða a hrif 

þetta hefur a  dagskra rgerð, miðlun og samskipti okkar 

við unnendur lista og menningar. Sviðið fe kk svo fulltu a 

listaha tí ða í  Edinborg af ra ðstefnunni til þess að hafa 

se rstakan starfsdag í  kjo lfarið með helstu ha tí ðum í  

borginni og he lt Ho fuðborgarstofa utan um þann þa tt í  

samvinnu við fleiri. 

Ho fuðborgarstofa greiddi að vanda go tu erlendra fjo l-

miðla, kynnti Reykjaví k a  erlendum mo rkuðum og vann 

að markaðssetningu borgarinnar með samstarfsaðilum 

innan lands og utan, auk aðildar að alþjo ðlegum sam-

to kum ferðama la og viðburðahalds. Nokkuð var um 

na ms– og kynnisferðir starfsmanna til u tlanda og tekið a  

mo ti erlendum gestum í  sama skyni.  

Kynjuð fjárhagsáætlun 

Sky rsla starfsho ps um KFS 2014 sy ndi að þa tttaka í  

skipulo gðum viðburðum a  menningarstofnunum er 

umtalsvert minni meðal pilta en stu lkna og í  

viðhorfsko nnunum voru piltarnir almennt neikvæðari 

en stu lkurnar. I  kjo lfarið var skipaður starfsho pur a  

sviðinu til að gera tillo gur um u rbætur. 

Hjo rtur Marteinsson hlaut Bo kmenntaverðlaun To masar 
Guðmundssonar 2014 fyrir ljo ðahandritið Álzheimer-tilbrigðin. 
Dagur B. Eggertsson borgarstjo ri veitti viðurkenninguna í  
Ho fða. 

Dagur B. Eggertsson borgarstjo ri u tnefndi Gunnar Þo rðarson 
Borgarlistamann Reykjaví kur 2014 að tillo gu menningar– og 
ferðama lara ðs. Einar O rn Benediktsson var formaður ra ðsins 
sí ðasta kjo rtí mabil. 

Styrkho fum 85 menningarverkefna var boðið í  Tjarnarbí o  í  
a rsbyrjun þar sem Einar O rn Benediktsson formaður u tnefndi 
Nordic Áffect To nlistarho p Reykjaví kur 2014, gladdist yfir 
gro skunni í  menningarlí fi borgarinnar og ny jungar í  starfsemi 
Tjarnarbí o s voru kynntar. 

Borgarlistamaður Reykjavíkur 2014 

Tónlistarhópur Reykjavíkur 2014 

Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2014 
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Borgarbókasafn  
Reykjavíkur 2014  

Á rið 2014 einkenndist af tækifærum og ny jum 

a skorunum fyrir starfsfo lk Borgarbo kasafns. Bryddað 

var upp a  ny jungum, vefsetur endurny jað, heilt safn flutt 

innan hverfis og lo gð dro g að viðbyggingum og ny bygg-

ingum.  

Sameining Borgarbókasafns og Menningar-

miðstöðvarinnar Gerðubergs 

Gerð var u ttekt a  tækifærum í  samruna Borgarbo kasafns 

Reykjaví kur og Menningarmiðsto ðvarinnar Gerðubergs 

með það í  huga að styrkja framtí ðarhlutverk 

almenningsbo kasafna sem menningarmiðjur í  hverfum 

borgarinnar með aukinni a herslu a  fjo lbreytta 

viðburðadagskra  a rið um kring. Starfsfo lk to k virkan 

þa tt í  þessari vinnu og um a ramo t 2014-2015 voru 

þessar stofnanir sameinaðar undir einn hatt.  

Nýtt safn í Grafarvogi 

Á  haustdo gum flutti starfssto ð Borgarbo kasafns í  

Grafarvogi sig um set. Safnið er nu  staðsett í  Spo nginni 

41 þar sem bæði er ry mra um það og aðgengi afar gott.  

Tilraunaverkefni í Norðlingaholti  

I  september opnaði lí tið u tibu  Borgarbo kasafns í  

Norðlingaholtssko la. Safnið er tilraunaverkefni  í  

samvinnu við Sko lasafnamiðsto ð og sko lann. Rekið 

verður lí tið sameiginlegt sko la- og almenningsbo kasafn í  

hu snæði sko lans og getur almenningur í  hverfinu so tt 

þjo nustu eftir sko latí ma.  

Reykjavík  
Bókmenntaborg UNESCO  

Margt var a  do finni a  þriðja starfsa ri Bo kmennta-

borgarinnar a rið 2014. I  janu ar boðaði Bo kmennta-

borgin til samra ðsfundar með helstu samstarfsaðilum í  

orðlistargeiranum í  Reykjaví k og í  framhaldi hans settu 

stjo rn og verkefnastjo rar fram fimm a ra a ætlun fyrir 

Bo kmenntaborgina.  

Stærstu verkefni a rsins voru Lestrarha tí ð í  Bo kmennta-

borg í  okto ber og hinn ny i landsleikur í  lestri, Állir lesa, 

sem Bo kmenntaborgin og Miðsto ð í slenskra bo kmennta 

standa fyrir. Lestrarha tí ð var helguð sma so gum og ritlist 

undir heitinu Tí mi fyrir so gu og var dagskra  hennar þe tt 

og fjo lbreytt. Boðið var upp a  ritsmiðjur, Orðaævinty ri 

fyrir bo rn, upplestra, sy ningar og u rval sma sagna í  

Nestisboxi Bo kmenntaborgarinnar og bo kinni Eins og 

Reykjaví k, sem Þo rarinn Eldja rn to k saman. 

Lestrarha tí ð lauk með evro pska sma sagnaverkefninu 

Transgressions sem Bo kmenntaborgin sto ð að fyrir 

I slands ho nd. Þrja r í slenskar so gur voru skrifaðar af 

þessu tilefni, ho fundar þeirra heimso ttu Wroclaw í  

Po llandi og tveir po lskir ho fundar komu til Reykjaví kur. 

Ljo ðlistarverkefninu ORT lauk a  a rinu en Bo kmennta-

borgin var aðalsamstarfsaðili að því  verkefni he r a  landi. 

Þy skur gestaritho fundur dvaldi í  Reykjaví k um sex 

vikna skeið og Bo kmenntaborgin to k einnig þa tt í  

alþjo ðlegum verkefnum utan landsteinanna með o ðrum 

Bo kmenntaborgum ÚNESCO. Áð auki a tti Bo kmennta-

borgin í  samstarfi við systurborg Reykjaví kur, Seattle, 

en þar var Reykjavik Writing Jam haldið sem hluti af 

I slandskynningunni Taste of Iceland.  

