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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  og hins vegar þa  þætti sem 

þarf að efla og styðja með auknum a herslum og kraft-

meiri aðgerðum. Ny  aðgerðaa ætlun felur í  se r a herslu-

breytingar í  starfsemi Ho fuðborgarstofu þar sem meiri 

a hersla er sett a  að styrkja innviði ferðaþjo nustu í  

Reykjaví k, go ða mo tto ku ferðamanna, jafnvægi í  þol-

mo rkum gagnvart í bu um og þe tt samstarf sveitar-

fe laganna a  svæðinu undir einu sameiginlegu merki.  

Framtí ðarsy n ferðama lastefnu 

,,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 
er að fara með framkvæmd menningar- og ferðama la hja  Reykjaví kurborg. Það hefur yfirumsjo n með starfsemi 

Borgarbo kasafns Reykjaví kur, Borgarso gusafns Reykjaví kur, Ho fuðborgarstofu og Listasafns Reykjaví kur. Umsjo n 

Reykjaví kur—Bo kmenntaborgar UNESCÓ 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 menningarstefnu Reykjaví kurborgar. Áð-

gerðara ætlun sem er fylgiskjal stefnunnar er uppfærð 

a rlega í  samræmi við samþykkta stefnumo rkun og fja r-

hagsa ætlun borgarinnar, en stefnan sja lf gildir fra  a rinu 

2014-2020.   

Leiðarljós menningarstefnu 
,,Reykjaví k gegnir menningarlegu forystuhlutverki.  

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 Reykjavíkur-

borgar 
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Fornar rætur – framsýn borg   
er yfirskrift Menningar- og ferðama lasviðs a rið 2016. 

Þemað hefur margví slega skí rskotun í  stefnumo rkun og 

gildi sviðsins og endurspeglar þa  breidd sem starfsemi 

sviðsins spannar. 

Mikil deigla og breytingar einkenna menningar- og 

ferðama lin í  borginni um þessar mundir. Ny jar 

upply singar hafa komið í  ljo s um upphaf byggðar í  

Reykjaví k, sagan og menningararfurinn eru sett í  

sviðsljo sið í  gegnum fjo lbreytt verkefni hja  stofnunum 

sviðsins. Markmiðið nu  sem a ður er að þjo na sem best 

borgarbu um og gestum Reykjaví kur og í tarlegar og 

lifandi aðgerðaa ætlanir fylgja menningar- og ferðama la-

stefnum til að ví sa veginn til spennandi framtí ðar. 

Menningar- og ferðama lasvið starfar í  samræmi við 

menningarstefnu og ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 

og aðgerðaa ætlanirnar sem þeim fylgja og uppfærðar 

hafa verið fyrir a rið 2016. Þær mynda forgangsro ðun í  

verkefnum næsta a rs og eru forsenda langtí maa ætlana 

til a rsins 2020.  

Menningarstefnan Menning er mannréttindi.   
Áðgerðara ætlun sem fylgdi menningarstefnunni 2015 er 

uppfærð fyrir a rið 2016 eins og ra ð var fyrir gert við 

samþykkt stefnunnar. Menningarstefnunni fylgdu 118 

aðgerðir til að na  markmiðum hennar. Þar af voru 42 

ny jar og 76 í  farvegi. Það hlutfall hefur nu  breyst, því  vel 

hefur miðað við að koma ny jum aðgerðum a  koppinn og 

þær því  komnar í  farveg. Áðrar lifa enn sem ny jar að-

gerðir þar til fja rmagn fæst til að setja þær í  forgang og  

fa ar hafa bæst við í  ljo si takmarkaðra fja rheimilda. 

Ferðamálastefnan Styrkar stoðir  
Áðgerðara ætlun ferðama lastefnunnar 2011– 2020 hefur 

einnig verið uppfærð og eru helstu a stæður endur-

skoðunarinnar mun meiri vo xtur í  ferðaþjo nustu en 

reiknað hafði verið með í  forsendum stefnunnar og 

Megináherslur, forsendur og fjárhagsleg greining  

y msar afleiðingar hans. Ny ja aðgerðaa ætlunin felur í  se r 

a herslubreytingar í  starfsemi Ho fuðborgarstofu þar sem 

meiri a hersla er sett a  að styrkja innviði ferðaþjo nustu í  

Reykjaví k, go ða mo tto ku ferðamanna, jafnvægi í  þol-

mo rkum gagnvart í bu um og þe tt samstarf sveitar-

fe laganna a  svæðinu undir einu sameiginlegu merki.  

Stefnumótun fyrir stofnanir sviðsins  
Menningar- og ferðama lara ð hefur samþykkt ny ja 

stefnumo tun fyrir menningarhu s Borgarbo kasafnsins og 

Borgarso gusafn Reykjaví kur sem endurspeglar uppfært 

og endurskilgreint hlutverk þeirra í  starfseminni a  

komandi a rum. Unnið verður að undirbu ningi fyrir 

bætta þjo nustu Borgarbo kasafns með viðbyggingu í  

Gro finni og menningarmiðsto ð í  U lfarsa rdal sem munu 

hafa a hrif til lengri tí ma og kalla a  viðbo tarfja rmuni í  

rekstur.  Ny ir stjo rnendur hafa verið ra ðnir að Listasafni 

Reykjaví kur og Ho fuðborgarstofu og tveir ny ir deildar-

stjo rar til að sty ra fjo rum af sex menningarhu sum 

Borgarbo kasafnsins. Með þessum ny ju stjo rnendum 

koma breyttar a herslur sem se r ví ða stað.  

Efling stofnana sviðsins  
Umfangsmiklar skipulagsbreytingar hafa orðið a  sviðinu 

sí ðustu tvo  a rin. Minjasafn Reykjaví kur (þ.e. Á rbæjar-

safn og Landna mssy ningin), Ljo smyndasafn Reykjaví kur 

og Viðey sameinuðust í  Borgarso gusafni sem einnig to k 

yfir rekstur Sjo minjasafnsins auk þess sem menningar-

miðsto ðin Gerðuberg rann inn í  Borgarbo kasafn Reykja-

ví kur sem nu  rekur sex menningarhu s ví ða um borgina.  

Markmiðin með þessum sameiningum eru sky r og 

metnaðarfull og verður sto ra verkefnið a  næstu a rum að 

uppfylla þau. Kjarninn er aukin fagmennska í  innra og 

ytra starfi, hagkvæmari rekstur og sterkari tekju-

grunnur, o flug þjo nusta og afgerandi skí rskotun til 

borgarbu a og gesta. Hvað menningarhu s Borgarbo ka -

safnsins varðar er markmiðið að þau verði sterkar 

menningarmiðjur í  hverfunum þar sem haldið verður u ti 

fjo lbreyttri dagskra  sem m.a. byggi a  fjo lmenningu, 

barnamenningu og hverfisbundnum a herslum.  I  ny rri 

aðgerðaa ætlun Ferðama lastefnu Reykjaví kur eru sett í  

forgang verkefni tengd innviðum, gæðum og skipulagi 

a fangastaðarins, mo ttaka gesta, samstarf og þro un 

ferðaþjo nustu a  ho fuðborgarsvæðinu. Til skoðunar er 

hvernig Ho fuðborgarstofa getur með skilvirkari hætti 

komið að  ma lefnum miðborgarinnar. Ny r forsto ðu-

maður mun því  leiða framkvæmd ny rrar forgangs-

ro ðunar og þær breytingar a  starfsemi sem hu n kallar a . 

Á hersla verður lo gð a  að efla starfsemi stofnana sviðsins 

a  næstu a rum auk þess að byggja Reykjaví k upp sem 

Fornar rætur - framsýn borg   
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Bo kmenntaborg UNESCÓ. Þvert a  stofnanir verður m.a. 

unnið að því  að styrkja barnamenningu og menningar-

uppeldi, samstarf um ny sko punarverkefni, þro un og 

innleiðingu ny rrar miðlunartækni, eflingu safnbu ða, 

frekari tekjumyndun og ja kvætt starfsumhverfi.  

Kynjuð fjárhags– og starfsáætlun  
Starfsho pur um kynjaða fja rhags- og starfsa ætlun (KFS) 

a  Menningar- og ferðama lsviði ho f sto rf vorið 2013. 

Fyrsta verkefni starfsho psins fo lst í  að kortleggja þa tt-

to ku drengja og stu lkna undir 18 a ra aldri í  

skipulo gðum viðburðum menningarstofnana Reykja-

ví kurborgar, leggja mat a  hvort drengir og stu lkur njo ti 

so mu þjo nustu og gera tillo gur um hvernig tryggja megi 

jafnræði kynjanna. Bætt var u r skorti a  kyngreindum 

go gnum með ny rri skra ningu og einnig var gerð 

viðhorfsko nnun meðal sko labarna í  skipulo gðum heim-

so knum. Niðurstaða KFS-starfsho psins, sem skilaði 

sky rslu í  a gu st 2014, var su  að þa tttaka í  skipulo gðum 

viðburðum er umtalsvert minni meðal pilta en stu lkna 

og í  viðhorfsko nnunum voru piltarnir almennt nei-

kvæðari gagnvart starfi menningarstofnana en stu lkur-

nar. Unnið var u r niðursto ðunum og gerðar tillo gur að 

u rbo tum. Sett voru af stað verkefni tengd barnamenn-

ingu og fræðslu sem a vo rpuðu se rstaklega þann mun 

sem birtist í  u ttektinni og 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 var að safna og kort-

leggja þau kyngreindu go gn sem til eru um fullorðna 

gesti sem ny ta þjo nustu stofnana sviðsins, skilgreina 

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

að u tvega þau. Niðurstaða sky rslu starfsho psins í       

febru ar 2015 gaf ví sbendingar um kynjahalla í  

þjo nustunni, en fyrir liggur að konur ny ta se r þjo nustu 

stofnana frekar en karlar. Á  a rinu 2016 verður a fram 

unnið að u rbo tum a  gagnaskra ningu, u tfærslu a  

kynningarstarfi sem talar sky rar til karla og ko nnunum 

með tilliti til niðurstaðna sky rslna KFS-starfsho psins. 

Styrkveitingar og  framlög 
Samningur við Leikfe lag Reykjaví kur í  Borgarleikhu si 

hefur verið endurny jaður fyrir a rin 2016 -2018, en sam-

kvæmt samningnum fra  2013 verðbætist rekstrar-

framlag að ha lfu með ví sito lu neysluverðs og að ha lfu 

með launaví sito lu og hefur að því  leyti se rsto ðu meðal 

samninga sviðsisn. Heildarframlag 2016 til starfsemi og 

rekstrar í  Borgarleikhu sinu nemur kr. 996.628.000, sem 

skiptist í  rekstrarframlag kr. 587.719.000 og styrk 

vegna innri leigu og a halda kr. 408.909.000. Hu sa- og 

a haldaleiga getur breyst ef um ny jar fja rfestingar er að 

ræða. Næst hæsta framlagið er til Sinfo ní uhljo msveitar 

I slands sem Reykjaví kurborg greiðir skv. lo gum. Reykja-

ví kurborg endurgreiðir stofnkostnað við byggingu 

Ho rpu með langtí masamningi og leggur til tí mabundið 

rekstrarframlag sem fellur niður í  a rslok 2016. Lista-

ha tí ð í  Reykjaví k ny tur eingo ngu rekstrarframlags en a  

fulltru ara ðsfundi 2015 var a kveðið að fra  a rinu 2016 

verði ha tí ðin tví æringur og því  haldin 2016 og 2018 

með o breyttu framlagi a  undirbu ningsa ri.  Fimmtungur 

framlags til sviðslistamiðsto ðvar  í  Tjarnarbí o i eða 10 

m.kr. eru til rekstrar en hinn hlutinn er vegna innri 

leigu. Styrkur til Sjo nlistamiðsto ðvar a  Korpu lfssto ðum 

er einungis vegna innri leigu sem greidd er niður að 

sto rum hluta lí kt og hu snæðisstyrkir til Iðno , SI M í  

Hafnarstræti, Myndho ggvarafe lagsins við Ny lendugo tu, 

I slenskrar grafí kur í  Hafnarhu si og Ny lo  í  Vo lvufelli.   
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Menningarstefna Reykjaví kurborgar er sa  grundvo llur 

sem almennar styrkveitingar ra ðsins byggja a .        

Menningar- og ferðama lara ð hefur sett se r ny jar verk-

lagsreglur fyrir styrkveitingar a rið 2016 og eru helstu 

a herslur: 

 Listir fyrir og með bo rnum. 

 Grasro t, ny mæli, framsækni og  frumkvæði í  menn-

ingu og listum. 

 Endurny jun eigi se r stað í  ho pi styrkþega. 

 Þro un borgarha tí ða. 

 Langtí masamningar við samstarfsaðila í  menningar-

lí finu til að efla fagmennsku og styrkja 

rekstrargrundvo ll þeirra. 

 Áukið aðgengi og þa tttaka ny rra ho pa í  menningunni. 

 Fjo lbreytni og breidd menningarlí fsins. 

 Jafnvægi haldist í  hlutfalli langtí masamninga og a r-

legra styrkja.    

Um er að ræða verkefnastyrki, styrki til almennrar list-

starfsemi og langtí masamninga sem skiptast í  sam-

starfssamninga og Borgarha tí ðasjo ð.  Nokkrir sto rir 

langtí masamningar renna u t í  a rslok 2015 og mikil eftir-

spurn er eftir ny jum samningum, en framlag til styrkja 

lækkar eftir hagræðingu.  

Börn og menningaruppeldi    
Menningarstefna Reykjaví kurborgar leggur se rstaka 

a herslu a  bo rn og menningaruppeldi. Markmiðum 

hennar hefur verið fylgt með y msum aðgerðum í  að-

gerðara ætlun sem fylgir stefnunni, þ.a .m. að menningar-

stofnanir Reykjaví kurborgar vinni se rstaka fræðslu- 

a ætlun ætlaða bo rnum og að þeir samstarfsaðilar sem 

njo ta hæstu menningarstyrkja Reykjaví kurborgar eru 

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

sto kum a kvæðum í  samstarfssamningum. I  kjo lfar 

samþykktar aðgerðara ætlunar var se rstakt framlag veitt 

til se rtækra aðgerða a  sviði barnamenningar og list-

uppeldis sem skiluðu go ðum a rangri. Stefnan um bo rn 

og menningaruppeldi endurspeglast a  margví slegan 

ha tt hja  menningarstofnununum, í  styrkveitingum 

ra ðsins, í  miðlægum verkefnum s.s. Reykjaví k 

Bo kmenntaborg UNESCÓ og samstarfi  Menningar- og 

ferðama lasviðs og Sko la- og frí stundasviðs með sam-

eiginlegum verkefnastjo ra barnamenningar. Meðal 

mikilvægra verkefna hans er umsjo n Barnamenningar-

ha tí ðar, Biophiliu, Menningarfa na  Reykjaví kurborgar, 

kynning, fræðsla og hvatning um menningarframboð og 

menningaruppeldi í  sko laumhverfinu. Leitast er við að 

sinna vel menningunni í  hverfum.  I  fja rhagsramma 

Menningar- og ferðama lasviðs er a rlega veitt framlag a  

se rsto kum kostnaðarstað vegna tengsla sko la og 

menningarstofnanna þ.a .m. vegna aksturs sko labarna a  

menningarstofnanir til að njo ta skipulagðrar fræðslu. 

Aðrar áherslur 
Meðal breytinga a  þjo nustu a  milli a ra ma  nefna að til að 

mæta hagræðingarkro fu a  stofnanir sviðsins verður 

dregið u r umfangi einstakra viðburða s.s. Vetrarha tí ðar í  

Reykjaví k, , afmo rkuð verkefni felld niður s.s. 

Þekkingarheimso knir, aðild að markaðsverkefninu 

I slandi allt a rið verður hætt og lengt í  sto rum sy ningum 

hja  so fnunum til að hagræða og koma til mo ts við mikið 

a lag sem mælist í  starfsmannako nnunum. 

Á  a rinu hefst undirbu ningur við að taka við endurgerðu 

Gro ndalshu si og koma þar a  fo t o flugri menningar-

starfsemi sem byggir m.a. a  merkri so gu hu ss og fyrri 

a bu anda, Reykjaví k 19. aldar og bo kmenntatengdri 

starfsemi í  gegnum Reykjaví k bo kmenntaborg UNESCÓ 

og samstarfsaðila. Markmiðið er að hu sið standi að 

mestu undir rekstri með eigin tekjum og framlo gum 

samstarfsaðila. 

Þa  stendur til að Reykjaví kurborg taki a  leigu svokallað 

Marshallhu s uppgert af og í  eigu Granda. Marshall 

verður myndarlistamiðssto ð; sy ninga- og verkefnary mi 
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fyrir Ny listasafnið, Kling og Bang og Ó laf Elí asson sem 

leigja af Reykjaví kurborg.  

I  undirbu ningi er að minnast þess með y msum hætti að 

a rið 2016 eru 30 a r liðin fra  leiðtogafundinum í  Ho fða 

og mun sviðið taka þa tt í  undirbu ningi og framkvæmd 

viðburða eins og tilefni er til.  

Áukin a hersla verður lo gð a  að afla gagna með 

rannso knum og samstarfi við ha sko lasamfe lagið um 

kjarnaverkefni sviðsins a  vettvangi menningar- og 

ferðama la s.s. um vinnumarkað skapandi greina, hagræn 

a hrif menningar, a hrif borgarha tí ða, fe lagsleg þolmo rk 

ferðaþjo nustu o.fl.  

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 sam-

starfsaðilum, auk aðildar að alþjo ðlegum samto kum 

ferðama la og viðburðahalds. Stjo rnendur menningar-

stofnana og sviðsins  sitja í  alþjo ðlegum samto kum hver 

a  sí nu sviði. Ho fuðborgir Norðurlanda eiga reglubundið 

og gott samstarf í  menningarma lum.  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 er-

lendis.  Á fram verður unnið með Hull a  Englandi, systur-

borg Reykjaví kur, að undirbu ningi menningarsamstarfs 

í  tilefni þess að borgin verður menningarborg Bretlands 

a rið 2017. 

Safnbúðir Reykjavíkur og menningarkortið 
Markmið með a taksverkefni safnbu ða er að auka tekjur 

og framlegð safnbu ða menningarstofnana Reykjaví kur-

borgar. Safnbu ðir eru í  o llum so fnum Reykjaví kurborgar 

og endurspeglar hver safnbu ð það safn sem hu n er stað-

sett í .  Leitast er við að la ta vo ruu rvalið endurspegla 

viðfangsefni safnanna, safnkost og sy ningar.  I  Safn-

bu ðum Reykjaví kur er að finna u rval af í slenskri ho nnun 

og handverki, ny sta rlegri erlendri ho nnunarvo ru, 

bækur, skapandi leikfo ng og minjagripi a samt safn- og 

sy ningartengdri vo ru.  

Safnbu ðirnar hafa nu  fengið sameiginlegt auðkenni til að 

hagræða framleiðslu og ferlum og auðvelda kynningar- 

og markaðsstarf.  Haldið verður a fram að efla og 

markaðssetja safnbu ðirnar undir þessu sameiginlega 

auðkenni.   

Á  komandi misserum verða tengsl safnbu ðanna við í s-

lenska ho nnuði og innlenda framleiðendur styrkt enn 

frekar með samstarfi og samvinnuverkefnum. Fyrsta 

skrefið í  þa  a tt hefur verið tekið með ny sko punar-

verkefni safnbu ðanna og ho nnuða u r Listaha sko lanum 

með styrk fra  Ny sko punarsjo ði na msmanna.  Jafnframt 

verður a hersla lo gð a  aukna eigin framleiðslu til að 

styrkja se rsto ðu Safnbu ða Reykjaví kur. Skoðað verður 

hvort grundvo llur se  fyrir sameiginlegri vefverslun safn-

bu ðanna.  

Markmið með o ðru a taksverkefni er að þro a og efla 

Menningarkort Reykjaví kur með því  að fjo lga notendum, 

auka ny tingu, veltu og framlegð. Haldið verður a fram að 

þro a kortið í  a tt að því  sem þekkist erlendis og stefnt er 

að því  að auka notendum enn frekar með því  að efla 

innri og ytri markaðssetningu.  
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Ferðaþjónusta  

Fjo lgun ferðamanna he r a  landi hefur verið langt um-

fram meðalvo xt í  ferðaþjo nustu a  heimsví su.  Ekkert la t 

var a  fjo lgun ferðamanna í  fyrra og engin merki eru um 

að ferðamo nnum muni fækka a  næstu a rum. Þvert a  

mo ti gera spa r ra ð fyrir metvexti í  a r, eða um 27% 

fjo lgun ferðamanna. Á  næstu a rum er gert ra ð fyrir að 

fjo lgun ferðamanna verði a  bilinu 15-20% og að fjo ldi 

ferðamanna verði kominn í  2 milljo nir a rið 2018.  

Enn dregur úr árstíðarbundum sveiflum  
Á  undanfo rnum a rum hefur ferðamo nnum fjo lgað meira 

utan ha annar og a  það við hvort sem litið er a  fjo lda 

ferðamanna eða fjo lda gistina tta. I  ferðama lastefnu 

Reykjaví kurborgar er haft að leiðarljo si að Reykjaví k 

verði eftirso ttur a fangastaður allt a rið um kring og með 

samstilltu a taki er a rstí ðarsveiflan sem einkennt hefur 

í slenska ferðaþjo nustu a  undanhaldi. Viðburðir eins 

tendrun Friðarsu lunnar, Iceland Áirwaves og RIFF laða 

ferðamenn til borgarinnar að hausti, Desember í  

Reykjaví k og Vetrarha tí ð hafa mikið aðdra ttarafl yfir 

ha veturinn og að vori eru Ho nnunarMars og Listaha tí ð í  

Reykjaví k viðburðir sem laða gesti til borgarinnar. 

Ra ðstefnuhald hefur sto raukist í  Reykjaví k og vinnur 

Ho fuðborgarstofa na ið með Meet in Reykjaví k að því  að 

fjo lga alþjo ðlegum ra ðstefnum og í þro ttaviðburðum í  

borginni með markvissum aðgerðum. Myrkrið, norður-

ljo s og margbreytilegt veður hafa mikið aðdra ttarafl og 

með samstilltu a taki, ny sko pun og vo ruþro un og 

kynningarstarfi a  Vetrarborginni Reykjaví k er fjo lgun 

gesta utan ha annar hro ð. 

Jákvætt viðhorf ferðamanna í Reykjavík 
Ho fuðborgarstofa kannar reglulega viðhorf erlendra 

brottfarargesta til reynslu sinnar af Reykjaví k sem 

a fangastaðar. I  sí ðustu ko nnun sem nær fra  janu ar til 

aprí l 2015 kemur fram að reynsla fo lks var afar go ð, 

97% ferðamanna so gðu Reykjaví k vera fra bæra eða 

go ða borg heim að sækja og er þetta besta niðurstaða 

sem mælst hefur fra  því  mælingar ho fust a rið 2004. 

Enginn þeirra sem to k þa tt í  ko nnuninni sagði reynslu 

sí na af Reykjaví k vera slæma og til samanburðar to ldu 

93% svarenda a  sama tí mabili a rinu a  undan reynslu sí n 

af borginni vera fra bæra eða go ða.  Fo lk í  ho pferðum og 

skipulo gðum ferðum var heldur a nægðara en gestir sem 

voru a  eigin vegum og er það breyting fra  fyrra a ri. 

Konur voru almennt a nægðari með dvo l sí na en karlar, 

þeir sem voru eldri en 55 a ra voru a nægðari en þeir sem 

yngri voru og ferðamenn fra  Norðurlo ndum, Bretlandi 

og N-Ámerí ku voru almennt a nægðari en fo lk fra  o ðrum 

markaðssvæðum.  

Þa tttakendur voru einnig spurðir um afþreyingu í  

Reykjaví k og gæði hennar, alls a tta þætti, auk þess sem 

spurt var hvort þeir hefðu farið í  dagsferð fra  Reykjaví k. 

I  ljo s kom að 78% svarenda fo ru a  veitingahu s, 50% 

versluðu í  Reykjaví k, 49% fo ru í  dagsferð fra  Reykjaví k, 

33% kynntu se r næturlí fið í  borginni, 31% skoðuðu so fn 

eða sy ningar og jafn margir fo ru í  sund eða heilsubo ð. 

Þa  fo ru 15% í  skipulagða ferð um Reykjaví k, 10% a      

listviðburð og 8% stunduðu einhvers konar lí kamsrækt, 
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svo sem hlaup eða lengri go ngur. Þa tttakendur voru 

einnig beðnir um gefa afþreyingunni sem þeir stunduðu 

einkunn a  bilinu 1-10 (sja  mynd a  bls. 8). 

Mikilvægt að auka tekjur sveitarfélaga af 

ferðamönnum 
Nær allar tekjur sem hið opinbera fær af ferðamo nnum 

renna í  rí kissjo ð eins og staðan er í  dag, ma  þar nefna 

virðisaukaskatt, bensí ngjo ld, leyfisgjo ld og gjo ld af 

flugumferð. Tekjur sveitarfe laga af fjo lgun ferðamanna 

eru nær eingo ngu bundnar við u tsvar af tekjum starfs- 

manna sem starfa í  ferðaþjo nustu og fasteignagjo ld. 

Kostnaður sveitarfe laga af ferðamo nnum er hins vegar 

vaxandi meðal annars vegna slits a  go tum, kostnaðar við 

hreinsun og fegrun, fja rfestingum í  innviðum og þro un 

ny rra segla. Mikilvægt er að tryggja fja rmo gnun innviða 

hja  sveitarfe lo gunum og er bry nt að sveitarfe lo g um allt 

land fa i aukna hlutdeild í  tekjum rí kisins af ferða-

mo nnum. 

I  Reykjaví k, stærsta sveitarfe lagi landsins, er bry nt að 

ra ðast í  frekari uppbyggingu innviða til að styðja við 

vaxandi fjo lgun ferðamanna ekki sí st í  ljo si þess að 96% 

ferðamanna sem sækja landið heim dvelja í  Reykjaví k í  

skemmri eða lengri tí ma. Reykjaví k í  samvinnu við 

sveitarfe lo g a  ho fuðborgarsvæðinu og ferðaþjo nustu í  

borginni þarf að tryggja heildstæða na lgun í  

ferðaþjo nustu fyrir ho fuðborgarsvæðið allt, samhæfa 

aðgerðir og forgangsraða verkefnum til að viðhalda 

go ðri í mynd og ja kvæðri upplifun ferðamanna og mun 

Ho fuðborgarstofa gegna mikilvægu hlutverki í  því  sam-

starfi.  

Vaxandi þörf fyrir vinnuafl og íbúðahúsnæði 
Ferðaþjo nustan hefur verið megindrifkraftur hagvaxtar 

a  I slandi fra  a rinu 2011 og a  þeim tí ma hafa skapast um 

a tta þu sund sto rf í  greininni. I  ny rri þjo ðhagsspa  

greiningardeildar Árion banka er gert ra ð fyrir að flytja 

þurfi inn vinnuafl fyrir að minnsta kosti 5.000 sto rf a  

næstu fjo rum a rum  ekki sí st vegna vaxandi þarfar fyrir 

fo lk í  ferðaþjo nustu. Þar sem vo xtur í  ferðaþjo nustu-

greinum er talsvert meiri en í  o ðrum atvinnugreinum 

getur þetta skapað spennu a  vinnumarkaði þar sem 

umfram eftirspurn er eftir vinnuafli.  

Á  sama tí ma er aukin eftirspurn eftir í bu ðahu snæði í  

borginni og er mikilvægt að í bu ðafja rfesting taki vel við 

se r a  næstu a rum. Á kveðin sto ðnun hefur verið a  þeim 

markaði kannski vegna samkeppni við aðila í  ho telupp-

byggingu um vinnuafl, fja rmagn og aðfo ng, en mikil upp-

bygging hefur verið a  ho tel og gistiry mi a  liðnum a rum. 

Mikil uppbygging verður a fram a  ho tel- og gistiry mi a  

næstu a rum og er gert ra ð fyrir um 50% fjo lgun ho tel-

herbergja í  Reykjaví k fram til a rsins 2018. Þra tt fyrir 

þessa miklu uppbyggingu er ho telmarkaðurinn í  Reykja-

ví k við þolmo rk og viðbu ið að ra ðast þurfi í  enn meiri 

uppbyggingu en nu  þegar er gert ra ð fyrir.  

Borgarbúar eru gestgjafar og skapa andrúms-

loftið 
Ho fuðborgarsvæðið stendur a  tí mamo tum sem 

a fangastaður og mikilvægt er að byggja um o fluga inn-

viði og ny ja segla fyrir ferðamenn a  svæðinu o llu. 

Sveitarfe lo g a  ho fuðborgarsvæðinu hafa tekið ho ndum 

saman um markaðssetja ho fuðborgarsvæðið gagnvart 

erlendum ferðamo nnum undir vo rumerkinu „Reykjaví k 

loves“ og gefið u t markaðs- og kynningarefni fyrir ferða-

menn til að kynna fyrir þeim þa  fjo lbreyttu menningu og 

afþreyingu sem er í  boði ví ðsvegar um ho fuðborgar-

svæðið.  

Borgarbu ar eru allir gestgjafar og eiga rí kan þa tt í  að 

skapa ja kvætt andru msloft fyrir ferðamenn sem sækja 

okkur heim. Innri markaðssetningu er því  mikilvæg 

þegar kemur að ferðaþjo nustunni og gegnir Ho fuð-

borgarstofa veigamiklu hlutverki í  að efla vitund borgar-

bu a og fyrirtækja a  virði ferðaþjo nustunnar fyrir sam-

fe lagið, bæði í  fe lagslegum og fja rhagslegum skilningi. 

Með samstilltu a taki þarf að tryggja að fjo lgun 

ferðamanna fari ekki u t fyrir fe lagsleg þolmo rk heima-

manna og go ðri upplifun gestanna. Enn eru ferðamenn 

mjo g ja kvæðir gagnvart heimso kn sinni til Reykjaví kur 

og í  viðhorfsko nnuninni sem nefnd var he r a  undan 

so gðust 98,3% þeirra sem to ku afsto ðu að þeir myndu 

mæla með Reykjaví k við aðra en 1,7% ekki. Þetta er 

næst besta mæling fra  a rinu 2004 og na nast so mu 

niðursto ður og ko nnun sem gerð var í  janu ar-aprí l 

2014, þegar 98,5% so gðust mæla með Reykjaví k.  
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FRUMVARP 2016 (í þús. kr.) 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                   376.655 

 Rekstrartekjur samtals                   376.655 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld             1.100.149 

 Innri leiga                         984.064  

 Annar rekstrarkostnaður              2.340.557  

  Rekstrargjöld samtals                  4.424.770 

Rekstrarniðurstaða   4.048.115 

Starfsmenn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsmannafjöldi 2016 

 Fjöldi starfsmanna                                    227 

 Fjöldi stöðugilda                                     155,1 

Stöðugildi eftir stofnunum 

 Borgarbókasafn Reykjavíkur  78,7 

 Borgarsögusafn Reykjavíkur   33,3 

 Listasafn Reykjavíkur                             22,4  

 Höfuðborgarstofa                                    11,9

 Skrifstofa  sviðs                                           5,8 

 Sérverkefni                                                  3,0 

Rekstur Menningar- og ferðamálasviðs 
52% af fja rhagsramma a rsins verður varið til marg-

ví slegra styrkja og samninga, en 44% af fja rhagsramma 

verður varið til rekstrar stofnana sviðsins sem eru 

Borgarbo kasafn – menningarhu s, Borgarso gusafn, 

Ho fuðborgarstofa og Listasafn Reykjaví kur. 

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 2016 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. Þessari sto ðu 

hefur m.a. verið mætt með því  að sameina stofnanir, 

fækka stjo rnendum, hagræða í  rekstri  og styrkja eftir 

margví slegum leiðum o flun se rtekna.   

Breytingar a  gjaldskra m stofnananna taka annars vegar 

mið af miðlægum 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 Reykja-

ví kur. Hins vegar verður a fram lo gð rí k a hersla a  að 

borgarbu ar njo ti betri kjara og hagkvæmni stærðar 

Reykjaví 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 safn-

bu ðirnar, auka veltu þeirra og framlegð.  Framsetning 

fja rhagsa ætlunar 2016 er miðuð við frumvarp a rsins 

þar sem aukin hagræðingarkrafa er  í  einni to lu en ekki 

u tfærð u t a  stofnanir sviðsins. 

Mannauðsmál  
Á  Menningar- og ferðama lasviði Reykjaví kurborgar 

starfar fjo lbreyttur, samheldinn og hæfileikarí kur ho pur 

starfsmanna. Hvetjandi og ja kvætt starfsumhverfi er sa  

grunnur sem sviðið byggir a  í  mannauðsma lum. Lo gð er 

a hersla a  að hlu a að starfsmo nnum og skapa starfs-

umhverfi sem gerir þeim kleift að eflast og þro a starfs-

tengda hæfni sí na. Slí kt starfsumhverfi einkennist m.a. af 

trausti, o ryggi, viðurkenningu, uppbyggjandi samskipt-

um, go ðum stjo rnunarha ttum, metnaðarfullri starfs-

þro unara ætlun og markvissu skipulagi. 

Niðursto ður viðhorfsko nnunar starfsmanna Reykja-

ví kurborgar gefa stjo rnendum og mannauðsdeild 

sviðsins mikilvægar upply singar um sto ðu mann-

auðstengdra ma la a  sviðinu. Niðursto ðurnar hafa 

mo tandi a hrif a  se rtækar og miðlægar aðgerðir sem 

ætlað er byggja undir allt hið ja kvæða í  niðursto ðum 

ko nnunarinnar og að vinna markvisst gegn neikvæðri 

þro un.  

Go ð stjo rnun er ein lykilforsenda þess að skipulags-

heildir na i a rangri í  starfi.  Miklar breytingar hafa a tt se r 

stað í  stjo rnendaho pi sviðsins a  sí ðustu misserum. Állir 

stjo rnendur sviðsins taka nu  þa tt í  markvissri stjo r-

nendafræðslu sem ho fst í   september 2015 og mun 

standa fram a  vordaga 2016. Fræðslan er í  formi fyrir-

lestra, verkefna og einstaklingsra ðgjafar og miðar að því  

að efla stjo rnendur í  hlutverki sí nu.   

Tækifæri til starfsþro unar eru  fjo lbreytt og taka mið af 

a skorunum í  starfsumhverfi sviðsins og niðursto ðum 

viðhorfskannana.  Állar stofnanir sviðsins eiga fulltru a í  

fræðsluho pi sviðsins sem mo tar og fylgir eftir o flugri 

fræðslua ætlun sem gefin er u t tvisvar a  a ri í  janu ar og 

september. Meðal  fastra liða í  fræðsludagskra nni er 

fo studagsfræðslan, þar gefst starfsmo nnum sviðsins 

kostur a  að njo ta vandaðrar fræðslu og um leið kynnast 

og tengjast o ðrum starfsmo nnum sviðsins. 

Mikilvægur liður starfsþro unar mannauðs eru a rleg 

Fjármál 
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Skipting rekstrar  

Stofnanir sviðs 

Styrkir og rekstrarsamningar 

   Skipting gjalda   

Launakostnaður 

Innri leiga hu snæðis, a halda og tækja 

Styrkir og framlo g a n innri leigu 

Ánnar rekstarkostnaður 

 
 

Borgarbo kasafn Reykjaví kur 

Listasafn Reykjaví kur 

Borgarso gusafn Reykjaví kur 

Ho fuðborgarstofa 

starfsþro unarsamto l. Meðal markmiða a rsins er að  

allir starfsmenn fa i tækifæri til að fara í  starfsþro unar-

samtal og að samto lunum fylgi markviss eftirfylgni.  

Á fram verður unnið að o ryggisma lum, en í  sumar-

byrjun 2015 fo ru o ryggisverðir og tru naðarmenn a  

na mskeið um aðbu nað, hollustuhætti og o ryggi a  

vinnustað. I  framhaldinu var ra ðist í  gerð a hættumats a  

starfssto ðum MÓF og aðgerðaa ætlanir tengdar þeim. 

Lo gð er rí k a hersla a  að a hættumat starfsstaða se  í  

sí felldri skoðun og að starfsmenn sviðsins upplifi 

vinnuaðstæður sí nar o ruggar. 

Stofnanir sviðs 

Styrkir og samstarfssamningar 

Stjo rnun sviðs 

Ánnað 

Leikfe lag Reykjaví kur 

To nlistar– og ra ðstefnuhu sið Harpa 

Ra ðstefnuborgin Reykjaví k 

Sinfo ní uhljo msveit I slands 

Tjarnarbí o  

Listaha tí ð í  Reykjaví k 

Áðrir styrkir og samstarfssamningar 

Sjo nlistamiðsto ðin Korpu lfssto ðum 
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FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016  
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FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016 framh.  
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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 UNESCÓ.  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. Unnið 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 2016  

 Vídd / vel-
gengnisþáttur  

 Mælikvarði  
Raun-
tölur 
2014 

Áætlun   
2015* 

Mark-
mið 
2016  

 Þjónusta          

Menningaruppeldi 

Fjöldi viðburða sérstaklega skipulagðir fyrir börn og fjöl-
skyldur  

149  192  208  

Fjöldi barna og unglinga í skipulögðum heimsóknum. 45.434  46.800  45.200  

Höfðuborg menningar 

Hlutfall jákvæðra vegna  Menningarnætur samkvæmt 
Gallupkönnun 

76% 76% 75% 

Fjöldi fjölmenningartengdra verkefna og viðburða 41  30  51  

Fjöldi nýrra sýninga á menningarstofnunum  70  61  71  

Eftirsóknarverður 
áfangastaður 

Aðsókn að stofnunum sviðsins  1.432.988  1.471.000  1.531.700  

Ánægja með þjónustu/starfsemi stofnana sviðsins  87% 88% 88% 

Kynningarfundir um Reykjavík sem áfangastað  34  42  30  

Nýsköpun Nýmæli í starfsemi   17  9  4  

 Fjármál          

Hagkvæm nýting og stýring 
fjármuna 

Fjárhagsáætlun v/raun  0,8%  +/- 1%  +/- 1% 

Sterk kostnaðarvitund Kostnaður við rekstur stofnana sviðsins pr. gest  1.178  1.139  1.155 

Verðmætasköpun 

Fjöldi verkefna þar sem samstarfsaðilar fjármagna a.m.k. 
15% af  kostnaði  

34  44  29  

Sértekjur stofnana sviðsins sem hlutfall af ramma  -20% -20% -21% 

 Verklag           

Samstarf og samráð 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna  45  37  27  

Fjöldi samráðsfunda og aðgerða sem hvetja til þátttöku 
almennings í þróun, stefnumótun og  ákvarðanatöku  

10  6  8  

Öflug miðlun upplýsinga 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði stofnana sviðsins 1.177.670  1.213.679 1.530.000  

Fjöldi fylgjanda á samfélagsmiðlum  83.997  98.870 145.430  

Fjöldi síðuflettinga á vefsíðum  3.730.942  3.756.000 4.237.000  

Gott aðgengi og almenn þátt-
taka 

Hlutfall gesta sem eru ánægðir með viðmót starfsmanna  89% 89% 89% 

Hlúa að sögu og menningar-
minjum 

Fjöldi rannsóknarverkefna  15  10  15  
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SKORKORT 2016 framh.  

 Mannauður           

Hæfir og áhugasamir starfs-
menn 

Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir í starfi þegar á 
heildina er litið  

  90% 90% 

Hlutfall starfsmanna sem hlakka til að mæta í vinnuna   86% 86% 

Hlutfall starfsmanna sem telur hæfni sína vel nýtta í starfi   85% 85% 

Hlutfall starfsmanna sem telur samvinnu góða á sínum 
vinnustað   

  90% 90% 

Hvetjandi og jákvætt starfs-
umhverfi 

Hlutfall starfsmanna sem sem telur sig fá nauðsynlegar 
upplýsingar sem snerta starf sitt og/eða vinnustað  

  80% 80% 

Hlutfall starfsmanna sem hefur verið hrósað fyrir vel 
unnin störf á síðustu mánuðum  

  80% 80% 

Hlutfall starfsmanna sem ekki hafa orðið fyrir einelti frá 
samstarfsfólki á síðustu 12 mánuðum  

  100% 100% 

Árangursríkir 
stjórnunarþættir 

Hlutfall starfsmanna sem bera traust til yfirmanns síns    90% 90% 

Hlutfall starfsmanna sem finnst vinnstað sínum vel 
stjórnað  

  80% 80% 

Hlutfall starfsmanna sem hafa farið í árlegt starfsmanna-
samtal á síðustu 12-15 mán. 

  80% 80% 

Hlutfall starfsmanna sem hefur fengið tækifæri til sí-
menntunar og starfsþróunar á síðustu 12 mánuðum 

  80% 80% 

* Sjóminjasafn hluti af MOF 2015    

  95-100% markmiðum náð     

  75 - <95% þarf að nást     

  Minna en 75% markmiða náð     

 Vídd / vel-
gengnisþáttur  

 Mælikvarði  
Raun-
tölur 
2014 

Áætlun   
2015* 

Mark-
mið 
2016  
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REYKJAVÍK BÓKMENNTABORG UNESCO  

Hlutverk  
Reykjaví k Bo kmenntaborg UNESCÓ 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 sem utan, og tekur þa tt í  

alþjo ðlegu starfi með o ðrum Skapandi borgum UNESCÓ. 

Bo kmenntaborgin vinnur eftir leiðarljo si Skapandi 

borga UNESCÓ (sja  bls. 20). 

 

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

innanlands sem og a  alþjo ðlegum vettvangi. 

Áð stoðir hennar verði styrktar í  na nu samstarfi þeirra 

sem koma að menntun, bo kmenningu og orðlist a  

breiðum vettvangi. Reykjaví k  Bo kmenntaborg UNESCÓ 

stendur vo rð um tja ningarfrelsi. Einkunnarorð 

Bo kmenntaborgarinnar ,,Órðið er frja lst” endurspegla 

þessa a herslu og með þeim vill Bo kmenntaborgin benda 

a  að hvorki einstaklingar ne  samfe lo g geta þrifist a  heil-

brigðan ha tt nema þegnunum se  frja lst að tja  sig, þra r 

sí nar og sannfæringu.  

Meginmarkmið 
Meginmarkmið Reykjaví kur Bo kmenntaborgar UNESCÓ 

er að styðja við það mikla starf sem er unnið a  sviði bo k-

menningar og orðlistar í  Reykjaví k. Bo kmenntaborgin 

hvetur til samstarfs og ny rra verkefna a  sviði orð- og 

ritlistar. Hu n leggur a herslu a  bo kmenntaarf 

þjo ðarinnar í  starfi sí nu og samspil hans við ny sko pun. 

Einnig vinnur Bo kmenntaborgin að því  að efla alþjo ða-

tengsl a  vettvangi 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  fimmta 

sinn í  okto ber 2016. Áð þessu sinni verður sjo num beint 

að samspili orða og mynda og se rsto k a hersla lo gð a  að 

na  til ungs fo lks. Sleipnir, lestrarfe lagi barnanna, er 

annað lykilverkefni Bo kmenntaborgarinnar. Állir lesa – 

landsleikur í  lestri fer fram í  annað sinn a rið 2016 í  sam-

starfi við Miðsto ð í slenskra bo kmennta, í  þetta sinn a  

Þorra. Þetta er landsa tak í  lestri í  stí l við Hjo lað í  

vinnuna og er því  beint að o llum aldursho pum. 

Hefðbundin verkefni, svo sem þa tttaka í  borgarha tí ðum, 

alþjo ðlegu barnabo kaha tí ðinni My rinni og Bo kamessa í  

Bo kmenntaborg verða a fram a  dagskra . Bo kmennta-

borgin to k upp samstarf við Icelandair Ho tel Reykjaví k 

Marina í  a rslok 2015 og verður því  fram haldið 2016. 

Bo kmenntaborgin vinnur með fjo lmo rgum aðilum í  

orðlistargeiranum í  borginni og hvetur til samstarfs og 

samtals hagaðila. 

Miðlun  
Á rið 2016 verður se rsto k a hersla lo gð a  vefma l og 

forgangsma l að lju ka við sameiningu vefjanna 

bokmenntaborgin.is og bokmenntir.is, sem hefur tafist 

u r ho fi fram. Þessum ny ja tví tyngda vef er ætlað að 

verða o flugt tæki til kynningar a  orð- og ritlist í  borginni, 

bæði heima fyrir og erlendis. Sma forritið Reykjavik 

Culture Walks verður þro að a fram a  a rinu hvað varðar 

viðmo t en ny jum go ngum verður ekki bætt við. Samstarf 

við aðrar Bo kmenntaborgir UNESCÓ verður aukið a  

sviði miðlunar, m.a. með sameiginlegri þa ttto ku í  vefga tt 

UNESCÓ.  

 

Sleipnir – lestrarfélagi barnanna 
Sleipnir, lestrarfe lagi barnanna, er lykilverkefni sem 

verður í  brennidepli a  a rinu. Sleipnir fe kk bu ning 2014, 

bo k sem fylgir honum í  leiksko laheimso knir leit dagsins 

ljo s 2015 og verður annað fylgiefni fyrir leiksko laheim-

so knir fullkla rað 2016. Tilraunaheimso knir í  leiksko la 

fo ru fram 2015 og 2016 verða reglulegar heimso knir 

teknar upp. Hugmyndavinna að le ttari bu ningi fyrir 

heimso knir verður unnin a  a rinu svo og að mju kdy ri 

sem fylgi bo kinni um Sleipni. Mo guleikar a  að koma 

þessum vo rum a  markað verða kannaðir. 

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. Áfrakstur af þessu 

starfi er m.a. ny tt grasro tarfe lag ho funda af erlendum 

uppruna, Ó s, og mun Bo kmenntaborgin a fram hlu a að 

þessari mikilvægu grasro t.  

Alþjóðastarf 
Bo kmenntaborgin tekur þa tt í  alþjo ðlegu starfi 

Skapandi borga UNESCÓ 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 og hugað að ví ðara samstarfi varðandi gestadvo l 

erlendra ho funda í  Reykjaví k og í slenskra ho funda er-

lendis. 