Sleipnir fe kk bu ning a  a rinu og kom fram í  lifandi mynd í  

fyrsta sinn a  Barnamenningarha tí ð. Einnig var hafist 

handa við að u tbu a fylgiefni með Sleipni fyrir leiksko la-

bo rn sem mun fylgja honum í  heimso knir í  leiksko la 

borgarinnar. Po stkortaserí an Words from Reykjaví k leit 

dagsins ljo s en hu n hefur að geyma tilvitnanir í  í slenska 

ritho funda í  ho nnun Ragnars Helga O lafssonar. Þessi 

minjagripur fra  Bo kmenntaborginni er seldur í  safn-

bu ðum Reykjaví kurborgar. Sma forritið  Reykjavik 

Culture Walks hefur nu  að geyma go ngur a  fjo rum 

tunguma lum, en  tvær leiðsagnir a  spænsku bættust við 

a  a rinu.  
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Þann 28. no vember 2013 samþykkti borgarra ð þa  

tillo gu menningar- og ferðama lara ðs að Reykjaví kuborg 

tæki yfir rekstur og starfsemi Ví kurinnar- Sjo minjasafns 

Reykjaví kur ses. með eignum og skuldum sja lfseigna-

stofnunarinnar og yrði safnið þar með að borgarsafni. 

Þa  var sviðsstjo ra Menningar- og ferðama lasviðs falið að 

leiða sameiningu a  rekstri og þjo nustu Minjasafns 

Reykjaví kur (Á rbæjarsafn og Landna mssy ningin í  Áðal-

stræti), Ljo smyndasafns Reykjaví kur, Viðeyjar og 

Ví kurinnar – Sjo minjasafns Reykjaví kur í  samræmi við 

forsendur og markmið fyrirliggjandi samrunaa ætlunar. 

Hið ny ja safn to k til starfa 1. ju ní  2014 og var 

Guðbrandur Benediktsson ra ðinn safnstjo ri þess.  Efnt 

var til nafnasamkeppni fyrir ny ja safnið í  byrjun maí  og 

ba rust o tal tillo gur. Do mnefnd fo r yfir tillo gurnar og var 

það samdo ma a lit að Borgarso gusafn væri re tta nafnið a  

safnið og var það tilkynnt að viðsto ddu fjo lmenni við 

Sjo minjasafnið a  Grandagarði. 

Borgarso gusafn Reykjaví kur hefur umsjo n með 

menningarminjum í  Reykjaví k og ber a byrgð a  so fnun, 

skra ningu, varðveislu, rannso knum og miðlun a  afar 

fjo lbreyttum safnkosti.  Úm er að ræða muni, hu s, ljo s-

myndir og minjar tengdum sjo mennsku o.fl. sem eru 

einkennandi fyrir menningararf borgarinnar og varpar 

ljo si a  so gu hennar og menningu. Safnið ber jafnframt 

a byrgð a  skra ningu fornleifa, hu sa og mannvirkja, 

rannso knum og eftirliti og er ra ðgjafi borgaryfirvalda 

um verndun menningarminja í  Reykjaví k og um o nnur 

menningarso guleg verkefni. 

I  desember 2013 ho fu starfsmenn undirbu ning að 

sameiningu safnanna og  unnu o tullega að þeim í  hinum 

y msu vinnuho pum fram í  aprí l 2014. Niðursto ður 

þessara starfsho pa voru sí ðan ny ttar til að þro a ny tt 

skipurit fyrir hið ny ja safn. Starfsmenn voru samma la 

um að safnið yrði að vera nu tí malegt safn borgarbu a í  

tengslum við alla í bu a Reykjaví kur og myndi jafnframt 

bjo ða upp a  aðlaðandi menningartengda þjo nustu sem 

ætti erindi jafnt við í bu a sem og gesti Reykjaví kur og 

styrkti í mynd borgarinnar. 

Helsta verkefni Borgarso gusafns Reykjaví kur eftir 

stofnun þess var að vinna að stefnumo tun fyrir hið ny ja 

safn og to ku allir starfsmenn safnsins virkan þa tt í  því  

Vefsetur og nýmiðlun  

Á  a rinu var unnið að því  að færa heimasí ðu/vefsetur 

Borgarbo kasafns og Árto teks yfir í  ny tt vefumsjo nar-

kerfi, Drupal. Jafnframt voru sí ðurnar endurhannaðar til 

að mæta betur þo rfum notenda og opnaði ny r vefur a  

haustdo gum.  

Starfsmenn 

Starfsmenn voru a fram a  faraldsfæti a  a rinu og skoðuðu 

bo kaso fn og menningarmiðsto ðvar í  Hollandi og Dan-

mo rku. Farnar voru tvær skipulagðar ferðir í  þessu 

skyni. Starfsmenn voru duglegir að sækja endur-

menntun innanlands sem utan og fo ru t.d. þrí r starf-

smenn a  ra ðstefnu IFLÁ í  Lyon í  a gu st og þo  nokkrir 

so ttu landsfund Úpply singar a  Ákureyri í  byrjun okto -

ber. 

Fjölmenning 

Menningarmo t hafa verið vinsæl hja  Borgarbo kasafni. I  

sto ðugt fleiri sko lum eru menningarmo tin orðin fastur 

liður í  sko lastarfinu. Á  vegum So guhrings kvenna var 

haldið leiklistarna mskeið, en verkefnið fe kk veglegan 

styrk fra  fyrirtækinu Kaffita r til þessa vegna listaverks 

sem So guhringurinn gerði fyrir fyrirtækið og er nu  

notað í  o llu kynningarefni þess. Cafe  Lingua o x og 

dafnaði a  a rinu og fo r í  nokkra u tra s í  anda starfsa -

ætlunar þess a rs. Haldnir voru viðburðir í  nafni Cafe  

Lingua í  Bí o  Paradí s, a  Ha sko latorgi og í  Tjarnarbí o i svo 

dæmi se u tekin. Hafið var formlegt samstarf við Sko la- 

og frí stundasvið um Heilahristing, heimana msaðstoð í  

bo kasafninu. 

Kynjuð fjárhagsáætlun 

Reykjaví kurborg a kvað a rið 2010 að taka upp kynjaða 

fja rhags- og starfsa ætlun (KFS). Kortlo gð var þa tttaka 

drengja og stu lkna í  skipulo gðum viðburðum 

menningarstofnana Reykjaví kurborgar og skilaði teymi 

af se r sky rslu þar að lu tandi sí ðsumars. Á fram verður 

unnið að kynjaðri fja rhagsa ætlunargerð.  