HELSTU VERKEFNI 2016  

Viðburðadagatal Reykjavík Bókmenntaborgar 2016 

Allt árið Mánaðarlegir bókmenntaviðburðir á Icelandair Hótel Reykjavík Marina 

Jan-feb Allir lesa - landsleikur í lestri 

Apríl Barnamenningarhátíð 

Maí Listahátíð í Reykjavík, Alþjóðadagur menningarlegrar fjölbreytni 

Ágúst Menningarnótt 

September Mýrin - alþjóðleg barnabókmenntahátíð í Reykjavík 

Október Lestrarhátíð í Bókmenntaborg 

Nóvember Bókamessa í Bókmenntaborg, Iceland Noir 
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Leiðarljós 
Samstarfsnet Skapandi borga UNESCÓ / UNESCÓ Creati-

ve Cities Network (UCCN) var sett a  laggirnar a rið 2004. 

Það vinnur að því  að efla samvinnu innan og milli borga 

sem hafa viðurkennt skapandi starf sem stefnumarkandi 

þa tt í  sja lfbærri þro un borga í  efnahagslegu, fe lagslegu, 

menningarlegu og umhverfislegu tilliti. 

Með því  að ganga í  samstarfsnetið skuldbinda borgir sig 

til að deila a rangursrí kum starfsha ttum og þro a sam-

starf sem y tir undir sko pun og skapandi greinar, styrkir 

þa ttto ku í  menningarlí fi og til að gera menningu að hluta 

af borgarskipulagi og þro un borgarinnar. 

Samstarfsnet skapandi borga UNESCÓ tekur til sjo  list-

sviða: bo kmennta, handverks og alþy ðulista, ho nnunar, 

kvikmyndalistar, margmiðlunarlistar, matagerðarlistar 

og to nlistar.  

 

Markmið 
Samstarfsnet Skapandi borga UNESCÓ stefnir að því  að: 

 styrkja alþjo ðlega samvinnu milli borga sem hafa 

viðurkennt skapandi starf sem stefnumarkandi þa tt í  

sja lfbærri þro un borga; 

 y ta undir og auka framtak innan borgarinnar sem 

stuðlar að því  að skapandi starf se  stefnumarkandi 

hluti borgarþro unar, se rstaklega með samvinnu opin-

berra aðila, einkaaðila og borgaranna; 

 styðja við sko pun, framleiðslu, dreifingu og miðlun 

menningarviðburða, -varnings og þjo nustu; 

 skapa menningar- og ny sko punarkjarna og auka 

tækifæri fyrir skapandi fo lk og fagfo lk í  menningar-

geiranum; 

 bæta aðgengi að og þa ttto ku í  menningarlí fi svo og 

neyslu a  menningarlegri sko pun og þjo nustu, ekki 

sí st með tilliti til jaðarho pa og þeirra sem eiga undir 

ho gg að sækja; 

 menning og skapandi starf se  hluti af opinberri 

stefnumo rkun í  borgarþro un og -skipulagi. 

 

UNESCO Creative Cities Network 

Aðgerðaáætlun 
Markmið samstarfsnets Skapandi borga UNESCÓ eru 

innleidd innan hverrar borgar í  samstarfsnetinu, svo og 

a  alþjo ðlegum vettvangi, og er se rstaklega hugað að 

eftirfarandi: 

 að deila reynslu, þekkingu og a rangursrí kum starfs-

ha ttum; 

 frumkvo ðlaverkefnum, samstarfi og að stuðlað se  að 

samvinnu milli einkaaðila, opinberra aðila og al-

mennra borgara; 

 vinnuskiptum og samstarfsneti  fyrir fagaðila og lista-

menn; 

 rannso knum, ko nnunum  og mati a  reynslu Skapandi 

borga UNESCÓ; 

 stefnumo rkun og leiðum til að stuðla að sja lfbærri 

þro un borga; 

 starfi a  sviði miðlunar og vitundavakningar. 

Á rsfundur UNESCÓ Creative Cities Network 2015. 

Fulltru ar bo kmenntaborga. 
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BORGARBÓKASAFNIÐ  
MENNINGARHÚS  
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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. Borgarbo kasafnið 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 rannsaka 

heiminn og þro a þannig hæfileika sí na og tækifæri. 

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 kasafnið starfar samkvæmt bo kasafnalo gum 

nr. 150/2012. Það hefur yfirly singu fra  UNESCÓ um 

almenningsbo kaso fn fra  1994, menningarstefnu Reykja-

ví kurborgar, mannre ttindastefnu Reykjaví kurborgar og 

samþykkt um Borgarbo kasafn fra  2015  að leiðarljo si í  

starfi sí nu.   

Borgarbo kasafnið rekur sex menningarhu s; í  Gro finni, 

Gerðubergi, 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 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2016 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 55.375 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 496.710 

 Innri leiga  188.656  

 Annar rekstrarkostnaður 197.213  

 

Rekstrarniðurstaða 827.204 

 

Starfsmannafjöldi 2016 

 Heildarfjöldi starfsmanna              108 

 Fjöldi stöðugilda  78,7  
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HELSTU VERKEFNI 2016  

I  Bo kasafnalo gum nr 150 fra  2012 segir um markmið og 

hlutverk bo kasafna í  6. gr.: 

„Bo kaso fn eru þjo nustustofnanir sem starfa í  þa gu 

almennings og eigenda sinna og eru ekki rekin í  

hagnaðarskyni. Sameiginlegt markmið bo kasafna, sem 

undir lo g þessi falla, er að veita aðgang að fjo lbreyttu 

safnefni og upply singum a  mismunandi formi. Þau skulu 

efla menningar- og ví sindastarfsemi, menntun, sí -

menntun, atvinnulí f, í slenska tungu, a nægjulestur og 

upply singalæsi. 

Hlutverk bo kasafna er að jafna aðgengi að menningu og 

þekkingu. Á hersla skal lo gð a  að safnkostur bo kasafna 

endurspegli sem flest sjo narmið.“ 

Borgarbo kasafnið er í  breytingaferli. Á hersla a rsins 

2016 í  starfi safnsins litast mjo g af því  að styrkja 

menningarhu sin í  hverfum borgarinnar og laga að 

breyttu skipuriti og skipulagi.  

Unnið verður að þjo nustustefnu fyrir safnið. Læsi í  

ví ðasta skilningi þess orðs verður í  forgrunni a rið 2016.  

Þjónustustefna 
Borgarbo kasafnið er fyrst og sí ðast þjo nustustofnun. 

Markmið þess er að jafna aðgengi að menningu og 

þekkingu. I  bo kasafnalo gum er kveðið a  um að allir 

landsmenn skuli eiga kost a  að njo ta þjo nustu 

almenningsbo kasafna. Á rið 2016 verður a hersla lo gð a  

að setja safninu þjo nustustefnu með það fyrir augum að 

bæta þjo nustu Borgarbo kasafnsins, auka þjo nustu-

vitund starfsmanna, samræma þjo nustuna og gera hana 

markvissari. Menningarhu s Borgarbo kasafnsins munu 

samhliða leitast við að styrkja se rsto ðu sí na í  hverfum 

borgarinnar.  

Læsi 
Lestur og læsi verður í  forgrunni nu  sem endranær. 

Álmenningsbo kaso fn eru afar mikilvægur hlekkur í  

þeirri keðju sem viðheldur og eykur almennt læsi í  sam-

fe laginu. Ó ll starfsemi Borgarbo kasafnsins sny st um læsi 

a  einn eða annan ha tt. Safnkostur, u tla n, so gustundir, 

safnfræðsla, viðburðir, sy ningar, fyrirlestrar, na mskeið, 

heimana msaðstoðin Heilahristingur, Árto tek, so gubí linn 

Æringi, bo kabí llinn Ho fðingi, allt hefur þetta það mark-

mið að auka læsi hja  borgarbu um og gestum 

borgarinnar.  

Læsi í  ví ðustu merkingu þess orðs gengur einmitt eins 

og rauður þra ður í  dagskra  safnsins a rið 2016 og þar er 

a herslan bæði a  barnatengda dagskra , bo kmenntir og 

fjo lmenningartengda fræðslu og viðburði.  

Sí ðla a rs 2015 hleypti menntama lara ðuneytið af 

stokkunum þjo ðara taki um læsi og mun Borgar-

bo kasafnið leggja sitt af mo rkum í  þeirri viðleitni að 

bæta læsi í slenskra sko labarna. 

Borgarbo kasafnið mun a  a rinu styrkja tengsl sí n við 

stofnanir sem vinna að auknu læsi í  þjo ðfe laginu, svo 

sem grunn- og framhaldssko la sem og leiksko la 

borgarinnar.  
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Almannarými 
Borgarbo kasafnið gegnir mikilvægu hlutverki sem 

almannary mi, þriðji staðurinn sem borgarinn leitar til í  

erli dagsins. Flo knari í bu asamsetning kallar a  hlut-

lausan stað til að vera a , til að leita se r menntunar og 

menningar. Leitast verður við að styrkja þessi ry mi og 

unnið  að því  að endurskoða verkferla og ny tingu a  þeim 

svæðum sem Borgarbo kasafnið hefur upp a  að bjo ða.  

Undirbu ningur vegna viðbyggingar við Gro farhu s 

verður í  brennidepli a samt ho nnun ny rrar menningar-

miðju í  U lfarsa rdal.  

Viðburðir 
Fræðsla, miðlun, sy ningar og viðburðir verða með fjo l-

breyttu mo ti a rið 2016. Leitast verður við að festa ny tt 

skipulag sem komið var a  við sameiningu Borgar-

bo kasafnsins og Gerðubergs í  sessi.  Á  fjo rða tug sy ninga 

verða settar upp þar sem sja  ma  m.a. ma lverk, hand-

verk, myndskreytingar, ljo smyndir og myndaso gur. Litla 

skrí mslið og sto ra skrí mslið bjo ða a fram yngstu 

kynslo ðina velkomna í  heim leiks og lesturs í  Gerðu-

bergi a ður en þau fara a  flakk til Norðurlanda. 

Barnafjo lskyldur eru alltaf velkomnar, bæði til að njo ta 

samveru í  notalegu umhverfi og einnig til að sækja alla 

þa  fjo lbreyttu smiðjur og uppa komur sem í  boði eru um 

helgar. Á  virkum do gum geta bo rn og unglingar so tt 

safnið se r til a nægju og einnig er fjo lmargt í  boði a  

sko latí ma, s.s. leiðsagnir um sy ningar, safnfræðsla, 

so gustundir og heimana msaðstoð svo fa tt eitt se  nefnt. 

Safnið tekur virkan þa tt í  hinum a rvissu borgarha tí ðum 

og leggur þa  alltaf a herslu a  fjo lskylduvæna viðburði og 

ma  þar nefna Heimsdag barna og Ljo ðaslamm auk þess 

að alltaf er boðið upp a  einhverjar ny jungar í  bland við 

hina fo stu liði. 

Tilvalið er að fylgjast með viðburðaro ðunum í  Gerðu-

bergi og í  Spo nginni þar sem a fram verður boðið upp a  

handverkskaffi, sagnakaffi, heimspekikaffi, bo kakaffi og 

fyrirlestraro ðina I  leiðinni sem vakti mikla lukku a  

sí ðasta a ri. 

Bo kmenntaviðburðir eiga að sja lfso gðu sinn sess í  dag-

skra nni. Boðið verður upp a  bo kakaffi og leshringi, hið 

a rlega ritþing í  Gerðubergi verður haldið a  haust-

ma nuðum, 110 a ra fæðingarafmæli Snorra Hjartarsonar 

verður fagnað með sy ningu í  samstarfi við fe lagið 

Ljo ðvegi og Landsbo kasafnið, settar verða upp o r-

sy ningar a  5. hæðinni þar sem valdir ritho fundar verða 

kynntir til so gunnar auk þess sem safnið tekur þa tt í  

a rvissum viðburðum a  borð við Lestrarha tí ð.  

I  Borgarbo kasafninu er jafnan lo gð mikil a hersla a  sam-

starfsverkefni. Fjo lmargir aðilar leita eftir samstarfi og 

aðsto ðu til að koma y miskonar viðburðum, sy ningum og 

fræðsludagskra  a  framfæri.   
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Stiklur úr viðburðadagatali Borgarbókasafnsins 2016 

Janúar 

Fjölskyldusýningin Skrímslin bjóða heim • Sýningin Þetta vilja börnin sjá! • Ljósmyndasýning Félags 

íslenskra samtímaljósmyndara • Alexander Alejandro – ljósmyndasýning • Lilja Hlín Pétursdóttir og 

Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson sýna myndasögur 

Febrúar 
Þemadagar í barnadeildum • Heimsdagur barna • Ljóðaslamm • Öskudagssmiðja • Alþjóðlegi 

móðurmálsdagurinn • Edda Þórey sýnir málverk 

Mars Árleg barna- og unglingabókaráðstefna • Fjölskyldudagskrá í tilefni páska 

Apríl 

Alþjóðlegi barnabókadagurinn • Vika bókarinnar • Barnamenningarhátíð -  fjölbreytt dagskrá • Fjöl-

skyldudagskrá fyrir páskana • Bókaverðlaun barnanna • Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir sýnir myndasögur • 

Lokasýning listnámsnema Borgarholtsskóla 

Maí 
Grafarvogsdagurinn • Myndasögusamkeppni og -sýning • Hverfismarkaður • Bjarni Bernharður – 

myndlistarsýning • Hrafnhildur Inga Sigurðardóttir – myndlistarsýning • 

Júní 
Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Ritsmiðjur • Þórey Mjallhvít sýnir mynda-

sögur • Elínborg Jónsdóttir sýnir vatnslitamyndir • Alexandra Vassilikian sýnir myndverk 

Júlí Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • 

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

September 

Bókasafnadagurinn • Evrópski tungumáladagurinn • María Loftsdóttir sýnir vatnslitamyndir • Lista-

sýning í samstarfi við Listaháskóla Íslands • Kristín Sigurrós Jónsdóttir sýnir málverk • Myndasögu-

blaðið Blek og neo-blek fagnar 20 ára afmæli með sýningu  

Október 
Lestrarhátíð • Sjón á Ritþingi • Leshópur unglinga • Þorri Hringsson sýnir myndasögur • Ljóðasýning 

Snorra Hjartarsonar 

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

Jólaföndur 

Desember 
Jólaleiksýning • Jólaföndur • Upplestur úr nýjum bókum • Jólasögustundir • Jólabingó • 

Bókmenntakynningar fyrir unglinga 

Fastir viðburðir 

yfir vetrar-

mánuði 

Hughrif í hádeginu – tónleikaröð • Fjölskyldudagskrá um helgar • Fjölskyldumorgnar • Sögustundir • 

Safnkynningar • Heilahristingur • Leshringir fyrir börn og fullorðna • Lesum blöðin saman • Café 

Lingua • Söguhringur kvenna • Menningarmót • Reykjavík Safarí • Í leiðinni •  Handverkskaffi • 

Sagnakaffi • Heimspekikaffi • Bókakaffi • Prjónakaffi • Kvæðamannafélagið Iðunn - æfingar og 

félagsfundir • Origami kennsla • Æringi sækir leikskóla- og frístundaheimili heim • Í leiðinni – fyrir-

lestraröð • Ráðgjöf fyrir innflytjendur • Fyrirlestrar PEN á Íslandi • Fyrirlestrar og aðrir viðburðir í 

samstarfi við Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO 

Fastir viðburðir 

yfir sumar-

mánuði 

Kvöldgöngur • Bókmenntagöngur á ensku • Sumarlestur • Ritsmiðjur 

Árið um kring 

Sýningarhald af ýmsum toga í Gerðubergi, Grófinni, Spönginni, Árbæ og Kringlunni • Kvikmynda-

sýningar 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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Safnfræðsla Borgarbókasafnsins 2016 

Fyrir leikskóla 

Sögustundir fyrir öll leikskólabörn og þær þarf að panta fyrir fram.  
Koffortið, farandbókasafn sem Borgarbókasafnið lánar á leikskóla. Foreldrar geta fengið bækur úr 
þeim lánaðar heim. Með bókakoffortunum fylgir heimboð á bókasafnið. 
Safnkynningar fyrir skólahópa leikskólanna. Börnin skoða safnið, kynnast starfsemi þess, skoða 
sýningar og spjallað er um skemmtilegar bækur.  
Sögukonan í sögubílnum Æringja heimsækir leikskóla og býður börnunum í ævintýralega sögustund í 
bílnum.              

Fyrir          

grunnskóla 

4. bekkingum er sérstaklega boðið í heimsókn og safnkynningu ásamt kennara og/eða skólasafna-
verði. Vakin er athygli á starfsemi safnanna,  fjölbreyttum safnkosti og viðburðadagskrá. Áhersla er 
einnig lögð á að nemendur þekki safnið í sínu hverfi og finni sig velkomna til að heimsækja það aftur.  
Safnkynningar og bókaspjall eru í boði fyrir fleiri aldurshópa og er hægt að sníða þær að þörfum 
hvers hóps fyrir sig.   
Leshringir hafa verið í Spönginni og Grófinni fyrir 9-12 ára börn. Lesnar eru ákveðnar bækur og rætt 
um þær. Leshringirnir eru ekki í boði á hverju ári. 
Bókaverðlaun barnanna, Borgarbókasafn sendir veggspjöld um allt land með kápumyndum af öllum 
bókum ársins. Öll börn á landinu geta því tekið þátt í að kjósa skemmtilegustu bókina og hljóta tvær 
bækur verðlaun. 
Heilahristingur. Í Kringlusafni og Gerðubergssafni er boðið upp á heimanámsaðstoð fyrir nemendur í 
5.-10. bekk í samvinnu við sjálfboðaliða Rauða krossins.  
Fljúgandi teppi – menningarmót. Borgarbókasafn býður skólum aðstoð við að setja upp menningar-
mót. Þar gefst nemendum tækifæri til að kynna áhugamál sín og menningu og er lögð áhersla á að 
einstaklingurinn fái að njóta sín. Sjá http://tungumalatorg.is/menningarmot 
Hundar sem hlusta á börn lesa. Sérþjálfaðir hundar koma í heimsókn í nokkur skipti og börnum gefst 
tækifæri til að lesa fyrir þá. Panta þarf tíma. 
Rithöfundakynningar fyrir unglinga. Lesið er upp úr nýjum bókum fyrir 9. bekkinga í a.m.k. einu 
bókasafni borgarinnar. Lesturinn er í desember á skólatíma. 
SMS Sendu mér sögu er örsögusamkeppni fyrir ungt fólk á aldrinum 10-16 ára sem Borgarbókasafnið 
stendur að í samstarfi við Reykjavík bókmenntaborg UNESCO og Vodafone. Þátttakendur senda sögur 
í SMS-skilaboðum og er markmið keppninnar að örva sköpunargáfu yngstu símnotendanna og benda 
á tækifæri til sögumennsku og orðaleikja innan ramma smáskilaboðanna. 

Fyrir 

framhaldsskóla 

Myndasögusamkeppni fyrir fólk á aldrinum 10-20+ er haldin árlega með mismunandi þemum frá ári 
til árs. Vinnuaðferð er frjáls og verkin geta hvort sem er verið myndasaga eða stök mynd. Sýning er 
haldin á verkunum sem berast í samkeppnina og er hún opnuð um leið og dómnefndin tilkynnir úrslit 
og afhendir verðlaun.   
Ljóðaslamm er haldið á Vetrarhátíð í febrúar. Það felst í flutningi frumsamins ljóðs eða ljóða þar sem 
áherslan er ekki síður lögð á flutninginn en á ljóðið sjálft. Þannig telst hefðbundinn ljóðaupplestur 
ekki til ljóðaslamms, heldur er miðað við að flytjandi eða flytjendur fari með ljóð samhliða t.d. tónlist, 
myndlist eða leiklist.  
Bókaræman er örmyndakeppni um bækur fyrir 13-20. Þátttakendur gera stutt myndband sem má 
vera frá 30 sekúndum upp í 90 um bók að eigin vali og aðferðin er algjörlega frjáls. Markmið 
keppninnar er að vekja athygli unglinga á bókum, bókasöfnum og lestri og hvetja þátttakendur til 
skapandi lesturs og túlkunar á bókmenntum. 
Heilahristingur. Í Grófinni og er boðið upp á heimanámsaðstoð fyrir framhaldsskólanemendur í 
samvinnu við sjálfboðaliða Rauða krossins. 