Börn og unglingar 

Tvo  ny  verkefni, sem tengjast lestri, sko pun og ritfærni 

voru sett a  koppinn þar sem o skað var eftir framlo gum 

og þa ttto ku barna og unglinga. Ánnars vegar var það 

o rmyndasamkeppnin Bo karæman og hins vegar o rso gu-

samkeppnin SMS (Sendu Me r So gu). Gerð var tilraun 

með  leshringi fyrir bo rn og Leikfangaskiptimarkað var 

komið a  í  samvinnu við Únicef.  

Borgarsögusafn  
Reykjavíkur  
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ferli. Þa  voru nokkrar tilfæringar er starfsmenn fluttu 

sig a  milli starfsto ðva. Ú tbu in var ny  skrifstofuaðstaða a  

jarðhæð Sjo minjasafnsins þar sem starfsfo lk miðlunar 

og fræðslu kom se r fyrir a  einum stað.  

Starfsemi þeirra safna og eininga sem runnu saman í  

Borgarso gusafn var fjo lbreytt a  a rinu. Ny  grunnsy ning 

var opnuð í  Á rbæjarsafni og fe kk nafnið Neyzlan, sy ning 

a  myndun RÁX var framlag Ljo smyndasafnsins til Lista-

ha tí ðar í  Reykjaví k og um haustið var opnuð sy ningin 

Girl Culture/Stelpumenning  a  myndin eftir bandarí ska 

ljo smyndarann Lauren Greenfield.  

Efni var bætt við Landna mssy ninguna í  samvinnu við 

Álþingi þar sem upply singum u r uppgreftri a  alþingis-

reit er nu  miðlað. 

Únnið var að gerð so lukerfis fyrir myndavef Ljo smynda-

safns Reykjaví kur,  en kerfið mun gera fo lki kleift að 

kaupa myndir beint af vefnum, milliliðalaust.  

Þa  var unnið að undirbu ningi þess að sett verði upp 

se rsto k sy ning í  tengslum við Landna mssy ninguna þar 

sem valin handrit fra  Á rnastofnun verða ho fð til sy nis.  

Y msar umbætur a ttu se r stað í  Viðey, s.s. undirbu ningur 

að byggingu ny s mo tto kuhu ss a  Skarfabakka, endur-

ny jun stí ga og bætt aðgengi auk þess sem fjo lmargir 

viðburðir lo ðuðu til sí n borgarbu a og erlenda gesti. 

Sja  na nar í  kafla um einstakar stofnanir. 

Ferða– og markaðsmál 

Á herslur í  ferða- og markaðsma lum 2014 to ku mið af 

ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 2011 – 2020, en 

grunnstoðir hennar byggja a  markaðssetningu 

borgarinnar a  fjo rum sviðum: Vetrar-, Menningar-, 

Heilsu- og Ra ðstefnuborginni. Á  miðju a ri 2014 kom 

fram tillaga í  borgarra ði um endurskoðun a  ferðama la-

stefnunni til að bregðast við breyttum forsendum vegna 

hraðari fjo lgunar ferðamanna og samþykkti menningar– 

og ferðama lara ð að fela sviðinu að ra ðast í  endurskoðun 

og uppfærslu a  aðgerðaa ætlun stefnunnar. 

Breytingar urðu a  markaðs- og kynningardeild a  a rinu 

þegar ny r deildarstjo ri og tveir se rfræðingar í  inn-

lendum og erlendum samskiptum voru ra ðnir inn í  stað 

tveggja verkefnastjo ra sem fyrir voru. 

 

Ny tt slagorð og auðkenni fyrir Reykjaví k og na granna-

sveitarfe lo g – Reykjaví k Loves - var kynnt í  september 

2014. Ny ja markaðsefnið byggir a  auknu samstarfi við 

na grannasveitarfe lo g um sameiginlega markaðs-

setningu a  ho fuðborgarsvæðinu í  heild. Forsto ðumaður 

Ho fuðborgarstofu sty rði vinnunni sem var unnin í  sam-

starfi við Samto k sveitarfe laga a  ho fuðborgarsvæðinu. 

Áfurðin var kynnt fyrir bæjarstjo rum og menningar- og 

ferðama lara ðum sveitarfe laganna í  yfirgripsmikilli 

fundarherferð undir stjo rn forsto ðumanns og deildar-

stjo ra markaðs- og kynningardeildar Ho fuðborgarstofu. 

Samstarf fulltru a kynningarma la í  sveitarfe lo gunum 

jo kst til muna a  a rinu og sto ð deildarstjo ri markaðs- og 

kynningardeildar fyrir reglulegum fundum þeirra. 

Gefnir voru u t bæklingar um Gestakort Reykjaví kur, um 

Reykjaví k sem a fangastað yfir vetrartí mann og svo var 

bæklingur um a rlegar ha tí ðir í  Reykjaví k enduru tgefinn. 

Állir bæklingarnir voru gefnir u t með ny ju u tliti í  sam-

ræmi við ny tt auðkenni – Reykjaví k Loves. 

Únnið var markvisst að því  að byggja upp sam-

fe lagsmiðla Ho fuðborgarstofu með tí ðari færslum þar 

sem a hersla var lo gð a  að beina umferð inn a  

heimasí ðuna visitreykjavik.is. Á tak var gert í  so lu 

augly singa a  heimasí ðuna. 

Reykjaví kurborg var aðili að samstarfsverkefninu I sland 

allt a rið sem miðar að því  að fjo lga ferðamo nnum utan 

ha annar. Samningurinn gildir u t a rið 2014 en o ví st er 

með a framhaldandi aðkomu Reykjaví kurborgar. 

Blaðamannaheimso knir voru unnar í  samstarfi við 

I slandsstofu, Iceland Naturally og almannatengsla-

skrifstofur erlendis. Tekið var a  mo ti fjo lda fyrirspurna 

fra  erlendum blaðamo nnum varðandi samstarf. Sett 

voru viðmið um að vinna eingo ngu með blaðamo nnum 

sem standast settar kro fur og almennt miðað við svæði 

sem bjo ða upp a  beint flug til I slands. 

 

Verkefnastjo ri Gestakorts Reykjaví kur var ra ðinn inn 

um a ramo t og jo kst sala Gestakortsins um 44% a  fyrstu 

sex ma nuðum a rsins. Á tak var gert í  fjo lgun a  so lu-

sto ðum sem bjo ða Gestakortið, bæði innlendum og er-

lendum. Vegna eftirspurnar var byrjað að bjo ða upp a  

Barnagestakort. 

Höfuðborgarstofa  
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Viðburðir 

Viðburðadeild Ho fuðborgarstofu sa  um undirbu ning og 

framkvæmd eftirfarandi ha tí ða og viðburða: Vetrar-

ha tí ð, Barnamenningarha tí ð, Menningarno tt, tendrun 

Friðarsu lunnar og Desember í  Reykjaví k. Markaðs- og 

kynningardeild hafði umsjo n með kynningarma lum. 

Ho fuðborgarstofa veitti sja lfstæðum ha tí ðum stuðning 

s.s. Ví kingaha tí ð í  Hljo mska lagarðinum o.fl. 

Vetrarha tí ð var haldin í  ellefta sinn 6. – 15. febru ar með 

stuðningi Sí mans og Icelandair. Þetta var umfangsmesta 

Vetrarha tí ð fra  upphafi og to kst hu n mjo g vel. 

Meginstoðir ha tí ðarinnar voru fimm talsins; ljo saganga 

þar sem 10 verk voru tendruð samtí mis a  opnunar-

kvo ldinu og lifðu til lokadags ha tí ðar, Safnano tt sem að 

venju var haldin a  fo studagskvo ldi, Heimsdagur barna í  

Gerðubergi a  laugardegi og Sundlaugano tt a  laugardags-

kveldi. Einnig var viðburðurinn Denver Calling Reykja-

ví k í  boði sem var samstarf Ho fuðborgarstofu og Visit 

Denver.  

Barnamenningarha tí ð var haldin í  fjo rða skipti 29. aprí l 

– 4. maí . Áðso kn var mjo g go ð og voru taldir tæplega 40 

þu sund þa tttakendur. Ru mlega a tta þu sund bo rn a  

aldrinum 0 – 16 a ra komu fram a  ha tí ðinni fyrir ho nd 

sko la sinna, frí stundamiðsto ðva eða listasko la, to ku þa tt 

í  sko lasmiðjum eða voru a horfendur a  sko lasy ningum. 

Fjo lmo rg bo rn í  fylgd með fullorðnum so ttu einnig þa  

viðburði sem ekki voru sko lamiðaðir. 

Menningarno tt var haldin 23. a gu st með stuðningi fra  

Landsbankanum og Vodafone. Vel yfir 100 þu sund 

manns komu a  Menningarno tt sem er metfjo ldi og 

heppnaðist ha tí ðin mjo g vel í  go ðu veðri. Svæði með 

go tulokunum var stækkað fra  því  a rið a  undan sem 

stuðlaði að því  að greiðlegar gekk að beina umferð u r 

bænum að ha tí ð lokinni en fyrri a r. Ha tí ðarsvæðið var 

einnig stækkað sem stuðlaði að betri dreifingu mann-

fjo ldans. I  kynningu var lo gð a hersla a  aðgengi, o ryggi 

og að fjo lskyldan skemmti se r saman og færi saman 

heim. Samkvæmt viðhorfsko nnun Capacent hafa borgar-

bu ar sjaldan verið jafn a nægðir með Menningarno tt og í  

a r. 

Hin a rlega tendrun Friðarsu lunnar a  afmælisdegi John 

Lennon fo r fram í  a ttunda skipti a  9. okto ber. Yfir 2.100 

manns voru við tendrunina í  Viðey sem er metfjo ldi og 

to kst atho fnin mjo g vel í  blí ðskaparveðri. Ho fuðborgar-

stofa to k þa tt í  undirbu ningi og framkvæmd 

tendrunarinnar í  samstarfi við Viðey og skrifstofu Menn-

ingar- og ferðama lasviðs. 

Desember í  Reykjaví k er samheiti yfir alla þa  viðburði og 

uppa komur sem Ho fuðborgarstofa kemur að í  tengslum 

við jo laha tí ðina í  desember s.s. tendrun Oslo artre sins, 

kynningu a  jo lavættum o.fl. Verkefnið var unnið í  go ðu 

samstarfi við umhverfis- og skipulagssvið lí kt og undan-

farin a r. 

Ho fuðborgarstofa sa  um skipulagningu a  vinnustofu um 

samleið ha tí ða, hins opinbera og ferðaþjo nustunnar í  

okto ber. Fyrirlesarar og stjo rnendur vinnustofu voru 

forsto ðumaður Festivals Edinburgh sem er samstarfs-

vettvangur 12 ha tí ða í  Edinborg og framkvæmdastjo ri 

the Festival Fringe Society. Vinnustofan var haldin í  

samstarfi við I slandsstofu, Reykjaví kurborg og 

Menntama lara ðuneytið. 

Upplýsingamiðstöð ferðamanna - UMFR 

Úpply singamiðsto ðin er su  stærsta sinnar tegundar a  

landinu og veitir upply singar um gistingu, samgo ngur, 

afþreyingu og menningu af o llu landinu. Fyrstu a tta 

ma nuði a rsins var meðalaukning gesta milli a ra 21% og 

allt sem bendir til þess að aukningin verði ekki minni 

yfir vetrarma nuðina en a rið 2015. Veruleg aukning var 

einnig a  milli a ra í  so lu varnings og þjo nustu, um 22%. 

Ho fuðborgarstofa to k yfir verkefnið Þekkingarheim-

so knir (e. Study Visits) a  haustma nuðum. Verkefnið 

flutti fra  Ho fuðborgarstofu yfir til Ra ðstefnuborgarinnar 

a rið 2012 og hefur nu  verið flutt yfir aftur. 

Listasafn Reykjavíkur  

Sýningar og samstarf 

Sy ningardagskra  a rsins einkenndist af samvinnu við 

erlend so fn. Þar af voru tvo  norræn samvinnuverkefni: 

Skiptisy ningar a  verkum Erro s og Harro sem voru unnar 

með listasafninu í  Turku, Finnlandi kynntu þessa mikils-

verðu pop listamenn fyrir þjo ðum hvors annars. Yfirlits-

sy ning og bo k um einn athyglisverðasta sam-

tí malistamann, Sví a Ándreas Eriksson, sem var fulltru i 

Sví a a  Feneyjatví æringinum 2011, var unnin í  samvinnu 

við Bonniers Kunsthalle í  Stokkho lmi, Sví þjo ð og lista-

safnið í  Trondheim, Noregi en sy ningin fo r einnig til 

Sviss. Bandarí sk so fn komu að tveimur sy ningar-

verkefnum. Bo k og sy ning a  ny sta rlegum ma lverkum 

Hildar Á sgeirsdo ttur Jo nsson var unnin í  samvinnu við 

Tang listasafnið í  Saratoga Springs, New York og sy ning 

a  innsetningu Katrí nar Sigurðardo ttur fyrir Feneyja-

tví æringinn 2013 var unnin í  samvinnu við Kynningar-
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miðsto ð í slenskrar myndlistar og SculptureCenter a  

Long Island í  New York en þangað fo r sy ningin eftir að 

henni lauk í  Reykjaví k. Sy ningin Synthesis var unnin í  

samvinnu við Museum fu r Gegenwartskunst Siegen í  

Þy skalandi og mun fara þangað eftir sy ningarlok í  

Reykjaví k. Og loks var sy ning sem Listasafn Reykjaví kur 

vann í  samstarfi við þjo ðarsafn Ru sslands í  St. Pe turs-

borg sett upp a  Kjarvalssto ðum.   