Allt árið fyrir alla: Lestrarhvetjandi verkefni af ýmsu tagi fyrir börn og unglinga s.s. sumarlestur, ritsmiðjur, leshringir, 
farandsýningin Þetta vilja börnin sjá! – Myndskreytingar í íslenskum barnabókum, draugalestur, getraunir og fleira. Safnið 
tekur virkan þátt í ýmsum samstarfsverkefnum, s.s. Norrænu bókasafnavikunni, Degi íslenskrar tungu, Viku bókarinnar, 
Evrópska tungumáladeginum svo fátt eitt sé nefnt.  
Fjölskyldustundir eru einu sinni í viku í Grófinni, Sólheimum og Spönginni. Þær eru sérstaklega fyrir börn sem ekki eru 
búin að fá pláss í leikskóla eða hjá dagforeldri. Boðið er upp á kaffi og leikföng sem eru sérstaklega í boði á þessum 
stundum og í Grófinni er sungið og spilað á gítar.  
Helgardagskrá er í boði í öllum söfnunum og er hún auglýst hverju sinni. Ýmislegt í boði, s.s. smiðjur, leikrit, sýningar, 
föndur svo eitthvað sé nefnt.  
Skrímslin bjóða heim var sett upp í Gerðubergi í október. Gestum gefst kostur á að ganga inn í söguheim litla skrímslis og 
stóra skrímslis og upplifa ýmis minni úr barnabókunum sem skrifaðar eru af þríeykinu Áslaugu Jónsdóttur, Kalle Güettler 
og Rakal Helmsdal. Í tengslum við sýninguna verður boðið upp á leiðsagnir og smiðjur. Áætlað er að sýningin fari síðan á 
flakk til Færeyja og Svíþjóðar á næstu misserum. 
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Lykiltölur Menningarmiðstöðin Gerðuberg * 
Rauntölur     

2013 
Rauntölur    

2014 
Markmið 

2015 
Markmið   

2016 

Gestafjöldi 106.292 102.652    

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 3.404 2.829    

Fjöldi viðburða 71 81    

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 1 0    

Samstarfsaðilar 36 34    

* Menningarmiðstöðin Gerðuberg sameinaðist Borgarbókasafni 2015 

Lykiltölur Borgarbókasafn Reykjavíkur  
Rauntölur   

2013 

Rauntölur 

2014 

Útkomu-

spá 2015 

Markmið 

2016 

Gestafjöldi - heildartala 626.015 598.900 692.300 695.000 

 - Menningarhús Grófinni 192.791 193.128 188.000 189.000 

 - Menningarhús Kringlunni 107.801 108.412 104.000 104.000 

 - Menningarhús Sólheimum 87.291 79.769 71.000 71.000 

 - Menningarhús Gerðubergi 91.580 79.209 171.000 171.000 

 - Menningarhús Spönginni 61.378 59.815 79.000 79.000 

 - Menningarhús Árbæ 66.893 61.441 59.000 59.000 

 - Bókabíll 13.069 13.759 13.000 13.000 

 - Æringi 5.212 3.367 3.300 4.000 

 - Norðlingaskóli - - 4.000 5.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 10.679 13.204 13.000 13.400 

Fjöldi viðburða fyrir börn og fjölskyldur 56 62 115 113 

Fjöldi heimsókna á  vefi BBS  223.781 186.839 210.000 210.000 

Fjöldi uppflettinga á vefi BBS   619.536 482.586 520.000 530.000 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna      5 1 

Samstarfsaðilar      90 90 

Safnkostur 459.260 466.682 463.000 460.000 

Safnkostur á íbúa 3,78 3,85 3,8 3,78 

Velta safnkosts-útlán á eintak 1,99 1,83 1,83 1,85 

Afgreiðslustundir safnanna og bókabíls á viku 342 363 363 402 

Heildarhúsnæði í fermetrum-brúttó 6.622 7.222 9.122 9.122 

Útlán - heildartala 916.037 853.128 848.000 853.000 

 - Menningarhús Grófinni 250.432 238.082 218.000 218.000 

 - Menningarhús Kringlunni 180.114 169.985 165.000 165.000 

 - Menningarhús Sólheimum 105.647 99.721 100.000 100.000 

 - Menningarhús Gerðubergi 132.482 118.831 120.000 120.000 

 - Menningarhús Spönginni 127.019 114.943 145.000 147.000 

 - Menningarhús Árbæ 107.115 98.625 84.000 84.000 

 - Bókabíll 13.228 12.349 13.000 13.000 

 - Norðlingaskóli  -  592 3.000 6.000 

Bókin heim (fjöldi notenda) 63 49 55 55 

Útlán á íbúa 7,6 7,03 6,96 6,98 
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BORGARSÖGUSAFN  
REYKJAVÍKUR  
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Fjármál 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2016 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 170.869 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 240.781 

 Innri leiga  142.986  

 Annar rekstrarkostnaður 198.067 

 

 Rekstrarniðurstaða 410.965 

 

Starfsmannafjöldi 2016 

 Heildarfjöldi starfsmanna              57 

 Fjöldi stöðugilda  33,3 

Hlutverk 
Borgarso gusafn Reykjaví kur starfar samkvæmt lo gum 

um starfsemi safna og menningarminjar og 

samþykktum og siðareglum Álþjo ðara ðs safna. Safnið 

stuðlar að varðveislu menningarminja í  Reykjaví k með 

þeim hætti að borgarbu ar og gestir þeirra hafi sem 

bestan aðgang að menningararfi borgarinnar. 

Sy ningarstaðir safnsins eru í  Á rbæjarsafni, Landna ms-

sy ningunni í  Áðalstræti, Ljo smyndasafni Reykjaví kur, 

Sjo minjasafninu í  Reykjaví k og Viðey, auk þess sem 

starfsemi safnsins er gerð sy nileg með o ðrum hætti, t.d. 

með so gugo ngum, u tga fu og menningarmerkingum í  

borgarlandinu. 

Hlutverk safnsins er að safna, skra setja, varðveita og 

rannsaka menningarminjar sem eru einkennandi fyrir 

menningararf borgarinnar og miðla so gu hennar og 

menningu fra  landna mi til samtí mans. Safnið sinnir 

minjavo rslu í  Reykjaví k og heldur skra r yfir fornleifar, 

hu s og mannvirki í  borginni. Safnið sinnir sy ningar-

haldi, fræðslustarfsemi og u tga fu í  samræmi við fja r-

hags- og starfsa ætlun a r hvert.   

Leiðarljós  
Borgarso gusafn Reykjaví kur hefur það að leiðarljo si að 

vera í  sterkum og sy nilegum tengslum við samfe lagið, 

vera a reiðanlegt, upply sandi og aðgengilegt, hvetja gesti 

sí na til þa ttto ku og þjo na o llum af alu ð. 

Það skal sy na fagmennsku við so fnun, skra ningu og 

varðveislu a  menningarminjum, miðla fjo lbreyttri so gu 

borgarinnar a  forvitnilegan ha tt, vekja fo lk til um-

hugsunar, vera skapandi og skemmtilegt. 

Starfsemi Borgarso gusafns skal vera kraftmikil, traust, 

markviss og sky r.  

Meginmarkmið 
 að tryggja samhengi milli allra sviða safnastarfsins: 

So fnunar, rannso kna, varðveislu, sy ninga og fræðslu  

 að rannsaka og sy na margbreytileika so gunnar, 

menningar og mannlí fs 

 að leyfa o lí kum ro ddum að heyrast 

 að sinna þekktum gestaho pum vel auk þess að laða 

aðra ho pa að safninu með markvissum aðgerðum 

 að skapa umræðu og efla gagnry na hugsun 

 að vera vettvangur fyrir skapandi starf 

 að vera gestrisin og veita faglega þjo nustu 

 að vera opin fyrir samstarfi við aðrar stofnanir, fe lo g 

og einstaklinga 
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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. Stærsta verkefni safnsins a  sviði miðlunar 

er ny  grunnsy ning a  Sjo minjasafninu, en a ætlað hefur 

verið að hu n verði opnuð a rið 2017. Markmið safnsins 

er að skapa fjo lbreytta og spennandi dagskra  fyrir bo rn 

og fjo lskyldur, jafnt innlendar sem erlendar, a  o llum 

starfssto ðvum safnsins og eiga í  lifandi samtali við sam-

tí mann í  borginni.  

Hér og nú – almennur rekstur 
Nu  að afloknu fyrsta starfsa ri Borgarso gusafns Reykja-

ví kur hafa starfsmenn sett se r sky ra stefnu í  o llum 

ma laflokkum sem viðkoma faglegu starfi safnsins. Með 

þessar stefnur að vopni munu starfsmenn eiga 

auðveldara með að takast a  við þau fjo lmo rgu verkefni 

sem a kveðið verður að ra ðast í .  

Unnið 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. 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. Þa  verður 

hugað að lengri opnunartí ma Á rbæjarsafns a  a rsgrund-

velli.  

Skerpt verður enn frekar a  se rsto ðu hverrar safnbu ðar 

innan Borgarso gusafns og vandað val a  varningi til so lu 

sem endurspeglar viðfangsefnið a  hverjum sy ningarstað. 

Leitað verður leiða til að na  til ny rra gesta með o flugri 

kynningu a  sy ningarsto ðum jafnt í  innlendum sem er-

lendum miðlum. Þa  verður lo gð a hersla a  að samræma 

innihald og u tlit gestakannana a  milli sy ningarstaða sem 

og að ry na þær enn frekar til gagns. Gestakannanir eru 

mikilvægur þa ttur í  gerð alls markaðsefnis safnsins og 

því  mikilvægt að þær se u vel u r garði gerðar og eftir-

fylgni o flug. Þa  verður  unnið að því  að fullkla ra ny ja 

heimasí ðu safnsins. 

Þa  mun verða unnið að endurbo tum a  ry mi a  jarðhæð 

Sjo minjasafnsins, veitingasal, miðaso lu og safnbu ð. 

Einnig tekur safnið þa tt í  vinnu vegna ny byggingar við 

Tryggvago tu 15.  

Borgarso gusafn tekur þa tt í  starfsho pi um menningar-

merkingar í  Reykjaví k eins og a ður. Ó nnur a rviss verk-

efni innan Reykjaví kurborgar eru þa tttaka í  starfsho pum 

um Hu sverndarsjo ð og Fegrunarviðurkenningar Reykja-

ví kurborgar. 

Varðveisla til framtíðar 
Ny tt varðveisluhu s var tekið í  notkun a  Á rbæjarsafni 

haustið 2015 og er þar með langþra ðum a fanga na ð. 

HELSTU VERKEFNI 2016  
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Hu sið er hið fyrsta sem Reykjaví kurborg byggir sem er 

se rstaklega hannað til að varðveita viðkvæma safngripi. 

Stærsta verkefni a rsins 2016 er því  a framhaldandi 

flutningur safngripa í  hu sið.  

Samhliða flutningum í  ny tt varðveisluhu s verður unnið 

að heildara ætlun um varðveislu alls safnkosts Borgar-

so gusafns. Se rstaklega verður tekið a  ma lum varðandi 

sjo minjar og hugað að ny jum geymslum fyrir stærri 

gripi. Gerð verður 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.  

Skráning og rannsóknir á safnkosti og 

menningarminjum 
Állir gripir sem verða fluttir í  ny ja varðveisluhu sið 

verða hreinsaðir, ljo smyndaðir og skra ðir a ður en þeim 

er komið fyrir a  ny jum stað. Um leið gefst tækifæri til að 

meta gripina með tilliti til nu verandi safnkosts og so fn-

unarstefnu. Mikil vinna er því  framundan við  skra ningu 

og meðho ndlun safngripa. Einnig verður gerð na kvæm 

geymsluskra  þannig að o ryggi safngripa verði betur 

gætt og auðveldara að fa  yfirsy n yfir safnkostinn. Unnið 

er samkvæmt alþjo ðlegum reglum um skra ningu og 

meðferð safngripa sem og handbo k Þjo ðminjasafns I slands.  

Umpo kkun ljo smynda, sko nnun og skra ning eru 

viðvarandi verkefni Ljo smyndasafns og a tak verður gert 

í  sko nnun og skra ningu sja varu tvegsmynda vegna 

undirbu nings fyrir grunnsy ningu Sjo minjasafns sem 

stefnt er a  að opna 2017. 

Eins og fyrr verða rannso knir a  sviði minjavo rslu, hu sa-, 

byggða- og fornleifakannanir, gerðar vegna 

deiliskipulags og hverfisskipulags og verða verkefni 

vegna hverfisskipulags umfangsmikill hluti af starfi 

deildar minjavo rslu og rannso kna a  a rinu 2016. Áuk 

þess verða gerðar fornleifau ttektir a ður en til fram-

kvæmda kemur í  a ður deilskipulo gðum hverfum, auk 

umsagna um hu s og skipulagsma l. Þa  er stefnt að forn-

leifarannso kn og -uppgreftri a  bæjarstæði Á rbæjar og er 

markmiðið að vera með opinn uppgro ft og sy nikennslu 

a  safnsvæðinu yfir sumarma nuðina.  Á rbærinn er  einn 

af 14 torfhu sum í  raðtilnefningu I slands a  heimsminja-

skra  UNESCÓ sem lo gð var til í  febru ar 2011. Upp-

gro fturinn mun staðfesta og bæta við upply singum um 

elsta tí ma bæjarins sem ekki er vel þekktur og um leið 

styrkja frekar tilnefningu a  heimsminjaskra .  Þa  verður 

haldið a fram að mo ta verklag og verkferla í  minjavo rslu 

í  samra ði við samstarfsaðila, Minjastofnun I slands og 

Umhverfis- og skipulagssvið.  

Einnig verður unnið að rannso kn a  sjo minjum og so gu 

þeirra auk heimildaro flunar fyrir grunnsy ningu 

Sjo minjasafns. Fengnir verða se rfræðingar a  y msum 

sviðum, innan safns sem utan til að aðstoða við a fram-

haldandi vinnu að handriti sy ningarinnar.   

Viðhald safnhúsa  
Stefnt er að því  að endurgerð innviða Hansenshu ss lju ki 

a  a rinu þannig að hu sið verði tilbu ið til sy ninga a rið 

2017. Einnig verður haldið a fram með endurgerð inn-

viða I varssels.  Áuk þess verður hugað að flutningi   

bragga innan safnsvæðisins sem og að flytja í bu ðar-

bragga a  safnið. 

Komið verður a  reglubundnum hita- og rakamælingum í  

o llum varðveisluhu sum og -ry mum Borgarso gusafns 

sem og a   viðkvæmum sy ningum. 

Hu sverndarstofa í  Kjo thu si a  Á rbæjarsafni verður starf-

rækt sem fyrr, í  samstarfi við Minjastofnun I slands og 

Iðunnar fræðaseturs, en þar er í  boði o keypis ra ðgjo f um 

viðgerðir og viðhald eldri hu sa a  miðvikudo gum fra  1. 

febru ar til 30. no vember.    

Forvitnilegt, skapandi og skemmtilegt 
I  sy ningar- og fræðslustarfi verður viðhaldið þeirri fjo l-

breyttu og spennandi dagskra  sem í  boði hefur verið 

fyrir bo rn og fjo lskyldur – jafnt innlendar sem erlendar – 

a  o llum starfssto ðvum safnsins auk þess sem unnið 

verður að ny ju efni. Na m er ferli sem krefst virkni og 

mo tast að miklu leyti af fyrri reynslu gestsins, menningu 

hans og umhverfi. Safnfræðsla Borgarso gusafns sny st 

um að virkja gesti til að afla se r þekkingar í  samtali við 

frjo an vettvang safneignar, sy ninga og annarrar 

miðlunar. Fræðslustarf Borgarso gusafns miðar að því  að 

auka vægi þa ttto ku og sko punar í  starfi sí nu. 

Á hersla verður lo gð a  enn meiri fjo lbreytni í  framboði a  

fræðslu Borgarso gusafns fyrir sko laho pa. Með fjo l-

breyttum fræðsluaðferðum, hlutverkaleik, ho p-

verkefnum, „hands-on“ og smiðjum, tekst betur að ho fða 

til nemenda a  o llum aldri og af ba ðum kynjum. Þar að 

auki er ætlunin að stofna ry niho pa með ungu fo lki og 

Reykví kingum af erlendum uppruna, sem samra ðsvett-

vang um hvernig safnið geti ho fðað betur til þessara 

ho pa.  

Þa  verður unnið að því  að allt safnfræðsluefni Borgar-

so gusafns beri með se r svip sem er auðkennanlegur 

fyrir helstu notendur fræðslunnar, kennara, fjo lskyldur 

og fleiri. Einnig verður unnið að gerð myndbanda um 

handverk og verklega þekkingu sem einkennandi eru í  

umfjo llun safnkennara. Þa  verða u tbu in verkefni a  Á r-

bæjarsafni þar sem nemendur geta fengið að spreyta sig 

a  handverki liðins tí ma eins og að spinna eða sla  saum. Á  

Landna mssy ningunni verður a framhaldandi samvinna 

við Á rnastofunum um fræðslu a  handritum sem sja  ma  a  

sy ningunni Landna msso gur – arfur í  orðum.   

Komdu og sjáðu!  
Stærsta sy ningarverkefni Borgarso gusafns er a fram-

haldandi vinna að ny rri grunnsy ningu a  Sjo minjasafninu 

en gert er ra ð fyrir að hu n opni vorið 2017. Á  fyrrihluta 

a rsins 2016 verður lokið við gerð handrits 

sy ningarinnar en samhliða þeirri vinnu verður lokið við 

ho nnun sy ningarinnar í  samstarfi við hollenska 
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Viðburðadagatal Borgarsögusafns Reykjavíkur 2016 

Janúar - maí 

Ljósmyndahátíð Íslands 14.-16. janúar 
Samstarf við Pólverja á Íslandi – Örsýning og fyrirlestur um skipskaðann Wigry 15.01.1942 
Dagskrá á Safnanótt 5. febrúar 
Dagskrá í febrúar – Vetrarfrí í grunnskólum Reykjavíkur 
Dagskrá á HönnunarMars 
Tendrun Friðarsúlu í Viðey – Vorjafndægur 20. mars  
Páskaeggjaleit í Viðey 
Dagskrá á Barnamenningarhátíð 
Safnadagurinn 18. maí  

Júní - ágúst 

Hátíð hafsins á Sjóminjasafninu 
Sumardagskrá Árbæjarsafns júní, júlí, ágúst 
Sumardagskrá Viðeyjar júní, júlí, ágúst  
Kvöldgöngur menningarstofnana júní, júlí, ágúst  
Jónsmessuganga í Elliðaádal 
Örnámskeið á Árbæjarsafni  
Ljósmyndanámskeið á Ljósmyndasafni  
Dagskrá á Menningarnótt á Sjóminjasafni, Landnámssýningu og Ljósmyndasafni  

September -

desember 

Tendrun Friðarsúlu í Viðey 
Dagskrá off-venue á Iceland Airwaves 
Dagskrá í október – Haustfrí í grunnskólum Reykjavíkur 
Jól í heiðnum sið á Landnámssýningunni 
Jóladagskrá Árbæjarsafns fyrir skóla 
Bráðum koma blessuð jólin, jólaopnun Árbæjarsafns á aðventu 
Jóladagskrá í Viðey 
Jólahandverksmarkaður í Sjóminjasafninu 

Allt árið: Listamannaspjall á Ljósmyndasafni 

ho nnunarfyrirtækið Kossman.Dejong. Állt kapp verður 

lagt a  að afla nægilegs fja r til þess að sy ningin geti orðið 

að veruleika en hu n er mikilvægur liður í  því  að byggja 

Sjo minjasafnið enn frekar upp og tryggja se rsto ðu þess 

sem mikilvægs a fangastaðar í  miðborg Reykjaví kur, 

bæði fyrir í bu a borgarinnar og alla gesti.  

Þa  verða þrja r sto rar sy ningar í  Ljo smyndasafninu. 

Á rið hefst með sy ningu a  myndum Friðgeirs Helga-

sonar en sumarsy ning safnsins eru myndir eftir Þor-

vald Ó rn Kristmundsson. Á rinu ly kur svo með u rvali u r 

safneign hins virta Hasselblad Center í  Sví þjo ð. Sam-

hliða þessum sy ningum verða sy ningar í  Kubbi og í  

Skotinu. 

Á  Á rbæjarsafni verður sjo num beint að safnhu sum og 

sy ningarsvæði safnsins utandyra og er markmiðið að 

bæta merkingar og u tbu a torg við inngangs safnsins og 

so gulega garða við safnhu sin. Það hefur verið markmið 

Á rbæjarsafns að varpa ljo si a  so gu garðræktar í  Reykja-

ví k með því  að skapa safnhu sunum viðeigandi 

umhverfi, bæði er varðar ho nnun garða og girðinga og 

plo ntuvali. Gert er ra ð fyrir að garðarnir verða í  fullum 

blo ma a  60 a ra afmæli Á rbæjarsafns 2017. Ætlunin er 

að setja upp sy ningu í  sko lahu sinu í  Viðey um so gu, 

na ttu ru og menningu eyjunnar. Einnig er a ætlað að 

setja upp spjaldasy ning um torfbæi í  Reykjaví k í  Hljo m-

ska lagarðinum sumarið 2016 í  samvinnu við Hjo rleif 

Stefa nsson arkitekt.  

Viðburðir um helgar verða sem fyrr hluti af sumardag-

skra  í  Á rbæjarsafni, Viðey og a  Sjo minjasafninu. Á r-

vissir viðburðir tengdir Friðarsu lunni verða í  Viðey.  

Borgarso gusafn Reykjaví kur mun taka þa tt í  fjo lda sam-

eiginlegra verkefna a  sviðinu, svo sem go nguferðum um 

Kvosina, Safnano tt, Barnamenningarha tí ð og 

Menningarno tt, eins og undanfarin a r. Þa  mun 230 a ra 

afmæli Reykjaví kur verða gerð skil a  a rinu með 

viðburðum. 



36  

 

Safnfræðsla Borgarsögusafns Reykjavíkur 2016 

Fyrir leikskóla 

Árbæjarsafn – Komdu að leika! – 4-6 ára / Senn koma jólin – Elsti árgangur 

Landnámssýningin – Þúsund ára gamalt! – Elsti árgangur 

Sjóminjasafnið – „Er mamma þín sjómaður?“ – 4-6 ára / Varðskipið Óðinn – Elsti  árgangur 

Fyrir grunn-

skóla 

Árbæjarsafn – NeyZlan – 8.-10.bekkur / Ísland áður fyrr – 2.-4.bekkur / Aðfangadagskvöld 1959 – 5.-

7.bekkur 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur – Heimsókn á safnið – 8.-10.bekkur / Gunnar Rúnar Ólafsson – 8.-

10.bekkur 

Landnámssýningin – Lífið á landnámsöld –  4.-6.bekkur / Leitað að landnámsfólki – 4.-6.bekkur / 

Sagan grafin upp – 4.-6.bekkur 

Sjóminjasafnið – Þorskastríðssögur 5.-7.bekkur / Komdu og skoðaðu hafið – 2.-3.bekkur 

Fyrir 

framhaldsskóla 

Árbæjarsafn – Neyzlan / Hjáverkin / Húsagerð höfuðstaðar / Íslenski kvenbúningurinn 

Landnámssýningin – Lífið á landnámsöld / Landnámssögur – arfur í orðum 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur – Heimsókn á safnið fyrir nemendur í ljósmynda- og listnámi 

Sjóminjasafnið – Óðinn 

Allt árið: 

Móttaka hópa og leiðsagnir í Árbæjarsafni, á Landnámssýningu, í Sjóminjasafni, á Ljósmyndasafni og í 

Viðey. Húsverndarstofa: Móttaka hópa og leiðsagnir í Árbæjarsafni, á Landnámssýningu, í Sjóminja-

safni, á Ljósmyndasafni og í Viðey. Húsverndarstofa – ráðgjöf um endurbætur á eldri húsum á 

miðvikudögum kl. 15-17 í Árbæjarsafni febrúar-nóvember. 
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Sýningar Borgarsögusafns Reykjavíkur 2016 

  Árbæjarsafn 

Maí -september Gróður og garðar – garðar við ákveðin safnhús fullgerðir. 

September -
desember 

Bráðum koma blessuð jólin – jóladagskrá Árbæjarsafns á aðventu 

  Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

Sýningarsalur 
16.01-15.05 

  
Friðgeir Helgason - Stemning 

21.05-09.09 Þorvaldur Ó rn Kristmundsson 

24.09. -janu ar 
´17 U rval ljo smynda u r safneign Hasselblad Center 

Skotið 
03.12.2015 – 
26.01.2016 

 Peter Holliday – Heimaey 

28.01. – 29.03. Árno r Ka ri Egilsson – Augans tímaleysi 

31.03. –31.05 Dí ana Ju lí usdo ttir 

02.06. – 09.08. Charlotta Hauksdo ttir 

11.08. – 04.10 Beate Ko rner 

06.10. – 29.11 I  vinnslu 

01.12. – 
24.01.2017  Simone Darcy 

Kubburinn 
16.01. – 15.05 

  
Þorgeir Guðmundsson – Friðgeir (heimildamynd) 

21.05-09.09 I  vinnslu 

24.09.-janu ar 
´17 Heimildamynd um Hasselblad Center 

  Sjóminjasafnið í Reykjavík 

Janu ar - fe-
bru ar Hornsílið - Nina Zurier – If I had been… 

Maí  - desem-
ber 

Hornsílið – Samstarfssy ning nemenda í  Hagny tri menningarmiðlun við H.Í . og Borgarso gusafns 
Reykjaví kur. 