Með þessum fjo lþjo ðlegu samvinnuverkefnum getur 

safnið sinnt því  hlutverki sí nu að kynna erlenda mynd-

list a  I slandi og um leið kynnt í slenska list erlendis. En 

sto rar sy ningar a  í slenskri list settu einnig svip sinn a  

dagskra  a rsins. Tvær sto rar sumarsy ningar kynntu so gu 

í slenskrar myndlistar með u rvalsverkum u r safneign 

Listasafns Reykjaví kur. Á  Kjarvalssto ðum var a herslan a  

ma lverk fra  a runum 1900 til 2000. Sy ningin byggði a  

rannso knarvinnu sem unnin var í  tengslum við 

sy ninguna Flæði sem var haldin a  Kjarvalssto ðum 

veturinn 2013. Sumarsy ning Hafnarhu ss to k svo fyrir 

sí ðastliðna fjo ra a ratugi í  í slenskri list en safnið a  

vandað u rval verka fra  því  tí mabili.   

Sumarsy ningar a  list Kjarvals og Á smundar Sveinssonar 

samansto ð einnig af lykilverkum u r safneigninni, en yfir 

vetrarma nuðina var a hersla lo gð a  að draga fram ny jar 

hliðar a  þessum gamalkunnu listamo nnum með því  að 

setja þa  í  tengsl við ny ja strauma í  myndlist. Þannig var 

haustsy ningu Ándreas Eriksson a  Kjarvalssto ðum ætlað 

að varpa ny ju ljo si a  list Kjarvals.  I  Á smundarsafni voru 

sy ndir sku lptu rar samtí malistamanna sem byggja a  

formgerð hu sa og þeir la tnir kallast a  við hu s safnsins 

sja lfs sem Á smundur hannaði og hugsaði sem einskonar 

ho ggmynd. Á  annarri sy ningu var abstraktverkum ungra 

í slenskra listamanna stillt upp með abstrakt 

ma lmsku lptu rum sem Á smundur gerði a  sí ðasta tí mabili 

ferils sí ns. Áðrar leiðir voru farnar í  Erro safni en aðal-

sy ning a rsins var samsett af ny jum verkum sem hann 

hefur gefið safninu af alkunnri rausn sinni. 

Tengsl to nlistar og myndlistar setti sterkan svip a  

vordagskra  Hafnarhu ss en dagskra in ho fst með Myrkum 

mu sí kdo gum og lauk með Tectonics to nlistarha tí ð Sin-

fo ní uhljo msveitar I slands. Á  tí mabilinu voru hugmyndir 

um „sy nilega to nlist“  og „hljo mfræði myndlistarinnar“ 

skoðuð í  bæði í slensku og alþjo ðlegu samhengi. 

 

Rannsóknir 

Fyrir utan þær rannso knir sem felast í  undirbu ningi 

sy ninga var ra ðist í  tvo  sja lfstæð fræðileg verkefni a  

a rinu. Textaverk Kjarvals voru tekin til rannso knar en 

hann le t eftir sig fjo lda teikninga með texta sem aldrei 

hefur verið gerð formleg u ttekt a . Skoðað var samspil 

texta og myndar og myndræn einkenni letursins. Niður-

sto ðurnar voru birtar í  fræðilegri grein og mo gulega í  

sy ningu a rið 2015. Seinna verkefnið felst í   u ttekt a  

fræðilegu efni sem ritað hefur verið um Á smund Sveins-

son með það í  huga að gefa u t safnrit um list hans. 

 

Nýmiðlun, kynning og markaðsmál 

Ny  tækifæri í  rafrænni miðlun voru a fram í  forgrunni 

hja  safninu. Á  a rinu var ra ðist í  a framhaldandi uppbygg-

ingu a  samfe lagsmiðlum auk ho nnunar ny rrar 

heimasí ðu í  tengslum við stefnumo tun í  kynningar- og 

markaðsma lum.  

List í almenningsrými 

Veggmyndaverkefnið í  Efra-Breiðholti he lt a fram. Vegg-

myndir eftir Ragnar Kjartansson og Erro  voru ma laðar a  

gafla fjo lby lishu sa í  Ho lahverfi (Krummaho la 2 og Á lfta-

ho la 4-6) og Sara Riel kla raði mynd sí na fyrir Ásparfells 

12. Áuk þess ma laði ho pur ungmenna í  Breiðholti 

myndir í  undirgo ngum í  hverfinu undir handleiðslu 

starfsmanna í  Miðbergi og í  samvinnu við Listasafn 

Reykjaví kur. Á  næsta a ri verður keramikmynd eftir Erro  

sett upp a  í þro ttahu sið Vesturbergi.  

Tvær ho ggmyndir eftir Á smund Sveinsson, Mo ðir mí n í  

kví  kví  og Fy kur yfir hæðir, voru settar upp í  Seljahverfi 

í  Breiðholti og mynd hans Kraftur konunnar var sett upp 

a  Hagatorgi en styttan To nlistarmaðurinn eftir O lo fu 

Pa lsdo ttur sem var þar a ður var flutt a  Ho rputorg. 

Sex ho ggmyndir voru settar upp í  Hljo mska lagarði til 

minningar um formæður í slenskrar ho ggmyndalistar. 

Myndirnar eru eftir Gunnfrí ði Jo nsdo ttur (1889 - 1968), 

Ní nu Sæmundson (1892 - 1962), Tove O lafsson (1909 - 

1992), Þorbjo rgu Pa lsdo ttur (1919 - 2009), Ó lo fu Pa ls-

do ttur (1920) og Gerði Helgado ttur (1928 - 1975). Með 

því  að safna saman a  einum stað verkum eftir þessar 

merku upphafskonur í slenskrar ho ggmyndalistar er 

ætlunin að vekja athygli a  því  frumkvo ðlastarfi sem 

konur unnu a  mo tunarskeiði myndlistar he r a  landi. 

Gjo rningaklu bburinn (Eiru n Sigurðardo ttir, Jo ní  Jo ns-

do ttir og Sigru n Hro lfsdo ttir) var fenginn til að hanna 

merkingar fyrir ho ggmyndaþyrpinguna, gefa henni nafn 

(Perlufesti) og að bu a til se rstaka vefsí ðu um lista-

konurnar og verk þeirra.   

La gmynd u r brenndum leir sem Gestur Þorgrí msson og 

Sigru n Guðjo nsdo ttur (Ru na) gerðu fyrir 

Laugardalsstu kuna 1981 og var tekið niður þegar ny  

stu ka varð byggð 2006 verður sett upp a  Laugardalsho ll.  

Loks var ru mlega fimm metra ha r sku lptu r eftir Sigurð 

Guðmundsson settur upp í  Vesturbugt en fyrirtækið CCP 

gaf borginni sku lptu rinn. 
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Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur  

Sýningar 

I  a rsbyrjun opnaði sy ningin Betur sja  augu… Ljo s-

myndun í slenskra kvenna 1872-2013. Sy ningin var sam-

starfsverkefni Þjo ðminjasafn I slands og Ljo smyndasafns 

Reykjaví kur, sett upp a  ba ðum sto ðum samtí mis og 

myndaði þannig eina heild. Sy ningin er afrakstur tveggja 

a ra rannso knarvinnu, sy ningarho fundur var Katrí n El-

varsdo ttur. Á  dagskra  Listaha tí ðar í  Reykjaví k í  maí  

opnaði yfirlitssy ning a  myndum Ragnars Áxelssonar 

(Rax). Su  sy ning slo  o ll aðso knarmet safnsins fra  því  að 

reglulegt sy ningarhald ho fst a rið 2000.    

Ljósmyndahátíð og Minningarsjóður Magnúsar 

Ólafssonar 

I  febru ar voru Ljo smyndadagar haldnir he r a  landi í  

annað sinn, en þeir voru í  samstarfi við Fe lag í slenskra 

samtí maljo smyndara og Þjo ðminjasafn I slands og voru a  

dagskra  Vetrarha tí ðar. I  lok Ljo smyndadagana var u t-

hlutað u r Minningarsjo ði Magnu sar O lafssonar, og voru 

það Ba ra Kristinsdo ttir og Valdimar Thorlacius sem 

hlutu verðlaun. Do mnefndin saman sto ð af ho pi er-

lendra og innlendra ry nenda Ljo smyndadaga.  

Erlent samstarf 

I  febru ar opnaði norræn ljo smyndasy ning í  Scandinavia 

House í  New York: Darkness and Light, styrkt af 

Norræna menningarsjo ðinum (Nordisk Kulturfond), 

sy ningin sto ð til aprí lloka. Verkefnið var  samstarfs-

verkefni Ljo smyndasafns Reykjaví kur, Museet for 

Fotokunst í  O ðinsve um, Finnish Museum of Photograp-

hy í  Helsinki, Moderna Museet i Stokkho lmi og Preus 

Fotomuseum í  Horten í  Noregi.   

Fræðsla og námskeið 

Safnfræðsla var með hefðbundnu sniði, svo og sumar-

na mskeið og fræðslugo ngur voru vel so tt að vanda.  

Skönnun, skráning og rannsóknir 

Skannað var valið efni u r filmusafni Kristjo ns Haralds-

sonar / Studio 28.  Einnig var skannað og skra ð valið 

efni u r safni Ándre sar Kolbeinssonar, O lafs 

Magnu ssonar og myndefni sem tengist landbu naði í  

Reykjaví k. Skra ning var gerð a  sko nnuðu myndefni u r 

so fnum Ingibjargar O lafsdo ttur, Sigurðar Ú lfarssonar og 

Soffí u Jo nassen Claessen.  Einnig voru skra ðar ljo s-

myndaplo tur u r safni Ámato rvinnustofu G. Á s-

geirssonar, aðallega myndefni sem tengist sjo mennsku. 

Grunnskra ning  gerð a  17. ju ní  myndum u r safni I TR.  

a  blaðaljo smyndaso fnum í  eigu safnsins. 

I  Menningarmiðsto ðinni Gerðubergi var boðið var upp a  

um 80 viðburði yfir a rið, þar af 18 fyrir bo rn og 8 

viðburði a  vegum verkefnisins Menntun nu na.  

Sýningar 

Sy ningarhald a rsins var að venju fjo lbreytt. Þetta vilja 

bo rnin sja !, a rleg sy ning myndskreyta a  barnabo kau t-

ga fu liðins a rs var sett upp í  janu ar og fo r sí ðan a  flakk 

um landið. O radro g var yfirskrift sy ningar Bjarna O lafs 

Magnu ssonar a   a hrifarí kum andlitsteikningum af 

goðsagnakenndum verum sem vo ktu o skipta athygli 

gesta. Sem fyrr var a tta a ra bo rnum boðið upp a  leið-

so gn um sy ningarnar og í  heimso kn a  bo kasafnið.  

Á  vordo gum var sett upp sy ningin Merkileg merki þar 

sem frí merkjum og tilurð þeirra voru gerð skil með 

y msum hætti. Hluti sy ningarinnar var helgaður verkum 

Þrastar Magnu ssonar sem um a rabil teiknaði og hannaði 

fjo lmo rg frí merki. Fjo ldi sko labarna so tti sy ninguna 

heim og fengu að skrifa bre f, frí merkja og stimpla eftir 

ku nstarinnar reglum og stinga í  fagurrauðan po stkassa. 

Menningarmiðstöðin 
Gerðuberg  
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Árbæjarsafn 

Únnið var að endurbo tum a  safnhu sum í  Á rbæjarsafni 

og var megina hersla lo gð a  að halda a fram endurbygg-

ingu I varssels.  Áð auki var unnið að almennu viðhaldi 

safnhu sa og lo ðar safnsins. Framkvæmdir við a stands-

mat og viðgerð eikarba tsins Áðalbjo rg RE 5 ho fust, með 

styrk fra  Fornminjasjo ði og Faxaflo aho fnum. Sky rsla um 

a stand ba tsins og mo guleika a  viðgerð og ny tingu mun 

liggja fyrir í  lok a rs. 

Miðlun  

Nokkrar se rsy ningar voru opnaðar í  Á rbæjarsafni í  

byrjun sumars.  Stærstar voru sy ningarnar  Suðurgata 7 

–ekki a  leið og Neyzlan.  Su  fyrrnefnda var opnuð í  maí  

og var a  dagskra  Listaha tí ðar í  Reykjaví k 2014 en sy n-

ingin Neyzlan –Saga Reykjaví kur a  20. o ld var opnuð 5. 

ju ní   í  safnhu sinu Lækjargo tu 4.  