  Viðey 

Júní-ágúst Sýning í Skólahúsinu. Í vinnslu 
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Lykiltölur Borgarsögusafn Reykjavíkur* 
Rauntölur   

2013 
Rauntölur 

2014 
Útkomu-
spá 2015 

Markmið 
2016 

Gestafjöldi  - heildartala     214.000  221.700  

 - Árbæjarsafn     40.000  40.700  

 - Landnámssýning     65.000  68.000  

 - Ljósmyndasafn     40.000  40.000  

 - Viðey     26.000  26.000  

 - Sjóminjasafn     43.000  47.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum     18.800  18.800  

Fjöldi viðburða     100  100  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna     14  9  

Fjöldi innlita á heimasíðu     153.000  153.000  

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins     51  51  

Fjöldi útgáfuverka     3  3  

Fjöldi afgreiddra mynda     2.500  2.500  

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík     3.050  3.200  

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp     27.000  28.000  

Fjöldi skráðra ljósmynda     1.220.000  1.300.000  

Fjöldi skráðra húsa í húsaskrá     6.820  6.840  
* Borgarsögusafn tók til starfa 1.6.2014 og stendur saman af Minjasafni, Ljósmyndasafninu, Viðey og Sjóminjasafninu. *Sjóminjasafn komið inn í markmið 2015  
   

Lykiltölur Ljósmyndasafn Reykjavíkur 
Rauntölur   

2013 
Rauntölur 

2014 
Markmið 

2015 
Markmið 

2016 

Gestafjöldi 35.247  49.398      

Skólanemendur í skipulögðum heimsóknum 803  1.228      

Fjöldi viðburða 24  24      

Fjöldi afgreiddra mynda 2.011  2.583      

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 16  12      

Fjöldi innlita á heimasíðu 31.520  35.382      

Fjöldi skráðra ljósmynda 881.000  1.200.000      

          

Lykiltölur Minjasafn Reykjavíkur 
Rauntölur   

2013 
Rauntölur 

2014 
Markmið 

2015 
Markmið 

2016 

Gestafjöldi  71.414  86.044      

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 11.979  12.261      

Fjöldi viðburða 48  46      

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 1  1      

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins 43  43      

Fjöldi útgáfuverka 5  6      

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík 2.675  2.944      

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp 26.764  25.920      

          

Lykiltölur Viðey 
Rauntölur   

2013 
Rauntölur 

2014 
Markmið 

2015 
Markmið 

2016 

Gestafjöldi með Viðeyjarferju   22.302  23.203      

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 2.415  2.592      

Fjöldi viðburða 23  23      

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 2  2      

Sjóminjasafn frá 1.6.2014 
Rauntölur 

2013 
Rauntölur 

2014 
Markmið 

2015 
Markmið 

2016 
Gestafjöldi   34.542     
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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 

vinnur 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, 

markaðssetningu gagnvart erlendum ferðamo nnum, 

viðburðahaldi og samstarfi við stofnanir borgarinnar og 

aðra haghafa.  Ho fuðborgarstofa rekur o fluga 

upply singamiðsto ð fyrir ferðamenn þar sem lo gð er 

a hersla a  faglega þjo nustu sem tekur til landsins alls. 

Hu n se r um framkvæmd a  skilgreindum borgarha tí ðum, 

m.a. Menningarno tt, Vetrarha tí ð og Barnamenningar-

ha tí ð, og er sky r farvegur fyrir undirbu ning, framkvæmd 

og kynningu a  viðburðadagatali borgarinnar auk þess að 

sinna samra ði og ra ðgjo f við skipuleggjendur stærri 

viðburða í  Reykjaví k. Ho fuðborgarstofa hefur frum-

kvæði að því  að skilgreina samstarfsfleti a  milli stofnana 

Reykjaví kurborgar, stjo rnvalda, sveitarfe laga a  ho fuð-

borgarsvæðinu, markaðsstofa um allt land, aðila í  

ferðaþjo nustu og annarra hagsmunaaðila með það að 

markmiði að samhæfa aðgerðir, u tfæra leiðir í  

samvinnu, efla upply singamiðlun og auka ny sko pun a  

sviði ferðama la í  Reykjaví k.  Stofan leiðir einnig sam-

starf sveitarfe laga a  ho fuðborgarsvæðinu um markaðs-

setningu ho fuðborgarsvæðisins alls gagnvart erlendum 

ferðamo nnum undir sameiginlegu merki.   

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. 

FRUMVARP 2016 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      50.838 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                   91.957 

 Innri leiga  426  

 Annar rekstrarkostnaður 127.707 

 

Rekstrarniðurstaða 169.253 

 

Starfsmannafjöldi 2016 

 Heildarfjöldi starfsmanna               16 

 Fjöldi stöðugilda  11,9 

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

skarandi mo tto kur, go ða þjo nustu og ja kvæða upp-

lifun  

 Rækta hlutverk Reykjaví kur sem ho fuðborgar gagn-

vart landinu o llu m.a. með traustri miðlun 

upply singa um I sland til ferðamanna. 

 Stuðla að aukinni fagmennsku og gæðum í  

upply singamiðlun til ferðamanna um Reykjaví k og 

I sland. 

 Áuka vægi viðburða, ra ðstefnuhalds og menningar í  

ferðamennsku í  Reykjaví k til hagsbo ta fyrir í bu a, 

atvinnulí f og gesti ho fuðborgarinnar. 

 Virkja stjo rnsy slu, stofnanir og fyrirtæki borgarinnar 

sem og aðra haghafa til samstarfs um eflingu Reykja-

ví kur sem a fangastaðar. 

 Efla langtí ma samstarf sveitarfe laga a  ho fuðborgar-

svæðinu a  vettvangi viðburða og ferðaþjo nustu til að 

auka samlegð og styrk svæðisins í  alþjo ðlegri sam-

keppni.  

 Skilgreina segla a  ho fuðborgarsvæðinu sem heild, 

kortleggja þa  og markaðssetja með það að leiðarljo si 

að efla a fangastaðinn, fjo lga gistino ttum, auka 

arðsemi ferðaþjo nustunnar og dreifa a lagi. 

Fjármál 2016 
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HELSTU VERKEFNI 2016  

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 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. Þar var gert ra ð fyrir 

að fjo ldi ferðamanna na lgaðist milljo n a rið 2020 en 

raunin varð su  að fjo ldinn var orðinn um milljo n a rið 

2012. Skoða þyrfti þolmo rk, framboð þjo nustu og upp-

byggingara form í  því  ljo si. Vinna við endurskoðun að-

gerðara ætlunar ho fst í  a gu st 2014 og mun ny  að-

gerðara ætlun liggja fyrir þann 1. desember 2015. 

Á hersla verður lo gð a  að tryggja að a fangastaðurinn 

Reykjaví k einkennist a fram af gæðum, gestrisni og ein-

stakri upplifun. Ny ir seglar verða þro aðir um allt ho fuð-

borgarsvæðið í  samstarfi við sveitarfe lo g a  ho fuð-

borgarsvæðinu og ferðamo nnum gert kleift að nota 

almenningssamgo ngur til að komast u t fyrir mið-

borgina. 

Ho fuða hersla er a  að tryggja eðlilega hlutdeild Reykja-

ví kurborgar í  tekjum af ferðamo nnum til að standa 

straum af vaxandi kostnaði. Til skoðunar er jafnframt 

hvort og þa  hvernig Ho fuðborgarstofa komi na nar að 

ma lefnum miðborgarinnar sem er fjo lso ttasti 

ferðamannastaður landsins og rí kari a hersla verður 

lo gð a  samstarf og o flun gagna tengdum ferðaþjo nustu í  

Reykjaví k.  

Ho fuðborgarstofa mun leggja a herslu a  samstarf og 

samra ð við haghafa í  greininni og styðja við vo ruþro un í  

afþreyingu til að laða að ferðamenn sem hafa a huga a  

borgarferðum allt a rið um kring. Stofan mun vinna na ið 

með ny rri Stjo rnsto ð ferðama la að farsælli þro un 

ferðaþjo nustu í  Reykjaví k og a  landinu o llu. Grunnstoðir 

í  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar verða eftir sem 

a ður: Vetrarborg, Menningarborg, Heilsuborg og 

Ra ðstefnuborg.  

Vetrarborg. Ho fuða hersla er lo gð a  að kynna Reykjaví k 

sem vetrara fangastað til að vinna a  mo ti sveiflum a  milli 

ha annar og la gannar í  komum ferðamanna. Ho fuð-

borgarstofa mun leggja a herslu a  að hvetja og styðja 

ferðaþjo nustufyrirtæki og rekstraraðila í  miðborginni til 

að efla vo ruþro un sem tengist vetrarstemningu, 

ro mantí k og upplifun. Á fram verður unnið í  samstarfi 

við Iceland Naturally sem er a taksverkefni um að fjo lga 

vetrarferðamo nnum fra  Bandarí kjunum. Unnið verður 

að aukinni vo ruþro un kringum aðventuna og 

rekstraraðilar í  miðborginni hvattir til að skapa 

notalega vetrarstemmningu utanhu ss. Á hersla er lo gð a  

að kynna a rlega viðburði sem fara fram utan ha annar og 

vinna með hagaðilum að því  að fjo lga viðburðum yfir 

vetrartí mann.   

Menningarborg. Ho fuðborgarstofa mun draga fram 

menningarlega afþreyingarkosti í  borginni og efla 

upply singagjo f til ferðamanna með a herslu a  rafræna 

miðlun. Stofan mun vinna na ið með menningar-

stofnunum í  borginni, sveitarfe lo gum a  ho fuðborgar-

svæðinu og o ðrum aðilum tengdum ferðaþjo nustu að 

því  að kynna viðburði og menningarstarf a  svæðinu. 

Ho fuðborgarstofa  se r um skipulagningu og framkvæmd 

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

borginni með samstarfi og samra ði, en saman mynda 

þessir viðburðir þe tt viðburðardagatal allt a rið um kring 

í  Reykjaví k.   

Heilsuborg. Á hersla verður lo gð a  að kynna Reykjaví k 

sem heilsutengdan a fangastað. Ho fuðborgarstofa mun 

vinna með sveitarfe lo gum a  ho fuðborgarsvæðinu og 

fleiri aðilum að því  að gera na ttu runa og u tivistarsvæði í  

na grenni borgarinnar enn aðgengilegri og bæta 

merkingar go ngu- og hjo laleiða. Unnið verður með I TR 

og sveitarfe lo gunum að  vo ruþro un sundlauga til að 

undirstrika se rsto ðu þeirra og Nautho lsví k verður efld 

sem baðstaður og a hugaverður a fangastaður. Til að 

styrkja heilsuborgina Reykjaví k mun Ho fuðborgarstofa 

vinna með Meet in Reykjaví k að fjo lga alþjo ðlegum 

í þro ttaviðburðum í  Reykjaví k.   

Ráðstefnuborg. Reykjaví kurborg er kjo lfestuaðili  í  

rekstri Meet in Reykjaví k sem er leiðandi afl í  kynningu 

a  Reykjaví k sem ra ðstefnuborg. Ho fuðborgarstofa og 

Meet in Reykjaví k munu leggja a herslu a  að kynna 

Reykjaví k sem umhverfisvænan a fangastað og þro a 

grænt ra ðstefnuhald í  borginni. Ho fuðborgarstofa mun 

tengja saman viðburðardagatal Reykjaví kurborgar við 

gagnaveitur Meet in Reykjaví k til að ra ðstefnuhaldarar 

geti skipulagt ra ðstefnur í  kringum borgarha tí ðir og 

aðra stærri viðburði í  Reykjaví k, og aukið þannig upp-

lifun ra ðstefnugesta. Stefnt er að því  að tengja Gestakort 

Reykjaví kur við grunnskra ningarpakka ra ðstefnugesta í  

borginni og hvetja þannig ra ðstefnugesti til að ny ta se r 

menningarlega og heilsutengda afþreyingu meðan a  

dvo l þeirra stendur. 

Markaðs– og kynningarmál 

Reykjavík Loves verður a fram slagorð og auðkenni 

fyrir Reykjaví k og sveitarfe lo g a  ho fuðborgarsvæðinu í  

markaðssetningu gagnvart erlendum ferðamo nnum. 

Ho fuðborgarstofa mun vinna na ið með sveitarfe lo gum a  

ho fuðborgarsvæðinu að því  að styrkja vo rumerkið og 

auka sy nileika þess.  Einnig verður lo gð aukin a hersla a  

mo rkun vo rumerkisins í  samstarfi við stofnanir 

borgarinnar, viðburðarhaldara, ferðaþjo nustuaðila og 

rekstraraðila í  borginni.  

Vefmiðlar og viðburðadagatal 

Rafræn upply singagjo f gegnir sí fellt stærra hlutverki í  

allri markaðssetningu og mun Ho fuðborgarstofa vinna 

að því  efla upply singamiðlun til ferðamanna í  gegnum 
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vefsí ðuna visitreykjavik.is og samfe lagsmiðla.  Lo gð 

verður a hersla a  að lyfta upp viðburðardagatali 

borgarinnar og kynna það mun betur fyrir 

ferðaþjo nustuaðilum og  þeim skipuleggjendum sem 

standa fyrir viðburðum a  svæðinu.   

Útgáfa og þemakort 
Gefin verða u t rafræn fre ttabre f og bæklingar fyrir 

Reykjaví k sem vetrara fangastað og borg ha tí ða og 

viðburða. U tga fu a  svoko lluð þemakortum sem vekja 

athygli a  a hugaverðum sto ðum og afþreyingu a  ho fuð-

borgarsvæðinu, s.s. sundlaugum, menningarstofnunum 

og hjo lreiðaleiðum, hafa gefist vel og  verður haldið 

a fram að þro a þemakort undir merkjum Reykjaví k lo-

ves. Þa  eru gefnir u t bæklingar í  tengslum við viðburði a  

borð við Barnamenningarha tí ð og Áðventuha tí ð auk 

þess sem gefinn er u t se rstakur viðburðarbæklingur til 

að kynna viðburðarhald a  ho fuðborgarsvæðinu a rið um 

kring. 

Sýningar og kaupstefnur 
Ho fuðborgarstofa mun taka þa tt í  sy ningum og kaup-

stefnum innanlands, s.s. Mid Átlantic, Vest Norden og 

Hittumst. Á hersla verður lo gð a  að kynna Reykjaví k a  

vinnustofum í  Bandarí kjunum, Evro pu og Skandinaví u í  

gegnum samstarf við I slandsstofu og Meet in Reykjavik. 

Blaðamannaheimsóknir 
Blaðamannaheimso knir verða unnar í  na nu samstarfi 

við I slandsstofu, Iceland Naturally, Meet in Reykjaví k og 

almannatengslaskrifstofur 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 og al-

mennt er miðað við að farið se  í  samstarf við blaðamenn 

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

landsins.  

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

visitreykjavik.is samhliða þro un og endurbo tum a  

vefnum. Leitað verður eftir kostnaðarþa ttto ku einka-

aðila a   u tga fu  og kynningarefni sem Ho fuðborgarstofa 

stendur að auk þess sem mo guleikar a  tekjuo flun í  

gegnum samstarfsverkefni verða a fram ny ttir til hlí tar. 

Ho fuðborgarstofa mun augly sa eftir bo kunaraðila til að 

þjo nusta þa  sem heimsækja visitreykjavik.is til að gera 

gestum kleift að bo ka skoðunarferðir og aðra afþreyingu 

í  gegnum vefsí ðuna. Haldið verður a fram að styrkja 

stoðir ha tí ða borgarinnar með samstarfi við fyrirtæki 

með langtí masamninga að leiðarljo si og leitað leiða til 

að afla aukinna tekna í  gegnum Upply singamiðsto ð 

ferðamanna í  Áðalstræti sem rekin er af Ho fuðborgar-

stofu.  

Gestakort Reykjavíkur 
Enn eru mikil so knarfæri í  Gestakorti Reykjaví kur eða 

Reykjaví k City Card. Á  liðnu a ri var so lusto ðum a  ho fuð-

borgarsvæðinu fjo lgað og hefur salan aukist um 20% a  

fyrstu ní u ma nuðum a rsins 2015. Á fram verður unnið 

með ferðaþjo nustuaðilum að því  að auka so lu a  Gesta-

kortinu og sy nileika þess, auk þess sem unnið verður að 

því  að tengja Gestakortið við grunnskra ningarpakka 

ra ðstefnugesta í  borginni. Rafvæðing kortsins er í  ferli 

og stefnt að því  að færa kortið yfir í  rafræna u tga fu um 

leið og allir þættir þess hafa verið skoðaðir að fullu. 

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

tegundar a  landinu og þar er að finna upply singar um 

gistingu, samgo ngur, afþreyingu og menningu af o llu 

landinu. Á rið 2014 komu ru mlega 300 þu sund gestir í  

upply singamiðsto ðina og ekkert la t er a  aukningu gesta. 

Á  fyrstu ní u ma nuðum a rsins 2015 er meðalaukningin 

tæp 10% a  milli a ra og mikil aukning er í  so lu varnings 

og þjo nustu við ferðamenn,  eða 15%. 

Samningur við ITÁ, sem se r um bo kunarþjo nustu sam-

kvæmt samningi, rennur u t um a ramo t 2015 og verður 

augly st  eftir samstarfsaðila í  opnu tilboðsferli í  byrjun 

ny s a rs. Ópnunartí mi upply singamiðsto ðvar-innar er í  

sto ðugri endurskoðun vegna vaxandi fjo lda ferðamanna 

og verður a fram.  
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Viðburðadagatal Höfuðborgarstofu 2016 

Febrúar Vetrarhátíð (Safnanótt/Sundlauganótt/Ljósahlaup) 

Apríl - maí Barnamenningarhátíð 

Ágúst Menningarnótt 

Október Tendrun Friðarsúlunnar í Viðey 

Desember Desember í Reykjavík 

Hátíðir og viðburðir 
Ha tí ðir og viðburðir í  Reykjaví k eru eitt o flugasta 

aðdra ttarafl borgarinnar yfir vetrartí mann. Sto ru 

borgarha tí ðirnar sem Ho fuðborgarstofa ber a byrgð a  

eru: Menningarno tt, tendrun Friðarsu lunnar, Desember 

í  Reykjaví k, Vetrarha tí ð og Barnamenningarha tí ð. 

Borgarha tí ðirnar eru mikilvægir viðburðir í  þe ttu 

viðburðadagatali sem er til þess fallið að efla fjo lbreytt 

og o flugt atvinnulí f í  borginni. 

Hin fjo lbreytta flo ra annarra ha tí ða í  borginni sem hu n 

styður a n þess að bera a byrgð a  fja rhag þeirra og fram-

kvæmd skipta miklu ma li í  í myndarsko pun Reykjaví kur 

sem menningarborgar, kynningu og markaðssetningu 

hennar a  erlendum vettvangi. 

Ho fuðborgarstofa mun leggja a herslu a  o flugt samstarf 

og samra ð við viðburðarhaldara og leita leiða til að 

koma a  ny jum viðburðum í  borginni í  samstarfi við 

einkaaðila. Er það gert með það að markmiði að efla 

a fangastaðinn Reykjaví k allt a rið um kring og auka 

arðsemi í  greininni.   

Vetrarhátíð er haldin í  febru ar.  Meginþema 

ha tí ðarinnar er samspil myrkurs og ljo ss eins og ljo sa- 

listaverk a  opnunarkvo ldi ha tí ðarinnar ber vitni um og  

leitast verður við sem fyrr að fa  sem flesta í  lið til þess að 

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

Safnano tt og Sundlaugano tt verða a fram hornsteinar 

ha tí ðarinnar en tí mabundið verður dregið u r umfangi 

hennar vegna hagræðingar a  a rinu 2016. So knarfæri eru 

mikil í  tengslum við ha tí ðina og þa  se rstaklega þegar 

kemur að samstarfi sveitafe laga a  ho fuðborgarsvæðinu 

og dreifingu gesta.   

Barnamenningarhátíð er haldin í  kringum 

Sumardaginn fyrsta í  samstarfi við sko lasamfe lagið, 

listamenn og menningarstofnanir. Á hersla er lo gð a  

þa ttto ku sko labarna í  viðburðunum og er Barna-

menningarha tí ð einn fjo lbreyttasti, fjo lso ttasti og a huga-

verðasti a rlegi viðburðurinn sem haldinn er fyrir bo rn. 

Menningarnótt hefur fest sig í  sessi sem stærsta 

skipulagða ha tí ð a rsins a  I slandi. Viðhorf I slendinga til 

ha tí ðarinnar er mjo g gott og stefnt er að því  að viðhalda 

því . Á fram verður a hersla a  að dreifa viðburðum um 

stærra svæði og kynna lokunarsvæði og aðgengisma l vel 

fyrir í bu um borgarinnar.  

Tendrun Friðarsúlunnar í Viðey er eitt af verkefnum 

Ho fuðborgarstofu í  okto ber en Ho fuðborgarstofa se r um 

framkvæmd viðburðarins í  Viðey í  samstarfi við Borgar-

so gusafn, Listasafn Reykjaví kur og skrifstofu  

Menningar- og ferðama lasviðs. Á rið 2016 verða  

LennonÓno Grant for Peace verðlaunin afhent í  Ho rpu 

og þess minnst í  okto ber að 30 a r eru liðin fra  því  leið-

togafundurinn var haldinn í  Ho fða.  

Desember í Reykjavík. Ha tí ðin hefst með tendrun ljo sa 

Óslo artre sins fyrsta sunnudag í  aðventu og ly kur a  Þor-

la ksmessu með 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. Su  ny breytni 

varð í  aðventuhaldi í  borginni í  fyrra að skautasvell var 

opnað a  Ingo lfstorgi í  samstarfi við einkaaðila og er 

ætlunin að endurtaka leikinn í  a r. Ho fuðborgarstofa 

mun vinna með aðilum að því  að styðja við viðburði í  

kringum a ramo t og þretta ndann með það að markmiðið 

að lengja ha tí ðina fram í  janu ar. Einnig verður leitast við 

að koma a  viðburðum í  lok no vember til að laða að fleiri 

ferðamenn a  þeim tí ma a rsins. 

Lykiltölur Höfuðborgarstofa 
Rauntölur     

2013 
Rauntölur    

2014 
Útkomu-
spá 2015 

Markmið   
2016 

Gestafjöldi á Upplýsingamiðstöð 299.088  337.676  360.000  395.000  

Hlutfall jákvæðra landsmanna gagnvart Menningarnótt 73% 76% 68% 75% 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.menningarnott.is  57.948  65.935  60.000  70.000  

Sala á gestakorti (fjöldi korta) 8.267  11.631  12.000  13.000  

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi  807.349  997.556  1.226.000  1.500.000  

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.visitreykjavik.is 636.133  681.437  875.000  1.000.000  



46  

 



47 

 

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 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2016 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      97.403 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 163.680 

 Innri leiga  132.723  

 Annar rekstrarkostnaður 163.036 

 

Rekstrarniðurstaða 362.036 

 

Starfsmannafjöldi 2016 

 Heildarfjöldi starfsmanna 37 

 Fjöldi stöðugilda  22,4 

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  almanna-

færi 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 lis-

trænu 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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Listasafn Reykjaví kur varðveitir listaverkaeign Reykja-

ví kurborgar, stundar rannso knir a  henni og miðlar 

upply singum í  formi sy ninga, u tga fu og annarrar 

fræðslu. Megina hersla a  a rinu 2016 er að huga að undir-

sto ðum og grunngildum safnins sem starfað hefur í  nu -

verandi mynd í  15 a r. Undirsto ður starfseminnar verða 

treystar með því  að vinna að stefnumo tun sem felur í  

se r greiningu a  hlutverki safnsins og hinum y msu 

deildum þess. Jafnframt verður innra skipurit endur-

skoðað með það að leiðarljo si að sky ra hlutverk og 

markmið starfsmanna. Á hersla verður lo gð a  að bæta 

starfsumhverfi starfsmanna.  

Listasafn Reykjaví kur er mikilvægur vettvangur þar 

sem borgarbu ar og gestir þeirra fa  notið myndlistar af 

o lí kum toga. Safnið er farvegur strauma þar sem sko pun 

og samfe lagsumræða fara saman um leið og það er vett-

vangur fræðslu og skemmtunar. Rí k a hersla verður a  að 

samtvinna þessi o lí ku hlutverk með sy ningum, fræðslu 

og upply singagjo f.    

Sýningar 
Stærri sy ningum verður fækkað a  a rinu en leitast við að 

vanda sy ningar vel og leggja a herslu a  fjo lbreytta 

miðlun og smærri verkefni til að tryggja flæði gesta í  

safnhu sunum. Sy ningadagskra nni er ætlað að styrkja 

se rkenni safnhu sanna, sem hafa fest sig í  sessi a  undan-

fo rnum a rum, og leitast við að treysta enn tengslin við 

listunnendur og markho pa hvers safns fyrir sig. 

 

Á  Kjarvalssto ðum verður viðamikil sy ning a  verkum 

Kjarvals u r safni Þorvaldar Guðmundssonar og Ingi-

bjargar Guðmundsdo ttur auk þess sem lykilverk 

listamannsins u r safneigninni verða sy nd allt a rið. I  

miðry mi safnsins verður unnið með listamo nnum af 

o lí kum kynslo ðum og þeim boðið að vinna tí mabundin 

verk sem tengjast Kjarval. Þa  er a  dagskra  einkasy ning a  

verkum myndlistarkonunnar Hildar Bjarnado ttur sem 

sameinar hefðbundna miðla ma laralistar og veflist um 

leið og hu n fæst við so gu kvenna og umhverfisma l. 

Vegna viðhalds verða Kjarvalsstaðir lokaðir í  upphafi 

a rs.  

Safnið kynnir erlenda myndlist einkum með sy ningum í  

Hafnarhu si. Á rið hefst með sy ningu a  verkum Moniku 

Grzymala, sem vinnur ny tt verk inn í  Á-sal, og  

sy ningunni Aftur í sandkassann - Listir og róttækar 

kennsluaðferðir en a  henni kynnir sy ningarstjo rinn Ja-

roslav Ánde l hugmyndir um tengsl myndlistar og 

kennslufræða í  gegnum verk alþjo ðlegra sam-

tí malistamanna. Á  meðan a  sy ningunni stendur fer fram 

dagskra  í  samstarfi við Biophilia-menntaverkefnið. 

Sy ning sem ber titilinn Ríki – flokkunarkerfi náttúrunnar 

í myndlist opnar a  vordo gum. Á  henni verða verk sam-

HELSTU VERKEFNI 2016  

tí malistamanna sem nota na ttu runa og skra ningu 

hennar í  verkum sí num. Haustið er helgað sy ningum 

sem fjalla um strí ð, afleiðingar þess, valdatafl og heims-

frið. Meðal annars verður sy nt ví ðfrægt verk í rska 

listamannsins Richard Mosse, The Enclave, fra  2013 og 

verk Erro s sem fjalla um þetta ma lefni. Þa  sny r 

sy ningaro ðin sem nefnd er eftir D-sal Hafnarhu ssins 

aftur eftir nokkurra a ra hle , þar sem kynnt verða verk 

eftir upprennandi listamenn sem eru að stí ga sí n fyrstu 

skref í  safnaumhverfi.  

 

Ra ðgerðar eru tvær ny jar sy ningar í  Á smundarsafni. Við 

upphaf a rs stendur sy ningin Geimþrá yfir í  safninu þar 

sem verk Á smundar eru sy nd a samt verkum Gerðar 

Helgado ttur, Jo ns Gunnars Á rnasonar og Sigurjo ns 

Ó lafssonar. Á  a rinu verður sy ning þar sem verk mynd-

listarkonunnar Elí nar Hansdo ttur eru sy nd í  samhengi 

verka Á smundar undir sy ningarstjo ranum Dorothee 

Kirch. Þannig er leitast við að veita ny ja sy n a  verk 

Á smundar með því  að vinna með utanaðkomandi 

sy ningarstjo ra og listamanni. Samhliða u tga fu a  bo k um 

listamanninn verður opnuð greinargo ð yfirlitssy ning a  

verkum listamannsins um haustið.   

Miðlun og fræðsla  
Eitt af meginmarkmiðum fræðslustarfs safnsins er að 

vekja safngesti, unga sem aldna, til umhugsunar um 

myndlist og hvetja til gagnry ninnar hugsunar. Stefnt er 

að því  að treysta enn samstarf við sko la með na mskeiði 

fyrir kennara og þro un ny rra kennslugagna. Mikið og 

na ið samstarf verður við sko la í  tengslum við sy ninguna 

Barnið sem kennari. Unnar verða ny jar fræðslusy ningar í  

Flakkarann m.a sy ning og fræðslugo gn um Erro  sem 

se rstaklega verður beint að sko lum og leiksko lum í  

Breiðholti með það að markmiði að efla vitund um vegg-

myndir hans í  hverfinu. Fræðslustarfið teygir sig einnig 

u t fyrir veggi safnsins með því  að vinna rafrænt 

upply singa – og fræðsluefni um list í  almenningsry mi. 

Lo gð verður a hersla a  að skapa tækifæri fyrir sko la-

nemendur jafnt sem almenning til að kynnast betur 

u tilistaverkum í  hverfum borgarinnar. 

Lo gð verður a hersla a  að auka aðgengi og mæta þo rfum 

o lí kra ho pa við fræðslu- og miðlun safnsins. Lí kt og 

undafarin a r verður leitast við að auka a huga yngri gesta 

með viðburðum og na mskeiðum. Hugað verður að eldri 

borgurum og bættri þjo nustu við erlenda gesti safnsins. 

Þar sem sy ningum safnsins verður fækkað a  a rinu 

skapast tækifæri til margví slegra viðburða og leitast 

verður við að kynna sy ningarnar með ny jum og 

spennandi hætti. Á hersla verður a  að safnið se  vett-

vangur fagumræðu m.a. með samstarfi við Listaha sko la 

I slands.  
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Varðveisla og rannsóknir  
Safnkostur Listasafns Reykjaví kur er mikilvægur 

rannso knargrunnur nokkurra sy ninga, einkum a  

verkum Á smundar Sveinssonar, Erro s og Kjarvals. Á tak 

verður gert hvað varðar fra gang verka Á smundar og 

skra ningu gagna um Erro . Vegleg bo k um ho fundarverk 

Á smundar Sveinssonar verður gefin u t a  a rinu en 

nokkrir fræðimenn koma að gerð bo karinnar í  

samvinnu við safnið.   

I  tenglum við almenna stefnumo tun verður unnin 

so fnunarstefna og stefna um list í  almenningsry mi með 

a herslu a  tilho gun ny rra verkefna í  samra ði við o nnur 

svið Reykjaví kurborgar og lo gð a hersla a  að stuðla að 

því  að myndlist verði sja lfsagður hluti ny bygginga og 

uppbyggingar ny rra hverfa. I  samræmi við markmið í  

aðalskipulagi Reykjaví kurborgar 2010-2030, verður 

a hersla lo gð a  menningarlega se rsto ðu einstakra hverfa 

borgarinnar og aukna aðkomu listamanna að skipulagi 

og mo tun mannvirkja a  vegum borgarinnar.  

Rekstur og þjónusta 
Á  a rinu verður unnið ny tt heildaru tlit (mo rkun/

branding) fyrir allt efni sem safnið sendir fra  se r auk 

þess sem hugað verður að merkingum safnhu sanna 

jafnt innandyra sem utan. Lo gð verður a hersla a  að 

styrkja í mynd safnsins jafnframt því  sem allt 

upply singaefni, u tga fa og notkun samfe lagsmiðla 

verður ry nd. 

Hugað verður að o lí kum markho pum með markvissri 

miðlun upply singa og bætt aðgengi að leiðarljo si. 

Leitast verður við að auka fjo lda þeirra erlendu 

ferðamanna sem ny ta þjo nustu safnsins í  o llum safn-

hu sum. Boðið verður upp a  leiðsagnir, fyrirlesta og aðra 

fræðsludagskra  fyrir innlenda jafnt sem erlenda gesti. 

 Lo gð verður a hersla a  gestakannanir og greiningu gesta 

með það í  huga að gera markaðsstarf safnsins enn 

markvissara. Þa  verður a fram unnið að því  að efla safn-

verslanir. 
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Viðburðadagatal Listasafns Reykjavíkur 2016 

Janúar - maí 

Safnanótt (febrúar) 

Vetrarfrí í grunnskólum Reykjavíkur (febrúar) 

HönnunarMars (mars) 

Barnamenningarhátíð (apríl) 

List án landamæra (apríl) 

Fjölmenningarhátíð (maí) 

Listahátíð í Reykjavík (maí-júní) 

Júní - ágúst 

Leiðsagnir á ensku í Hafnarhúsi og á Kjarvalsstöðum (júní, júlí, ágúst) 

Kvöldgöngur menningarstofnanna (júní, júlí, ágúst) 

Reykjavík Dance Festival (ágúst) 

Menningarnótt (ágúst) 

September -

desember 

Tendrun Friðarsúlu í Viðey (október) 

Haustfrí í grunnskólum Reykjavíkur (október) 

Iceland Airwaves (nóvember) 

Jólaborgin (desember) 

Safnfræðsla Listasafns Reykjavíkur 2016 

Fyrir leikskóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 til 16. Leiðsögn um sýningar er skólunum 

að kostnaðarlausu.  

Leikskólum er sérstaklega bent á að heimsækja Ásmundarsafn,  þar sem verkin eru aðgengileg, safn-

húsið sjálft spennandi og gott að eiga fyrstu kynni af listasöfnum.  

Á Kjarvalsstöðum er hægt að heimsækja Hugmyndasmiðjuna og þar er aðstaða til að vinna létt verk-

efni í tengslum við yfirstandandi sýningar í fylgd safnkennara. 

Fyrir grunn-

skóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 – 16. Heimsókn í söfnin tekur eina til tvær 
kennslustundir og er skólunum að kostnaðarlausu.  

Flestar sýningar safnsins gefa tilefni til vinnu með nemendum en innan fræðsludeildar hefur verið 
lögð sérstök áhersla á verkefni um Ásmund Sveinsson, Kjarval og Erró.  

4. bekkur – Ásmundarsafn: Ásmundur Sveinsson  

6. bekkur – Kjarvalsstaðir:  Jóhannes Sveinsson Kjarval  

7. og 8. bekkur - Hafnarhúsið:  Erró 

Fyrir 

framhaldsskóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 – 16. Leiðsögn um sýninguna er skólunum 
að kostnaðarlausu. 

Fyrir háskóla 

Tekið á móti hópum í öllum safnhúsum virka daga frá kl. 8 – 16. Leiðsögn um sýninguna er skólunum 
að kostnaðarlausu.  

Á vegum fræðsludeildar er sérstaklega tekið á móti kennaranemum og nemum í uppeldis- og 

kennslufræði og þeim kynnt hvernig þeir geta nýtt safnið þegar þeir hefja störf. 

Flökkusýning 

Grunnskólum stendur til boða að fá tvær flökkusýningar til láns í skólann í 2–3 vikur í senn ásamt vönduðum verkefnum 
(fræðslupakka) og kynningu á mögulegri notkun sýninga og verkefna. Fræðslupakkarnir eru unnir af kennurum með bak-
grunn í myndlist og listfræði og verkefnin tengd námskrám. Flökkusýningarnar eru í sérhönnuðum kistum á hjólum og eru 
færanlegar á milli rýma. Hver sýning er í tveimur kistum sem raðast saman í u.þ.b. 10 metra af sýningarrými og rúmar um 
8–12 listaverk sem eru öll úr safneign og vel flest eftir íslenska myndlistarmenn. 



52  

 

Sýningar Listasafns Reykjavíkur 2016, Hafnarhús 

16. janúar 
- 10. apríl 

Monika Grzymala: Hugboð. Monika er þekkt fyrir þrívíðar teikningar sem verða til við könnun á 
aðstæðum, upplifun og hughrifum af þeim stöðum sem hún kýs að vinna á og sýna. Verk hennar 
fjalla um rýmið og um línuna. (Sýningarstjóri: Ingibjörg Jónsdóttir)  

15. janúar 
- 10. apríl 

Aftur í sandkassann – Listir og róttækar kennsluaðferðir. Tengsl myndlistar og kennslufræði 
skoðuð í gegnum verk alþjóðlegra samtímalistamanna. Markmiðið er ekki aðeins að draga athygli 
að mikilvægi menntunar heldur að skoða hugmyndir um sköpunargleði og leik. Meðal listamanna 
er Michael Joaquin Grey. (Sýningarstjóri: Jaroslav Anděl)  

15. janúar 
- 21. febrúar 

D24 Sæmundur Þór Helgason: ÁVÖXTUN % 
(Sýningarstjóri: Heiðar Kári Rannversson)  

03.mars 
- 10. apríl  

D25 Berglind Jóna Hlynsdóttir 
(Sýningarstjóri: Klara Þórhallsdóttir)  

23. apríl 
- 8. maí 

Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands 2015. Sýning á verkum útskriftarárgangs myndlistar- og 
hönnunardeilda Listaháskóla Íslands. 

12. maí 
- 7. ágúst 

D26 Arnfinnur Amazeen 
(Sýningarstjóri: Bryndís Erla Hjálmarsdóttir)  

28. maí 
- 25. september  

Ríki – flokkunarkerfi náttúrunnar í myndlist 
(Sýningarstjóri: Markús Þór Andrésson)  

18. ágúst –  
16. október 

D27 Örn Alexander Ámundarson 
(Sýningarstjóri: Yean Fee Quay)  

  
  

Lýkur 
25. september 

  

Tilurð Errós. Sýningin gerir grein fyrir þeim breytingum sem urðu á list Errós frá 1955 til 1964. Á 
þessum árum hvarf Erró smá saman frá expressionískri og fígúratífri myndlist og byrjar að tileinka 
sér myndgerð samklippimynda (collage), sem hann síðar hefst handa við að mála á léreftið. 
Þróunarferli hans liggur í gegnum figúratífan expressionisma, teikninga-samklippur, hreinar sam-
klippur og loks málaðar eftirmyndir af samklippum, en Erró virðist hafa verið  fyrstur til að skapa 
„samklippumálverk“. Erró fór ekki til New York fyrr en 1964 og þá komu fram enn aðrar mikil-
vægar breytingar í list hans. (Sýningarstjóri: Danielle Kvaran)  

9. október 
- út árið 

Stríð og friður. Haustið er helgað sýningum sem fjalla um stríð og afleiðingar þess, valdatafl og 
heimsfrið. Meðal annars verður sýnt víðfrægt verk írska listamannsins Richard Mosse, The Encla-
ve, frá 2013. Verkið var sýnt fyrir hönd Írlands á Feneyjartvíæringnum árið 2013. Sett verður upp 
sýning á verkum Errós sem fjalla um þetta málefni.  
. 

27. október 
- út árið  D28 Ingibjörg Sigurjónsdóttir  

Sýningar Listasafns Reykjavíkur 2016, Kjarvalsstaðir 

5. febrúar 
- 21. ágúst 

Jóhannes S. Kjarval: Hugur og heimur. Kjarvalsstaðir verða opnaðir á ný eftir endurbætur með 

umfangsmikilli sýningu í austur- og vestursal safnsins. Sýningin er tvískipt en meginuppistaða 

hennar eru sjaldséð verk úr einstæðu einkasafni hjónanna Þorvaldar Guðmundssonar (1911-1998) 

og Ingibjargar Guðmundsdóttur (1908-2004), sem varðveitt eru í Gerðarsafni, en einnig verða sýnd 

verk úr safneign Listasafns Reykjavíkur. Á sýningunni gefst gott tækifæri til að kynnast mörgum 

lykilverkum frá ferli listamannsins og fá innsýn í þau meginstef sem voru uppistaðan í lífsverki 

hans.  

21. ágúst 
- út árið  

Kjarval lykilverk. Á sýningunni er listferli Jóhannesar S. Kjarval er gerð skil með lykilverkum úr 
safneign Listasafns Reykjavíkur. 

2. september 
-  31. janúar 

Hildur Bjarnadóttir - einkasýning. Sýning á verkum myndlistarkonu sem vakið hefur athygli fyrir 
verk sem sameina hefðbundna miðla málaralistar og veflist um leið og listamaðurinn fæst við sögu 
kvenna og umhverfismál. 
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Lykiltölur Listasafn Reykjavíkur 
Rauntölur   

2013 

Rauntölur   

2014 

Útkomuspá   

2015 

Markmið 

2016 

Gestafjöldi - heildartala 203.053 200.573 215.000 220.000 

 - Hafnarhús 120.617 124.783 135.000 138.000 

 - Kjarvalsstaðir 65.363 53.622 60.000 60.000 

 - Ásmundarsafn 17.073 22.168 20.000 22.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 13.090 13.320 13.000 13.000 

Fjöldi viðburða 119 130 140 140 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 8 8 3 5 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði 80.718 114.944 130.000 135.000 

Útlán listaverka 598 570 543 570 

Fjöldi útgáfuverka 14 12 14 13 

Fjöldi skráðra listaverka í eigu safnsins 16.778 16.920 16.939 17.000 

Fjöldi útilistaverka í umsjón safnsins 157 183 181 183 

Sýningar Listasafns Reykjavíkur 2016, Ásmundarsafn 

15. apríl- 
október  

UPPBROT - Ásmundur Sveinsson og Elín Hansdóttir 
Á sýningunni UPPBROT rýnir Elín í verk Ásmundar, glímir við arfleið hans og leitar áður ókannaðra 
flata. Átökin milli nýrra verka Elínar og meðhöndlunar hennar á sögulegum verkum Ásmundar 
opnar áhorfendum nýja sýn. Á milli kynslóðanna eru fjölmargir ósættanlegir þræðir sem skapa 
áhugaverða spennu en þar er einnig að finna kraftmikinn samhljóm. (Sýningarstjóri: Dorothée 
Kirch)  

Október- 
- út árið  

Ásmundur Sveinsson – lykilverk. Haustsýning þar sem ferli Ásmundar Sveinssonar er gerð skil 
með lykilverkum úr safneign Listasafns Reykjavíkur.  
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HELSTU VERKEFNI 2015  

Með yfirskriftinni Fjölbreytt menning - friðsæl borg 

vakti 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 var  gert a  margví slegan 

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 nutu  se rstakrar 

athygli og stuðnings a  a rinu. Með starfsemi sinni lagði 

sviðið kapp a  að spegla vel þessa fjo lbreytni og na  enn 

betur til ny rra ho pa.  

Menningarstefna Reykjavíkurborgar  

Ó flug kynning a  menningarstefnunni Menning er mann-

re ttindi  var í  upphafi a rsins m.a. bæði með opnum  

fundi  í  Spo ng  og a  fundum fagra ða og hverfisra ða 

borgarinnar. Unnið var eftir aðgerðara ætlun þeirri sem 

fylgdi stefnunni, mo rgum þeirra komið í   farveg og hu n 

uppfærð í  a rslok vegna komandi a rs.  

Ein af aðgerðum menningarstefnu var að Reykjaví kur-

borg hvetji til samstarfs um rannso knir a  hagrænum 

a hrifum menningar og skapandi greina. Rannso knar-

miðsto ð skapandi greina var falið að vinna rannso kn og 

skilaði hu n niðursto ðum með sky rslunni 

Vinnumarkaður skapandi greina a  ho fuðborgarsvæðinu. 

Jafnframt kom sviðið að ma lþingi um menningarto lfræði 

í  samvinnu tveggja ra ðuneyta ofl. aðila.  

Veigamestu aðgerðirnar sneru að rekstri menningar-

stofnana. Hið ny ja  Borgarso gusafn Reykjaví kur efldist 

til muna a  fyrsta heila starfsa ri sí nu og varð raunin su  að 

sameining Á rbæjarsafns, Landna mssy ningarinnar, Ljo s-

myndasafns Reykjaví kur, Sjo minjasafnsins í  Reykjaví k 

og Viðeyjar reyndist gæfuspor. Sama ma  segja um sam-

rekstur Borgarbo kasafns Reykjaví kur og Menningar-

miðsto ðvarinnar Gerðubergs. Samþykkt var ny  

stefnumo tun fyrir Borgarbo kasafn-menningarhu s og 

Borgarso gusafn sem endurspeglar uppfært og endur-

skilgreint hlutverk þeirra í  starfseminni a  komandi 

a rum. Ny ir stjo rnendur voru  ra ðnir að Listasafni 

Reykjaví kur og Ho fuðborgarstofu og tveir ny ir deildar-

stjo rar til að sty ra fjo rum menningarhu sum Borgar-

bo kasafns. 

Ferðamálastefna Reykjavíkurborgar  

Helstu a stæður endurskoðunar þeirrar aðgerðara -

ætlunar sem fylgdi ferðama lastefnunni var  mun meiri 

vo xtur í  ferðaþjo nustunni en reiknað hafði verið með. 

Sty riho pur skilaði ny rri aðgerðaa ætlun og breiður 

ho pur hagsmunaaðila var kallaður að vinnunni. Hu n 

felur í  se r a herslubreytingar í  starfsemi Ho fuðborgar-

stofu þar sem meiri a hersla er sett a  að styrkja innviði 

ferðaþjo nustu í  Reykjaví k, go ða mo tto ku ferðamanna, 

jafnvægi í  þolmo rkum gagnvart í bu um og þe tt samstarf 

sveitarfe laganna a  svæðinu undir einu sameiginlegu 

merki.  

Styrkveitingar og  framlög 

Á herslur menningar- og ferðama lara ðs a rið  2015 í  

styrkveitingum voru  

 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. 

 Styrkveitingar til listalí fsins í  borginni endurspegli 

breidd, ny mæli og framsækni og að endurny jun eigi 

se r stað í  ho pi styrkþega. 

 Unnið 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.     

Styrkbeiðnir í  almennu styrkjaferli na mu tæpum 400 m. 

kr. Vilyrði voru gefin til 104 verkefna fyrir samtals 91,3 

milljo nir kro na a  a rinu 2015 og að tí u þeirra hlytu 

samninga til fleiri a ra í  viðbo t við þa  sem fyrir eru. Á rið 

2015 runnu u t fyrstu samningarnir sem gerðir voru til 

þriggja a ra undir hatti Borgarha tí ðasjo ðs, en ny ir hafa 

bæst við a r hvert.  Framlag til ny rra samstarfssamninga 

við borgarha tí ðir var samþykkt til þriggja a ra;  9 m.kr. til 

Iceland Áirwaves,  3 m.kr. til Jazzha tí ðar í  Reykjaví k,       

2 m.kr. til Myrkra mu sí kdaga og 2 m.kr. til Blu sha tí ðar í  

Reykjaví k. Til tveggja a ra a rlega: 7 m.kr. til Ho nnunar-

mars, 4 m.kr. til Bo kmenntaha tí ðar í  Reykjaví k og 1 

m.kr. til Listar a n landamæra. Framlag til samstarfs-

samninga við hljo msveitir til þriggja a ra a rlega: 1.8 m.kr. 