Fræðsla og viðburðir  

Sem fyrr voru margví slegir viðburðir a   sumardagskra  í  

Á rbæjarsafni og ma  þar nefna hefðbundna viðburði svo 

sem fornbí ladag, heyannir og haustmarkað og lí kt og 

undanfarin a r to k Minjasafnið þa tt í  go nguferðum um 

Kvosina, Safnano tt, Menningarno tt og Barnamenningar-

ha tí ð, með viðburðum í  Á rbæjarsafni og Landna ms-

sy ningu. 

Á  Barnamenningarha tí ðinni kynntust bo rn og foreldrar 

leyndardo mum frí merkjanna og spreyttu sig a  að bu a til 

eigið bre f eða po stkort.  

Spænski listamaðurinn Cayetano Navarro fo r með gesti í  

huglægt ferðalag a  sy ningu sinni Walking around 

Iceland X58 þar sem hann skoðaði með hvaða augum 

ferðamaðurinn; jafnt heimamenn sem gestir lí ta í s-

lenska na ttu ru. Á  sy ningunni gaf að lí ta ljo smyndir, 

klippimyndir og myndbo nd. 

Katrí n Matthí asdo ttir myndlistarkona opnaði ma lverka-

sy ningu undir yfirskriftinni Hvert liggur leiðin? a  haust-

ma nuðum. Þar gat að lí ta a hrifamikil portrettverk af 

a sjo num barna í  viðsja rverðum heimi nu tí mans.  

Endurbo kun er yfirskrift samsy ningar sem tí u lista-

konur standa að en þær mynda ho pinn ÁRKIR. Þar ma tti 

sja  fjo lbreytt bo kverk unnin u r go mlum bo kum. Þær 

kynntu einnig gerð einfaldra bo klistaverka fyrir gestum 

a  handverkskaffi í  no vember. 

Einnig voru settar upp fimm minni sy ningar í  Boganum 

og kaffihu si. Þar ma tti sja  ljo smyndir, ma lverk og textí l. 

Viðburðir 

Heimsdagur barna a  Vetrarha tí ð var vel so ttur að vanda 

og fengu bo rn og fjo lskyldur þeirra að spreyta sig a  

y msum viðfangsefnum. Þau bjuggu til flju gandi ljo sker, 

ljo sa lfabu ninga, gluggastjo rnur, hljo ðfæri og margt 

fleira.  

Einkar lí flegt var a  miðvikudagskvo ldum þar sem 

y mislegt bar a  go ma tengt handverki, heimspeki, spila-

mennsku og bo kmenntum. Þa tttaka var go ð og gestir 

to ku virkan þa tt í  umræðum, lærðu a  ny  spil og kynntust 

fjo lbreyttum handverksaðferðum, s.s. að ho ggva í  stein, 

smí ða kajaka, hekla í slensk blo m og bu a til jo lasnaps. 

Klassí k í  ha deginu var a  sí num stað og ny  to nlistarro ð, 

Jazz í  ha deginu, skapaði skemmtilegt mo tvægi við 

klassí sku to nana. 

Jo n Kalman Stefa nsson sat fyrir svo rum a  ritþingi og 

fjallað var um vestfjarðaþrí leik hans, bækurnar Himna-

rí ki og helví ti, Harm englanna og Hjarta mannsins a  

bo kmenntana mskeiði í  umsjo n Inga Bjo rns Guðnasonar. 

Innra starf 

Efst a  baugi voru verkefni sem tengjast sameiningu 

Gerðubergs og Borgarbo kasafns. Eftir undirbu ning og 

ry ningu með starfsfo lki stofnananna var a kveðið að 

ra ðast í  verkefnið. Ja kvæðni og virk þa tttaka starfsfo lks 

hefur einkennt þa  vinnu og mun vonandi setja to ninn 

fyrir a framhaldandi samstarf okkar allra við að gera 

Borgarbo kasafnið að lifandi menningarmiðju í  hverfum 

borgarinnar. 

Verkefnastjo rar Gerðubergs he ldu til Brussel a  vor-

do gum a samt samstarfsfo lki a  sviðinu til að kynna se r 

starfsemi menningarstofnana þar í  borg og einnig fo ru 

fulltru ar menningarmiðsto ðvarinnar til Stokkho lms og 

Berlí nar í  so mu erindagjo rðum og munu þessar ferðir 

eflaust skila se r í  frjo um hugmyndum í  viðburða- og 

sy ningarhaldi næsta a rs. 

Minjasafn Reykjavíkur  
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Viðey 

Barnastarf 

Bo rn eru sannkallaðir vorboðar í  Viðey en í  maí  og ju ní  

komu í  heimso kn sto rir ho par bæði grunnsko labarna og 

u tskriftarbarna u r leiksko lum borgarinnar og na granna-

sveitafe laga. Þau fengu fræðslu um eyjuna og bauðst 

nestisaðstaða í  Naustinu. Þau fengu til afnota ha fa, bala 

og fo tur til þess að leika í  fjo runni við Naustið sem vakti 

mikla a nægju meðal barna og kennara.  Yfir sumarið 

kom auk þess fjo ldinn allur af kro kkum a  sumarna m-

skeiðum í  heimso kn til eyjarinnar.  

Lo gð er a hersla a  viðburði fyrir bo rn en Barnadagurinn 

var stærsta ha tí ð Viðeyjar í  a r og vel yfir 700 manns 

lo gðu leið sí na u t í  eyju til þess að taka þa tt í  vel 

heppnuðum Barnadegi. Elding sto ð jafnframt fyrir 

skemmtilegri pa skaeggjaleit í  aprí l sem vakti lukku nu  

sem fyrri a r. Sa  viðburður hefur fest sig í  sessi sem hluti 

af dagskra  fyrir bo rn í  Viðey og aðso kn eykst með a ri 

hverju. 

Sumardagskrá 

Sumardagskra in var metnaðarfull og eitthvað var um að 

vera í  viku hverri. Þriðjudagsgo ngurnar skipa þar 

stærstan sess og voru þær yfirleitt vel so ttar. Áfly sa 

þurfti tveimur þriðjudagsgo ngum vegna veðurs og 

greinilegt er að veður hefur mikil a hrif a  aðso kn 

viðburða. Bryddað var upp a  y msum ny jungum sem 

ga fust vel og verða endurteknar að a ri liðnu. Grasaganga 

og jo gaganga mæltust mjo g vel fyrir sem og fræðsla um 

so gu hu sanna í  Viðey. 

Gerð var tilraun til þess að bjo ða upp a  dagskra  a  

Sjo mannadaginn en þa tttaka var dræm. Bæði var veður 

vont og samkeppni við dagskra  Ha tí ðar hafsins í  Reykja-

ví k var mikil. Ekki er vænlegt að vera með viðburði í  

Viðey a  sama tí ma og mikið framboð viðburða er að 

finna í  miðbænum. Áðrir viðburðir heppnuðust afar vel. 

Kvennahlaup I SI  var haldið í  fimmta sinn í  eyjunni og 

voru konurnar mjo g a nægðar með hlaupaleiðina í  

fagurri na ttu ru eyjarinnar og hina afslo ppuðu 

stemmingu í  hlaupinu. Ska tarnir he ldu sitt a rlega mo t í  

eyjunni  yfir eina helgi. Á stralskur telistamaður dro  að 

se r fjo lmarga gesti sem to ku þa tt í  so larhringslangri 

teviðho fn hans við Friðarsu luna. Fe lag hinsegin foreldra 

he lt Regnbogadaginn ha tí ðlegan í  Viðey í  a gu st og 

Sumarso lsto ðuganga  var fjo lso tt og heppnast mjo g vel. 

Sérstakir viðburðir 

I  samvinnu við Yoko Ono, fe lagið I sland-Palestí na og 

Únicef var haldin minningar- og friðarstund vegna 

barnanna sem fe llu í  a ra sum I sraelsmanna a  Gaza þetta 

a r. Meðlimir Graduale Nobile a samt ko rstjo rnandanum 

Varðveisla 

Safnið he lt a fram samstarfi við Þjo ðminjasafnið og 

o nnur minjaso fn um þro un a  Sarpi – menningarso gu-

legum gagnagrunni. Minjasafnið to k þa tt í  a taki í  skjala-

vistun a  Menningar- og ferðama lasviði og var ny r ma la-

lykill tekinn í  notkun um mitt a r. Únnið var að ho nnun 

og undirbu ningi byggingar ny s varðveisluhu ss í  Á r-

bæjarsafni.  

Minjavarsla    

Únnið var að gerð byggða- og hu sakannana vegna 

hverfisskipulags í  samstarfi við skipulagsfulltru a og birt 

sky rsla um menningarminjar í  borgarhluta 5- Ha aleiti.  

Haldið var a fram skra ningu menningarminja, en með 

ny jum a kvæðum um friðun hu sa fjo lgaði friðuðum 

hu sum í  Reykjaví k umtalsvert. Hu saskra  var endur-

skoðuðu a  reitum þar sem unnið var að endurskoðun 

deiliskipulags. Þa  var einnig gefin u t mikil sky rsla um 

almenningsgarða í  Reykjaví k.  

Á fram var unnið  að varðveislu menningarminja í  

borgarlandinu með skra ningu, rannso knum og miðlun 

með það að markmiði að auka aðgengi að upply singum 

um menningarminjar a  vef safnsins og í  Borgarvefsja . 

Gefin var u t sky rsla um mannvirki og fornleifar í  Árnar-

holti a  Kjalarnesi.  

Fornleifaskra  var flutt í  ny jan Sarp og er hu n nu  að-

gengileg a  vefnum sarpur.is.  Minjasafnið veitti ra ðgjo f 

og sa  um textagerð við menningamerkingar í  Laugarnesi 

og Laugardal í  samstarfi við hverfisra ð Laugardals. 

Starfsho pur um fornleifar í  miðbæ Reykjaví kur, sem 

borgarminjavo rður a tti sæti í , skilaði greinargerð um 

framhald rannso kna og kynnti ra ðuneyti og borgaryfir-

vo ldum. Hu sverndarstofa var starfrækt allt a rið í  sam-

starfi við Minjastofnun I slands og Iðunnar fræðsluseturs 

og þar er í  boði ra ðgjo f um viðhald og endurbætur eldri 

bygginga. 
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Jo ni Stefa nssyni, Sigrí ði Thorlacius og Guðmundi O skari 

ga fu vinnu sí na og ræður voru fluttar a ður en Friðar-

su lan var tendruð. Áð lokinni tendrun var haldin ljo ða- 

og to nlistarstund í  Viðeyjarstofu þar sem listamenn af 

y msum þjo ðernum komu fram. 

Einnig var bryddað upp a  þeirri ny jung að halda 

leiðsagnir a  ensku fyrir erlenda gesti. Snorri Sigurðsson 

fra  umhverfis- og skipulagssviði  var með na ttu ruleið-

so gn og Heiðar Ka ri Rannversson fra  Listasafni Reykja-

ví kur var með listaverkago ngu.  

Fjölmiðlaumfjöllun 

Viðey var a berandi í  fjo lmiðlum þetta sumar. Lí sa Pa ls-

do ttir gerði tvo u tvarpsþætti þar sem sr. Þo rir Stephens-

sen, O rlygur Ha lfda narson, Þorsteinn Erlingsson og 

Oddur Helgason so gðu Lí su sitt af hverju um so gu 

eyjarinnar. Einnig fe kk eyjan langa umfjo llun í  þættinum 

Ro lt um Reykjaví k a  I NN þar sem Á gu sta Ro s Á rnado ttir 

verkefnastjo ri sagði Randveri Þorla kssyni fra  so gu 

eyjarinnar og starfsemi. Jafnframt var go ð umfjo llun um 

viðburði í  eyjunni bæði í  dagblo ðum og u tvarpi. Slæmt 

aðgengi fatlaðra var gagnry nt í  fjo lmiðlum og bent var a  

að í  eyjunni væru haldnir fjo lmargir a hugaverðir 

viðburðir sem hreyfihamlaðir gætu ekki so tt. 

Framkvæmdir 

So tt var um styrk fra  Framkvæmdasjo ði 

ferðamannastaða til þess að gera mo tto ku- og dvalar-

svæði a  bak við Viðeyjarstofu.  Styrkur að upphæð 5 

milljo nir kro na fe kkst til verksins og stefnt að því  að 

hefja framkvæmdir sí ðla haustið 2014 svo fremi að unnt 

verði að tryggja heildarfja rmo gnun verksins.   

Ú rslit voru kynnt í  framkvæmdakeppni um ho nnun ny s 

ferjuhu ss við Skarfabakka og biðsky li við bryggjuna í  

Viðey. Reykjaví kurborg efndi til keppninnar í  samstarfi 

við Árkitektafe lag I slands. Hornsteinar arkitektar urðu 

hlutskarpastir.  Á ætlað er að framkvæmdum verði lokið 

a ður en sumara ætlun 2015 hefst. 

Sameining 

Viðey var formlega sameinuð Ljo smyndasafni Reykja-

ví kur, Á rbæjarsafni, Landna mssy ningu og Sjo minjasafni 

Reykjaví kur þann 1. ju ní . Þessir fimm staðir mynda nu  

Borgarso gusafn Reykjaví kur.  
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