56  

 

til Kammersveitar Reykjaví kur, Sto rsveitar Reykjaví kur 

og Caput. Stærstu styrkina 2015 hlutu Álþjo ðleg 

kvikmyndaha tí ð í  Reykjaví k RIFF 4 m.kr. , myndlistar-

ha tí ðin Sequences 2 m.kr., Reykjaví k Fashion Festival 

1.8 m.kr. og 1.5 m.kr. fengu ha tí ðirnar þrja r Secret Sol-

stice Festival, Reykjaví k Food Festival og Food and fun.  

Áðrir styrkir na mu fra  100 þ. kr. til 1 m.kr. Samu el Jo n 

Samu elsson Big Band varð To nlistarho pur Reykjaví kur 

2015 og hlaut  2 m.kr. styrk.  Á rsfjo rðungslegir 

skyndistyrkir voru teknir upp að ny ju.  

Endurny jað var samkomulag við Borgarleikhu sið til 

næstu þriggja a ra fra  a rsbyrjun 2016. Samkvæmt 

samningnum fra  2013 verðbætist rekstrarframlag að 

ha lfu með ví sito lu neysluverðs og að ha lfu með launa-

ví sito lu.  Samkvæmt fja rhagsa ætlun menningar- og 

ferðama lasviðs fyrir a rið 2015 nam heildarframlag til 

starfsemi og rekstrar í  Borgarleikhu sinu  kr. 

936.164.000, sem skiptist í  rekstrarframlag að upphæð 

kr. 552.627.000 og styrk vegna innri leigu og a halda-

leigu kr. 383.537.000.  

Jafnframt na ðist sa  a fangi að a horfendasalnum  í  

Tjarnarbí o i  varð breytt þannig að hann varð að einni 

samfelldri sætaro ð. Með ny ja fyrirkomulaginu fengust 

183 go ð sæti með jafn go ðri sjo nlí nu fyrir alla gesti.  

Breytingarnar skiptu sko pum í  rekstri Tjarnarbí o s. 

Langtí masamningar við Heimili kvikmyndanna til 

rekstrar Bí o s Paradí sar, Ny listasafnið, Kling og Bang, 

Samto k um danshu s til rekstrar dansverkstæðis og 

Myndho ggvarafe lagið í  Reykjaví k runnu u t a  a rinu og 

afstaða ekki tekin til ny rra fyrr en um a ramo t.  

Erlent samstarf 

Sviðið to k þa tt í  menningarha tí ðinni Culturescapes 

2015  sem helguð var Í slandi  og haldin í  Sviss allan okt-

o berma nuð. Samstarf ho fst við Hull UK City of Culture 

2017 um um margví sleg menningarverkefni.  Ho fuð-

borgarstofa greiddi að vanda go tu erlendra fjo lmiðla, 

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. 

Barnamenning 

Sto rviðburður a rsins a  sviði barnamenningar var sem 

fyrr Barnamenningarha tí ð um alla borg með virkri þa tt-

to ku barna. Fyrir opnunarha tí ðina unnu bo rn í  fjo rðu 

bekkjum verkefni um þau re ttindi sem eru þeim mikil-

vægust í  dag og vo ldu frið, jafnre tti, a st og o ryggi sem 

mikilvægust. Á rið 2015 var  framkvæmdaa r norræna 

Biophilia verkefnisins sem styrkt er af norrænu 

ra ðherranefndinni. Það  byggir a  reykví ska Biophilia 

mo delinu sem er samstarfsverkefni borgarinnar, lista-

konunnar Bjarkar Guðmundsdo ttur og Ha sko la I slands. 

Verkefnastjo rar fræðslu hja  menningarstofnunum 

borgarinnar unnu sameiginlega að því  að þro a     

Kristí n Jo hannesdo ttir leikstjo ri 

Samu el Jo n Samu elsson Big Band  

Borgarlistamaður Reykjavíkur 2015 

Tónlistarhópur Reykjavíkur 2015 

Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2015 

Ragnar Helgi Ó lafsson fyrir ljo ðahandritið  Til hug-
hreystingar þeim sem finna sig ekki í  samtí ma sí num. 
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Reykjavík  
Bókmenntaborg UNESCO  

Bo kmenntaborgin ho f sitt fimmta starfsa r haustið 2015 

og hefur þessi menningarskrifstofa nu  fest sig rækilega í  

sessi. Unnið er eftir stefnu sem var mo tuð til næstu 

fimm a ra en meginstoðir hennar eru: lestrarhvatning, 

miðlun orðlistar, sko lasamfe lagið, alþjo ðlegt samstarf og 

erlendir gestir.  

Sem fyrr var stærsta verkefni a rsins Lestrarha tí ð í  

Bo kmenntaborg í  okto ber. Ha tí ðin hlaut viðurkenningu 

Jo nasar Hallgrí mssonar sem framu rskarandi verkefni a  

sviði lestrarhvatningar a  degi í slenskrar tungu í  no vem-

ber 2014 og gaf það ha tí ðinni 2015 byr undir ba ða 

vængi. Hu n var tileinkuð Svo vu Jakobsdo ttur og ro ddum 

kvenna og voru Forlagið og Kringlan helstu samstarf-

saðilar. Forlagið gaf u t safnritið So gur handa o llum með 

sma so gum Svo vu og Kringlan var textaskreytt. Sko lar, 

bo kaso fn, stofnanir og fyrirtæki to ku einnig þa tt að 

vanda og var m.a. sett upp leikrit Svo vu, Lokaæfing, í  

Tjarnarbí o i. Po stkort til heiðurs Svo vu voru gefin u t og 

fo lk hvatt til að senda kveðju til kvenna í  lí fi sí nu.  

Bo kmenntaborgin to k við o ðrum verðlaunum a  a rinu, 

a samt Miðsto ð í slenskra bo kmennta og augly singa-

stofunni Jo nsson &Le‘macks, en Állir lesa hlaut I slensku 

augly singaverðlaunin, Lu ðurinn, sem almannaheilla-

herferð a rsins.  

Bo kmenntaborgin lagði a herslu a  fjo lbreyttar raddir 

kvenna a  a rinu í  tilefni 100 a ra afmælis kosningare ttar 

kvenna. M.a. var boðið upp a  ritsmiðju fyrir reykví skar 

konur af erlendum uppruna sem starfaði megnið af 

a rinu og í  kjo lfarið varð til ska ldaho purinn Ó s, sem 

hefur það að markmiði að koma margbreytilegum 

ro ddum a  framfæri. Bo kmenntaborgin mun halda a fram 

að styðja við þetta mikilvæga grasro tarstarf. So gu 

kvenna var miðlað og þar a  meðal bo kmenntaso gu, ekki 

eingo ngu í  kringum Lestrarha tí ð heldur einnig með 

ny jum menningarmerkingum í  borgarlandinu, en 

Bo kmenntaborgin annast það verkefni í  samstarfi við 

Borgarso gusafn og USK. 

Bo kmenntaborgin he lt a fram að þro a lestrarhvetjandi 

verkefnið Sleipnir. Bo k um Sleipni fyrir leiksko labo rn 

eftir Gerði Kristny ju og Gunnar Karlsson leit dagsins ljo s 

og unnið var að o ðru fylgiefni Sleipnis fyrir leiksko la-

heimso knir. 

fræðslustarf fyrir bo rnin í  borginni með niðursto ður 

ko nnunar KFS að leiðarljo si og gerðu se rstaka fræðslua -

ætlun ætlaða bo rnum. Þeir sem njo ta hæstu menningar-

styrkja Reykjaví kurborgar voru  hvattir til að vinna a r-

lega fræðslua ætlun, með se rsto kum a kvæðum í  sam-

starfssamningum. Á hersla var lo gð a  að styðja lista-

ha tí ðir barna og unglinga tengdar a kveðnum list-

formum.  

Safnbúðir Reykjavíkur og menningarkortið 

Á taksverkefni var unnið í  safnbu ðum menningar-

stofnana Reykjaví kurborgar til að auka tekjur og fram-

legð. Vo ruu rval hverrar safnbu ðar endurspeglar það 

safn sem hu n er staðsett í , viðfangsefni safnanna, safn-

kost og sy ningar.  Þar  er nu  að finna u rval af í slenskri 

ho nnun og handverki, ny sta rlegri erlendri ho nnunar-

vo ru, bækur, skapandi leikfo ng og minjagripi a samt        

safn- og sy ningartengdri vo ru.  

Safnbu ðirnar fengu sameiginlegt auðkenni til að 

hagræða framleiðslu og ferlum og auðvelda kynningar- 

og markaðsstarf.  Fjo ldi ny rra framleiðsluvara kom a  

a rinu og vo ruu rval orðið fjo lbreytt.  

Áukin a hersla var lo gð a  að gera Menningarkortið fjo l-

breyttara og a  a rinu bættust við fjo ldi ny rra sam-      

starfsaðila u r menningarlí fi borgarinnar.  

Kynjuð fjárhagsáætlun 

Niðurstaða KFS-starfsho psins, sem skilaði sky rslu í  

a gu st 2014, var su  að þa tttaka í  skipulo gðum 

viðburðum er umtalsvert minni meðal pilta en stu lkna 

og piltarnir almennt neikvæðari gagnvart starfi 

menningarstofnana en stu lkurnar. Sett voru af stað 

verkefni tengd barnamenningu og fræðslu sem 

a vo rpuðu se rstaklega þann mun sem birtist í  u ttektinni 

og 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 

var að safna, kortleggja og skilgreina þau kyngreindu 

go gn sem til eru um fullorðna gesti sem ny ta þjo nustu 

stofnana sviðsins. Niðurstaða sky rslu KFS-starfsho psins 

í  febru ar 2015 gaf  ví sbendingar um kynjahalla í  

þjo nustunni, en þar kom fram að konur ny ta se r 

þjo nustu stofnana frekar en karlar. 
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Á rið 2015 var a r mikilla breytinga innan Borgar-

bo kasafns Reykjaví kur. Ny tt skipurit to k gildi í  byrjun 

a rs og sameining Menningarmiðsto ðvarinnar Gerðu-

bergs og Borgarbo kasafnsins varð að veruleika um a ra-

mo tin.  Sameiningin hefur verið meginverkefni a rsins og 

hefur haft a hrif a  starfið a  flestum sviðum safnsins. 

Skipurit  

Skipuriti var breytt um a ramo tin. Stofnaðar voru þrja r 

stoðdeildir sem vinna þvert a  so fnin, rekstrardeild, 

þjo nustudeild og  deild viðburða, fræðslu og miðlunar 

og var deildarstjo ri ra ðinn til hennar fra  1. janu ar 2015.   

Stefnumótun  og samþykkt Borgarbókasafnsins 

Stefna Borgarbo kasafns Reykjaví kur 2015-2020 var 

samþykkt í  a rslok 2014. Borgarstjo rn samþykkti ny ja 

samþykkt fyrir Borgarbo kasafn Reykjaví kur í  janu ar 

2015. 

Hannað var ny tt merki fyrir Borgarbo kasafnið, so fnin 

fengu ny  heiti og eru nu  kennd við go tur eða hverfi 

a samt því  að nefnast menningarhu s.  

Menningarmiðja í hverfum borgarinnar 

Viðburðum og sy ningum hefur fjo lgað í  menningar-

hu sum og er það liður í  því  að að styrkja þau sem 

menningarmiðjur í  hverfum borgarinnar. 

Viðburðadeildin, eins og hu n er ko lluð í  daglegu tali, 

vinnur að því  að skerpa a  í mynd Borgarbo kasafnsins 

sem menningarhu ss með því  að samþætta 

kjarnaþjo nustuna og fjo lbreytta viðburðadagskra   sem í  

boði er í  menningarhu sum hverfanna sem hvert og eitt 

hafa sí na se rsto ðu. Mikil a hersla er  lo gð a  samstarf við 

listafo lk, stofnanir og fe lo g í  nærumhverfi hu sanna. 

Áðso kn og notkun Borgarbo kasafnsins í  Spo nginni hefur 

aukist mikið, en safnið flutti í  ny tt og stærra hu snæði í  

desember 2014. Gestum fjo lgaði fyrstu 9 ma nuði a rsins 

um 35% og u tla n jukust um 21% a  milli a ra  og sy nir 

það hvað hu snæði, aðgengi og staðsetning getur skipt 

sko pum í  starfsemi almenningsbo kasafns.  

Stefna um uppbyggingu safnkosts  

Á  a rinu var stefna um uppbyggingu safnkosts endur-

skoðuð meðal annars með tilliti til ny rra miðla. 

Rafbókaútlán 

Á  a rinu ho fust u tla n a  lesbrettum í  Borgarbo kasafninu. 

Er þetta upptakturinn að rafbo kau tla num sem vonandi 

verða að veruleika innan skamms. Þar sem ekki hafa 

tekist samningar við ho funda og u tgefendur, var farin su  

leið að setja efni sem er u r ho fundare tti inn a  svoko lluð 

lesbretti og þau sí ðan la nuð u t. Tilgangurinn er fyrst og 

fremst að kynna þessa  tækni fyrir notendum Borgar-

bo kasafnsins. Hefur þetta ny mæli fallið í  go ðan jarðveg. 

Barna- og unglingastarf 

Bo kaverðlaun barnanna voru veitt  í  fjo rta nda skipti a  

Borgarbókasafn  
Reykjavíkur  

I slensk-po lska verkefnið Story-Lab var unnið með 

po lsku borginni Wroclaw, en það fo lst í  samskiptum og 

samvinnu unglinga í  Landakotssko la í  Reykjaví k og jafn-

o ldrum þeirra í  Wroclaw. Ho parnir heimso ttu hvor 

annan, skiptust a  so gum og annarri listsko pun og 

fræddust um lí f unglinga í  borgunum tveimur. 

Bo kmenntaborgin og SFS sto ðu saman að þessu verkefni 

sem hlaut styrk fra  EEÁ.  

Bo kmenntaborgin to k þa tt í  Bo kamessunni í  Gautaborg í  

september en þar voru raddir fra  I slandi í  brennidepli. 

Lestrarfe lagi barnanna, Sleipnir, flaug a  messuna og to k 

þa tt í  dagskra nni og einnig var Bo kmenntaborgin kynnt 

með ska ldabekk, almennri kynningu a  standi I slands a  

messunni og í  bo kmenntadagskra .  

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 UNESCÓ. Fjo rar ny jar Bo kmennta-

borgir bættust við samstarfsnet Bo kmenntaborga a  

a rinu og urðu borgirnar þar með 11 talsins.  Verkefna-

stjo rar Bo kmenntaborgarinnar heimso ttu eina þeirra, 

Heidelberg, og to ku þa tt í  samra ðsfundum auk þess sem 

Bo kmenntaborgin to k þa tt í  a rsfundi Skapandi borga 

UNESCÓ í  Japan.  

Samstarf Bo kmenntaborgarinnar og Icelandair Ho tel 

Marina ho fst a  a rinu en það felst m.a. í  kynningu a  orð-

list a  ho telinu í  formi viðburða og sy nileika í slenskra 

bo kmennta í  hu sakynnum ho telsins. Þa  var Bo kmennta-

borgin samstarfsaðili að Bo kmenntaha tí ð í  Reykjaví k.  
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Á rið 2015 var fyrsta heila starfsa r Borgarso gusafns 

Reykjaví kur. Á  þessu fyrsta starfsa ri var lo gð rí k a hersla 

a  framhald sameiningarvinnunnar, með því  að samstilla 

starfsemina, þro a og skerpa a  verkferlum. Ó nnur 

starfsemi Borgarso gusafn var fjo lbreytt a  a rinu, lí kt og 

a ætlað var.  

Einn stærsti a fanginn í  starfi Borgarso gsafns og 

safnastarfi almennt í  borginni, var þegar ny tt og 

glæsilegt varðveisluhu s var tekið í  notkun a  Á rbæjar-

safni í  okto ber. Með því  verða tí mamo t í  faglegu innra 

starfi safnsins, því  loks getur sto r hluti safngripa verið 

varðveittur við skilyrði sem uppfylla alþjo ðlegar kro fur 

um varðveislu safngripa. Á framhaldandi vinnu við safn-

kost í  tengslum við ny ja varðveisluhu sið verður fyrir-

ferðarmikil a  komandi misserum. 

Ánnað af helstu verkefnum Borgarso gusafns í  a r og a  

næstunni er vinna við ny ja grunnsy ningu Sjo minja-

safnsins. I  a r var unnið að handriti og ho nnun hinnar 

ny ju sy ningar í  samvinnu við hollenska fyrirtækið Koss-

man.dejong. Jafnframt var unnin rannso knarvinna með 

viðtakendaho pum og o tullega var unnið að því  að bu a til 

o flugt tengslanet fyrir safnið og marka því  enn frekar 

sess sem aðdra ttarafl a  Grandanum.  

Állt fra  stofnun Borgarso gusafns hefur verið unnið að 

stefnumo tun fyrir hið ny ja safn og hafa allir starfsmenn 

safnsins tekið virkan þa tt í  því  ferli. Þa  voru haldnir 

fundir og kynningar a  þeirri vinnu ví ða, m.a. innan 

ha sko lasamfe lagsins, meðal safnamanna – og einnig 

opinn almennur fundur. Markmiðið var að leita 

hugmynda og kynna safnið sem best. Niðurstaðan, sem 

er stefna safnsins fyrir a rin 2015-2017 (hlutverk, leiðar-

ljo s og markmið) var samþykkt a  fundi menningar- og 

ferðama lara ðS í  byrjun ju ní . 

Lí kt og undanfarin a r voru unnar rannso knir innan 

safnsins, svo sem hu sa-, byggða- og fornleifakannanir, 

vegna deiliskipulags og hverfisskipulags og unnið var að 

því  að gera verklag og stjo rnsy slulegt hlutverk Borgar-

so gusafns og Minjastofnunar I slands sky rara skv. lo gum 

um menningarminjar, sem og ny jum lo gum verndar-

svæði í  byggð. 

Á  Á rbæjarsafni var farið í  mikla viðgerð a  hluta af go mlu 

bæjarhu sum Á rbæjarins, undirsto ðum og burðarvirki. 

Su  framkvæmd kallaði m.a. a  fornleifaeftirlit, enda komu 

Borgarsögusafn  
Reykjavíkur  

sumardaginn fyrsta. Bo rn af o llu landinu taka þa tt í  að 

velja barnabækur a rsins sem að þeirra mati hafa veitt 

þeim mesta a nægju.  Á  alþjo ðlegum degi læsis, þann 8. 

september 2015, kom u t bo kin Nesti og nýir skór sem 

IBBY a  I slandi gefur u t í  samvinnu við Ma l og menningu. 

Bo kina fa  allir 1. bekkingar a  landinu að gjo f og er henni 

komið til barnanna í  gegnum almenningsbo kaso fn 

landsins. Borgarbo kasafnið a  sto ran þa tt í  u tga fu 

bo karinnar en verkefnisstjo ri barna- og unglingastarfs 

safnsins vann að undirbu ningi u tga funnar fra  upphafi.  

Borgarbókasafn grænt í gegn 

Ó ll so fnin taka þa tt í  grænum skrefum en eru komin 

mislangt í   innleiðingu þeirra. Safnið í  Gro finni hefur 

lokið skrefi 2 og er langt komið með 3ja skref.  Á fram 

verður unnið að grænni barnadeild þar sem a hersla er 

lo gð a  að vekja athygli a  umhverfisma lum og endur-

vinnslu.  

Fjölmenning 

Hið kraftmikla fjo lmenningarstarf he lt a fram a  a rinu  og 

hefur samstarf við y msa aukist svo sem við deild er-

lendra tunguma la, bo kmennta og ma lví sinda og na ms-

leiðin I slenska sem annað ma l við Ha sko la I slands, I s-

lenskuþorpið, Norræna hu sið og Stofnun Vigdí sar Finn-

bogado ttur í  erlendum tunguma lum. Einnig er gott sam-

starf við Rauða kross I slands.    

Starfsmannamál 

Á hersla hefur verið lo gð a  að vinna a fram að innleiðingu 

skipulagsbreytinga sem urðu í  byrjun a rs. Haldnir hafa 

verið sameiginlegir starfsmanna- og vinnufundir þar 

sem kallað hefur m.a. verið eftir hugmyndum og 

a bendingum fra  starfsmo nnum, boðið upp a  ho pefli auk 

o flugrar fræðsludagskra r í  samvinnu við aðrar stofnanir 

sviðsins. Kynningar voru a  so fnunum um niðursto ður 

viðhorfsko nnunar starfsmanna Reykjaví kurborgar og í  

framhaldi af því  hefur hvert safn gripið til ra ðstafana í  

samra ði við starfsmenn.  
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Ferða– og markaðsmál 

Á herslur í  ferða- og markaðsma lum 2015 to ku sem fyrr 

mið af a herslum í  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 

2011-2020, en grunnstoðir hennar byggja a  markaðs-

setningu borgarinnar a  fjo rum sviðum: Vetrar-, Menn-

ingar-, Heilsu- og Ra ðstefnuborginni.   

Lang umfangsmesta verkefni Ho fuðborgastofu a rsins 

2015 var endurskoðun aðgerðara ætlunar Ferðama la-

stefnunnar en hu n leit dagsins ljo s í  lok a rs. Áðgerðar- 

a ætlunin skiptist í  fimm hluta; forgangsaðgerðir, vetrar-

tengdar aðgerðir, heilsutengdar aðgerðir, menningar-

tengdar aðgerðir og ra ðstefnutengdar aðgerðir. Fjo rir 

sí ðustu flokkarnir mynda stoðir Ferðama lstefnunnar. 

Rí k a hersla er lo gð a  samra ð og samstarf við na granna-

sveitarfe lo gin í  aðgerðunum þar sem sveitarfe lo gin a  

ho fuðborgarsvæðinu vinna nu  saman að markaðs-

setningu gagnvart erlendum gestum undir auðkenninu 

„Reykjaví k Loves”. Áð sama skapi ma  glo gglega merkja í  

aðgerðara ætluninni að markaðstarf er fyrirferðarminna 

en a ður en meiri a hersla lo gð a  u rlausn a skorana sem 

orðið hafa til við sto raukna komu erlendra gesta sem 

farið hefur langt fram u r o llum spa m sem hafðar voru til 

hliðsjo nar 2010 þegar Ferðama lastefnan til 2020 og 

aðgerðir henni tengdar voru kynntar. 

Mannabreytingar urðu hja  Ho fuðborgarstofu en ny r 

forsto ðumaður to k við í  september. Þa  voru einnig 

mannabreytingar a  markaðs- og kynningardeild en skipt 

var um deildarstjo ra auk þess sem breytingar urðu a  

se rfræðingum.  

Framleiðsla þemakorta (borgarkort) ho fst en fyrstu 

kortin sem litu dagsins ljo s voru menningartengt þema-

kort, kort yfir sundlaugar ho fuðborgarsvæðisins og 

nu na sí ðast hjo lakort þar sem kortlagðir voru einfaldir 

go ngu og hjo lahringir um ho fuðborgarsvæðið.  Þema-

Höfuðborgarstofa  

í  ljo s minjar allt fra  15. o ld. Ra ðgert er að vinna frekar 

með þann a gæta fund; rannsaka og miðla. Fram-

kvæmdin við Á rbæ var til þess að ekki farið í  viðgerð a  

I varsseli eins og ra ðgert hafði verið.  

Á  a rinu var haldið a fram vinnu við umbo taverkefni a  

safnsvæði Á rbæjarsafns, samkvæmt a ætluninni 

„So gulegir garðar“ og  var flutningur a  styttu fra  Á r-

bænum a  torg safnsins hluti af því . Segja ma  að það se  

upphaf að 2ja a ra a ætlun um endurny jun safnsvæðisins, 

verkefni sem verður lokið a  60 a ra afmæli safnsins a rið 

2017.  

Borgarso gusafn to k þa tt í  100 a ra afmæli kosningare ttar 

kvenna með y msum hætti, svo sem sy ningunni Sjo konur 

a  Sjo minjasafni og Hja verkin a  Á rbæjarsafni. Þa  voru 

opnaðar 4 aðrar ny jar og endurny jaðar sy ningar a  Á r-

bæjarsafni í  ju ní byrjun, sem og ljo smyndasy ningin 

Brælan a  Sjo minjasafni í  samstarfi við HB Granda.  

I  a rsbyrjun var opnuð sy ning Braga Þo rs Jo sefssonar í  

Ljo smyndasafni Reykjaví kur og sumarsy ning safnsins 

var samsy ning sem bar heitið Perso nleg heimildaljo s-

myndun, en sy ningarstjo ri var Brynja Sveinsdo ttir.  Þa  

var myndasafn Gunnars Ru nars Ó lafssonar í  „fo kus“ a  

a rinu, en a  Ljo smyndasafninu var unnin rannso kn a  því  í  

tengslum við veglega yfirlitssy ningu sem var opnuð í  

september. 

Starfið í  Viðey gekk vel, viðburðadagskra  var fjo lbreytt 

og gestafjo ldi mikill. Einn af ha punktum a rsins var 

tendrun Friðarsu lu Yoko Óno og í  a r var einnig opnuð í  

Viðeyjarstofu sy ning Kyoko Óno a  keramiklistaverkum. 

Borgarso gusafn to k þa tt í  y msum samstarfsverkefnum 

og ma  þar m.a. nefna verkefnið Áldarminning brunans 

mikla í  Kvosinni í  samstarfi við Slo kkvilið ho fuðborgar-

svæðisins og Umhverfis– og skipulagssvið. 

Á  vegum Borgarso gusafns var fjo ldi viðburða, bæði 

innan safnanna og um allan bæ. Safnið sto ð fyrir og to k 

þa tt í  fjo ldamo rgum so gugo ngum, sem voru vel so ttar, 

s.s. um Elliðaa rdal og í  miðborginni. Fræðsludagskra  

safnsins var fjo lbreytt og o flug. M.a. var þro að ny tt verk-

efni í  varðskipinu Ó ðni og to k safnið einnig þa tt í  mikilli 

dagskra  í  vetrarfrí um grunnsko la. Þa  to k safnið þa tt í  

stærri viðburðum eins og Safnano tt, Barnamenningar-

ha tí ð og Menningarno tt, lí kt og hefð er fyrir, sem og 

Iceland Áirwaves. Gekk það allt með mestu a gætum.  
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kortin eru unnin í  na nu samra ði og með kostnaðarþa tt-

to ku na grannasveitarfe laganna og hefur samtarf þeirra 

við Ho fuðborgarstofu aldrei verið betra. I  a rslok er 

einnig unnið að ny jum samstarfssamningum þessara 

aðila til a rsins 2018 þar sem samstarfið er sto raukið.  

Borgarso gusafn, Listasafn Reykjaví kur og Sundlaugar í  

Reykjaví k í  gegnum I TR gengu sameiginlega til margra 

augly singasamninga sem sparaði o llum aðilum fja rmuni.  

Unnið var markvisst að því  að byggja upp sam-

fe lagsmiðla Visit Reykjaví k með tí ðari færslum þar sem 

a hersla var lo gð a  að beina umferð inn a  heimasí ðuna 

visitreykjavik.is.  

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. 

Á kveðið var að halda a fram sto ðu verkefnastjo ra Gesta-

korts Reykjaví kur og he lt hann a fram að vinna að því  að 

auka so lu, dreifingu og vitund um kortið. Á tak var gert í  

fjo lgun a  so lusto ðum sem bjo ða Gestakortið, bæði inn-

lendum og erlendum. Vegna eftispurnar var byrjað að 

bjo ða upp a  Barnagestakort. 

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 

sbr. Ví kingaha tí ð í  Hljo mska lagarðinum, Reykjaví k 

Bacon Festival og sto rviðburðinum The Color Run sem 

fo r fram í  Reykjaví k í  byrjun ju ní . 

Vetrarha tí ð var haldin í  to lfta sinn 5. – 8. febru ar með 

stuðningi ÓN (Órku na ttu runnar) og Icelandair. 

Ópnunarverk ha tí ðarinnar var ljo salistaverk sem 

listamaðurinn Marcos Zotes  hannaði í  samvinnu við 

leiksko labo rn í  Reykjaví k og varpað var a  Hallgrí mss-

kirkju en það var fja rmagnað með stuðningi ÓN. Kveikt 

var a  verkinu a  opnunarkvo ldi og slo kkt a  lokadegi 

hennar. Safnano tt var að venju umfangsmikil og glæsileg 

og haldin a  fo studagskvo ldi með þa ttto ku safna af o llum 

ho fuðborgarsvæðinu. Heimsdagur barna var í  Gerðu-

bergi a  laugardegi og Sundlaugano tt a  laugardagskveldi. 

Einnig var viðburðurinn Edmonton calling Reykjaví k í  

boði sem var samstarf Visit Reykjaví k og Visit Edmonton 

og Kanadí ska sendira ðsins a  I slandi.  Einnig var bla sið í  

skemmtilega snjo viðburði í  miðborginni í  samvinnu við 

skí ðasvæðið í  Bla fjo llum.  

Barnamenningarha tí ð var haldin í  fjo rða skipti 21. – 26. 

aprí l. 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 og to ku 

þa tt í  sko lasmiðjum eða voru a horfendur a  sko la-

sy ningum. Fjo lmo rg bo rn í  fylgd með fullorðnum so ttu 

einnig þa  viðburði sem ekki voru sko lamiðaðir.  

Menningarno tt var haldin 22. a gu st með stuðningi fra  

Landsbankanum og Vodafone. Um það  bil 120 þu sund 

manns komu a  Menningarno tt sem er metfjo ldi að so gn 

Lo greglunnar og heppnaðist ha tí ðin mjo g vel. Eftir vel 

heppnaða tilraun með stærra lokunarsvæði í  fyrra og 

stærra ha tí ðarsvæði var a kveðið að halda sig við þær 

breytingar sem a fram þo ttu takast vel.  Samkvæmt 

viðhorfsko nnun Capacent hafa borgarbu 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  ní unda skipti þann 9. okto ber. Yfir 

2.100 manns voru við tendrunina í  Viðey sem er met-

fjo ldi og to kst atho fnin mjo g vel í  blí ðskaparveðri. 

Ho fuðborgarstofa sty rir undirbu ningi og framkvæmd 

tendrunarinnar í  samstarfi við Listasafn Reykjaví kur og 

Borgarso gusafn.  

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 Ós-

lo artre sins, kynningu a  jo lavættum o.fl. Verkefnið var 

unnið í  go ðu samstarfi við umhverfis- og skipulagssvið 

lí kt og undanfarin a r. Tendrun tre sins í  a r gekk þo  ekki 

sto rslysalaust fyrir sig því  að tre ð fra  Óslo  brotnaði í  

fa rviðri sem gerði tveimur do gum fyrir tendrun. Ny tt tre  

var valið með snatri í  Heiðmo rk og atho fninni frestað 

um nokkra daga en tre ð var glæsilegra en nokkru sinni 

fyrr.  

Upplýsingamiðstöð ferðamanna - UMFR 

Upply 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 og 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 2014. Verk-

efnið flutti fra  Ho fuðborgarstofu yfir til Ra ðstefnu-

skrifstofu Reykjaví kur a rið 2012 og hefur nu  verið flutt 

yfir aftur. 

Forsto ðumannaskipti voru a  Ho fuðborgarstofu um 

miðjan september.  
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Sy ningardagskra  safnsins einkenndist af mikilli fjo l-

breytni a  a rinu en alls voru settar upp tæplega þrja tí u 

sy ningar með verkum eftir um 200 listamenn. Þa  var 

lagt upp með að sy na ny  verk a  sto rum samsy ningum 

sem voru haldnar. Stærsta sy ning a rsins var samsy n-

ingin Ny ma lað I og II sem var opnuð í  Hafnarhu si í  fe-

bru ar og a  Kjarvalssto ðum í  mars þar sem sy nd voru ny  

verk eftir alls 85 listamenn. Tilgangurinn með 

sy ningunni var að gefa sneiðmynd af sto ðu ma lverksins 

he r a  landi og er þetta í  fyrsta sinn sem svo ví ðtæk u t-

tekt er gerð a  í slensku samtí mama lverki.  Á hersla var 

lo gð a  að sy na hvernig listamenn vinna með ma lningu a  

flo t fremur en u tví kkun miðilsins og hvernig ma lverkið 

hefur tengst o ðrum miðlum. Á  sy ningunni kom enn 

fremur fram að he r a  landi hefur verið sama gro ska 

sí ðustu a r í  ma laralist og erlendis. Ó nnur sto r sam-

sy ning var haldin a  Kjarvalssto ðum a  a rinu eða sy ningin 

Kvennatí mi – He r og nu  30 a rum sí ðar þar sem ha tt í  30 

konur sy ndu verk sem voru flest ny  eða fra  sí ðustu 

tveimur a rum.  Sy ningin opnaði sl. haust en hugmyndin 

að baki hennar var að kalla saman so mu konur og 

sy ndu a  sy ningu undir heitinu He r og nu  a  Kjar-

valssto ðum haustið 1985. Su  sy ningin var jafnframt 

einn umfangsmesti viðburður Listaha tí ðar kvenna sem 

efnt var til það a r. Tilefni ny ju sy ningarinnar var einnig 

ha tí ð sem tengdist konum, en a  þessu a ri var haldið upp 

a  100 a ra afmæli kosningare ttar kvenna he r a  landi.  

Fleiri sy ningar í  safninu tengdust 100 a ra kosningar-

re ttarafmæli kvenna þ.a .m. sy ningarnar Tvær sterkar a  

verkum þeirra Ju lí o nu Sveinsdo ttur og hinnar færeysku 

Ruthar Smith og sy ningin Lo ðre tt / la re tt a  veflista-

verkum Ju lí o nu og þy ska Bauhausvefarans og mynd-

listarmannsins Ánni Álbers en ba ðar þessar sy ningar 

voru haldnar a  Kjarvalssto ðum og opnaðar a  kvennafrí -

daginn þann 19. ju ní .   

Listasafnið lagði a herslu a   samstarf við unga listamenn 

sl. sumar með samstarfsverkefni við Kunstschlager sem 

samanstendur af a tta myndlistarmo nnum og einum 

listfræðingi. Álls opnaði ho purinn a tta sy ningar í  D- sal 

Hafnarhu ssins og buðu listamenn ho psins o ðrum lista-

mo nnum að sy na með se r þannig að alls sy ndu ru mlega 

40 listamenn verk sí n í  D-sal í  sumar. Mikil fjo lbreytni 

og gro ska einkenndi sy ningarnar sem sto ðu flestar yfir í  

um tvær til þrja r vikur.  

Kjarval var sy ndur í  ny ju ljo si a  sy ningunni U t a  

spa ssí una – textar, skissur, og pa r í  list Kjarvals sem 

opnaði sí ðasta sumar. Þar var ry nt í  sendibre f, skissur, 

minnisbækur, teikningar, krot og pa r eftir Kjarval sem 

varveitti allt og skrifaði a  flest það sem a  ho nd festi. 

Þessi hlið a  honum var dregin fram með sky rum hætti a  

þessari sy ningu þar sem sa st glitta í  margar hliðar Kjar-

vals: Ritho fundinn, ska ldið, ny yrðasmiðinn, vininn, sam-

ferðamanninn en umfram allt listamanninn sem alltaf 

kemur a  o vart. Sy ningin var niðurstaða a  rannso kn 

sy ningarstjo ranna Æsu Sigurjo nsdo ttur og Kristí nu 

Guðnado ttur  

Ein yfirlitssy ning var haldin í  safninu a  a rinu en það var 

a  verkum listamannsins Einars Ha konarsonar a  Kjar-

valssto ðum sem var opnuð í  janu ar 2015. Ma lverkin a  

þessari sy ningu spo nnuðu 50 a ra feril hans og voru 

valin með það fyrir augum að sy ningargestir gætu með 

auðveldum hætti numið þro unina í  verkum hans.  Mikill 

fjo ldi mætti a  sy ninguna meðan hu n sto ð yfir og var 

greinilegt að margir sy ndu verkum listamannsins 

mikinn a huga.  

Sy ning a  verkum eins virtasta myndlistarmanns sam-

tí mans, Richards Serra, var opnuð í  Hafnarhu sinu 

sí ðasta vor í  tilefni af því  að a  þessu a ri var aldar-

fjo rðungur sí ðan umhverfislistaverk hans, Á fangar, var 

reist í  Viðey. Sy ningin bar sama heiti en a  henni voru  

teikningar og grafí sk verk sem Serra gerði í  tengslum 

við uppsetningu umhverfislistaverksins auk myndbanda 

af uppsetningu verksins og viðtals við listamanninn. 

Mikil viðburðardagskra  var í  tengslum við sy ninguna og 

a hersla lo gð a  að tengja hana við verk hans u t í  Viðey. 

Boðið var uppa  vikulegar leiðsagnir í  Hafnarhu si um 

sy ninguna og í  eyjunni um verkið. Þa  var boðið uppa  

fjo gur vikulo ng na mskeið um myndlist og na ttu ru-

skoðun fyrir bo rn og unglinga í  Viðey í  tengslum við 

Á fanga í  Hafnarhu si og u t í  Viðey. Na mskeiðið var unnið 

í  samvinnu við bandarí ska sendira ðið.   

Listasafn Reykjaví kur  eignaðist tvo  veigamikil verk eftir 

Katrí nu Sigurðardo ttur og a tta  vinnumo del af nokkrum 

af hennar helstu verkum a  a rinu og var opnuð sy ning a  

þessum verkum í  okto ber með heitinu Horft inní  hví tan 

kassa. Um er að ræða tvo  mikilvæg verk a  ferli lista-

konunnar en þau bera sterk ho fundareinkenni Katrí nar 

og var annað þeirra, Boiserie, se rstaklega unnið fyrir 

einkasy ningu hennar a  Metropolitansafninu í  New York 

a rið 2010. Mo delin a  sy ningunni, sem eru fra  a runum 

2004–2015, eru a hugaverð heimild um vinnuferli, 

ry mishugsun og na lgun listakonunnar við sy ningar og 

Listasafn Reykjavíkur  
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samhengi verka. Þau eru þannig einsto k viðbo t við 

heimildasafn Listasafns Reykjaví kur.  

Tvær sy ningar með viðamiklum innsetningum voru 

opnaðar í  Hafnarhu si a  a rinu: Sy ningin Átho fn og yfir-

skin eftir listamanninn Magnu s Sigurðarson sem var 

opnuð í  maí  og Bangsavættir eftir listakonuna Kathy 

Clark sem var opnuð a  sama tí ma. Átho fn og yfirskin er 

fyrsta einkasy ning Magnu sar he r a  landi í  langan tí ma 

en hann hefur verið bu settur í  Bandarí kjunum um a ra-

bil. Um var að ræða innsetningu þar sem Magnu s spilaði 

sja lfur aðalhlutverkið og var bæði sjo n- og hljo ðræn. 

Bandarí ska listakonan Kathy Clark hefur hins vegar 

verið bu sett he r a  landi um a rabil. Innsetning hennar 

var einnig hljo ð-og sjo nræn en uppistaðan í  henni voru 

þu sundir bangsa sem listakonan safnaði um a rabil og 

umbreytti í  sku lptu rí skan bangsaheim fullan af 

minningum og dulu ð.   

Sy ningum í  Á smundarsafni fjo lgaði a  a rinu en alls 

opnuðu þar þrja r sy ningar í  stað tveggja a ður. Fyrsta 

sy ningin var samsy ningin Fjall+ kona sem tengdist 100 

a ra kosningarre ttarafmæli kvenna a  a rinu. Þar sy ndu 8 

listamenn verk sí n a samt verkum Á smundar Sveins-

sonar og var hin kunna  ho ggmynd Á smundar Sveins-

sonar, Vatnsberinn (1937), þungamiðja og leiðarstef 

sy ningarinnar. Sumarsy ning Á smundarsafns spannaði 

feril Á smundar og þro unina sem varð a  verkum hans 

gegnum tí ðina. Haustssy ning safnsins bar heitið 

Geimþra  þar sem verk meistarans voru sy nd a samt 

verkum þriggja annarra listamanna og eins og 

yfirskriftin ber með se r fjallaði su  sy ning um tengingu 

listamannanna við tækniny jungar og geiminn a  20. o ld.  

Nýmiðlun, kynning og markaðsmál 

Listasafn Reykjaví kur fagnaði tí mamo tum a  a rinu þegar 

upply singar um rí flega þu sund sy ningar sem hafa verið 

settar upp í  safninu fra  a rinu 1973-2015 voru gerðar 

aðgengilegar a  ny jum vef safnsins, listasafnreykja-

vikur.is. Sy ningarnar eru í  tí maro ð og þar ma  finna 

meira en 800 sy ningarskra r, auk mynda, boðskorta og 

fjo lmiðlaefnis um hverja og eina sy ningu. Þa  er hægt að 

finna í  hvaða sy ningum ha tt í  tvo  þu sund listamenn hafa 

tekið þa tt í  a  safninu.  

Vefurinn er mikilvæg heimild um í slenska menningar-

so gu því  að Kjarvalsstaðir, Á smundarsafn og Hafnarhu s 

hafa verið miðdepill í slenskrar myndlistar í  ru ma fjo ra 

a ratugi. Állar sy ningar í  42 a ra so gu safnsins eru 

skra ðar a  sí ðuna. Elsta sy ningin er fra  opnun Kjar-

valsstaða þann 24. mars a rið 1973 þegar sy ningin 

Myndlistarhu sið a  Miklatu ni var opnuð þar sem sy nd 

voru 186 verk eftir Kjarval en fram kemur að alls hafi 

55.000 manns komið a  sy ninguna.    

Mikil skra ningarvinna liggur að baki ny ju vefsí ðunni þar 

sem hefur verið í  mo tun sí ðustu misseri. 

Upply singarnar auðvelda aðgengi að í slenskri myndlist 

og er ætlað að auka a huga a  þessum mikilvæga 

menningararfi þjo ðarinnar. Vefsí ðan by ður jafnframt 

upp a  ny ja mo guleika til að njo ta myndlistar og fræðast 

um í slenska listaso gu. 

Á  vef Listasafns Reykjaví kur er jafnframt hægt að 

na lgast myndir og upply singar um o ll í slensk verk í  eigu 

safnsins eða um ní u þu sund verk eftir í slenska lista-

menn fra  aldamo tum til a rsins 2015. Þar er einnig hægt 

að skoða go tukort með upply singum um u tilistaverk í  

Reykjaví k.  

Listasafn Reykjaví kur leggur mikla a herslu a  að halda 

utan um sy ningarso gu sí na og með ny ju heimasí ðunni er 

hu n gerð aðgengileg fyrir almenning.  

Listasafnið jo k fylgjendur a  samfe lagsmiðlum og lagði 

a herslu a  að ny ta Twitter og Instagram einkum í  

tengslum við sy ningaopnanir.  

List í almenningsrými 

Veggmyndaverkefnið í  Breiðbolti he lt a fram og fimmta  

veggmyndin í  verkefninu fo r a  bogavegg við 

I þro ttamiðsto ðina Áusturberg í  a gu st. Myndin er eftir 

Erro  og ber heitið Frumsko gardrottningin. Þetta er 

o nnur  veggmyndin eftir listamanninn í  hverfinu en hin 

myndin er a  Á lfaho lum 4-6 og nefnist Re ttlætisgyðjan. 

Sí ðustu tvo  a r hafa fimm sto r vegglistaverk verið sett 

upp í  hverfinu en þar eru jafnframt verk eftir lista-

mennina Theresu Himmer, So ru Riel og Ragnar 

Kjartansson.  

Hluti u r Berlí narmu rnum var settur upp við Ho fða í  

byrjun okto ber en Listamiðsto ðin Neu West Berlin í  

Berlí n gaf Reykjaví kurborg verkið.  Verkið er ein 

nokkurra veggeininga sem listamiðsto ðin er með til 

sy nis í  Berlin Mitte en þær voru skreyttar af þekktum 

vegglistamo nnum og hluti af  Freedom Park Exhibition 

sy ningunni sem efnt var til í  tilefni 50 a ra afmælis 

byggingar mu rsins a rið 2011. Go tulistamaðurinn Jakob 

Wagner myndskreytti eininguna sem var hluti 

Berlí narmu rsins þar sem hann la  yfir Potsdamer Platz.   

Gjo rningaklu bburinn í  samvinnu við Listasafn Reykja-

ví kur sto ð fyrir gjo rningi með þa ttto ku almennings, í   

ho ggmyndagarðinum Perlufesti í  Hljo mska lagarðinum 

þann 19. ju ní  a  eins a rs afmæli ho ggmyndagarðsins og 

100 a ra afmæli kosningare ttar kvenna. Gjo rningurinn 

he t Mo skvi. En þar var kí kt ofan í  jarðlo g kvennaso gunar 

og perlur hennar dregnar fram í  dagsljo sið. 

Gjo rningurinn er nu  hluti af safneign listasafnsins.  

Stytta Á smundar Sveinssonar af Einari Benediktssyni 

sem staðið hefur a  Klambratu ni fra  a rinu 1964 var færð 

að fyrrum heimili ska ldsins, Ho fða a  a rinu og afhju puð 

þar þann  31. okto ber a  151 afmælisdegi hans. Það var 

a hugaho pur um minningu ska ldsins sem hafði forgo ngu 

um að styttan yrði færð en þar væri henni meiri so mi 

sy ndur og hu n sy nilegri.  



   

 

Menningar- og ferðamálasvið  Reykjavíkurborgar  

Ingólfsnausti  

Vesturgötu 1  

101 Reykjavík  

 

Sími 590 15 20  

menning@reykjavik.is  

www.reykjavik.is/menningogferdamal 

m
of

 


