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SKIPURIT MENNINGAR– OG FERÐAMÁLASVIÐS  

MENNINGAR– OG FERÐAMÁLARÁÐ  

Borgarstjo rn kaus í  menningar- og ferðama lara ð þ. 15. ju ní  2010: 

 

Aðalmenn: Varamenn: 

Einar O rn Benediktsson  (Æ)  Gaukur U lfarsson (Æ) 

Harpa Elí sa Þo rsdo ttir  (Æ)  Hugleikur Dagsson (Æ)   

Eva Baldursdo ttir  (S)   Ho skuldur Sæmundsson (S), Guðru n Jo na Jo nsdo ttir  fra  18.9. 2011  

Stefa n Benediktsson  (S)   Hildur Hjo rvar (S), O sk Vilhja lmsdo ttir fra  18.9. 2011 

Þorbjo rg Helga Vigfu sdo ttir (D) til 18.10.2011  

Magnu s Þo r Gylfason (D) fra  18.10.2011 Jo n Karl O lafsson (D)   

A slaug Marí a Friðriksdo ttir  (D)   Jarþru ður A smundsdo ttir (D) 

Daví ð Stefa nsson  (V)   Þo r Steinarsson (V) 

 

Fundi ra ðsins sitja einnig tveir a heyrnarfulltru ar Bandalags í slenskra listamanna. Fulltru a Samtaka ferðaþjo nus-

tunnar er jafnframt heimilt að sitja fundi ra ðsins þo  ekki se  um formlegan a heyrnarfulltru a að ræða. 

 

A heyrnarfulltru ar BI L:  Til vara: 

Kolbru n Halldo rsdo ttir  Pe tur Gunnarsson  

Hrafnhildur Sigurðardo ttir   Hildigunnur Birgisdo ttir 

MENNINGAR– OG FERÐAMÁLASVIÐ  

MENNINGAR– OG FERÐAMÁLARÁÐ  
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MENNINGARSTEFNA 
REYKJAVÍKURBORGAR  
2009-2012 

 

Hlutverk Menningar– og ferðamálasviðs 

Menning er mannrækt Styrkar stoðir 

FERÐAMÁLASTEFNA 
REYKJAVÍKURBORGAR 
2011-2020 

Leiðarljós  
,,Reykjaví k eflist sem ho fuðborg menningar í  landinu. 

Sja lfsmynd borgarinnar byggi a  menningararfi, frjo rri 

hugsun og frumkvæði. Menningarlí fið einkennist af 

fjo lbreytni og virkri þa ttto ku í bu a og gesta..” 

 

Menningarstefnan er grundvallarforsenda fyrir lang-

tí ma a ætlanagerð í  menningarma lum og auðveldar 

einnig samræmingu aðgerða milli o lí kra sviða innan 

stjo rnkerfisins sem a hrif hafa a  menningarlí fið. 

Menningarstefnur innihalda að o llu jo fnu grundvallar-

atriði sem tja  gildi menningar fyrir a kveðið samfe lag, 

þo rf a  opinberum stuðningi og aðstæðum sem 

nauðsynlegar eru fyrir blo mlegt menningarlí f. Regluleg 

endurskoðun stefnunnar a  se r stað, þar sem forsendur 

eru endurmetnar og stefnan aðlo guð aðstæðum í  

menningarlí finu og samfe laginu hverju sinni. Þetta 

endurmat er ra ðgert að eigi se r stað næst a  a rinu 2012. 

Framtíðarsýn  
,,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 hugaverð 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.” 

 

Við samþykkt ny rrar Ferðama lastefnu  í  borgarstjo rn 

2011 var sviðsstjo ra falið að undirbu a u tfærslu og 

framkvæmd forgangsatriða . 

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

með starfsemi Borgarbo kasafns Reykjaví kur, Listasafns Reykjaví kur, Ljo smyndasafns Reykjaví kur, Menningar-

miðsto ðvarinnar Gerðubergs, Minjasafns Reykjaví kur og Ho fuðborgarstofu. Umsjo n starfsemi í  Viðey er vistuð a  

skrifstofu sviðsins. Stofnanirnar starfa samkvæmt samþykktum Reykjaví kurborgar og lo gum og reglugerðum a  

hverju sviði. 43 %  af fja rhagsramma Menningar- og ferðama lasviðs verður varið til rekstrar stofnana sviðsins a rið 

2012. 

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

hu 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 fag-

legrar ra ðgjafar í  þeim ma laflokkum sem undir sviðið heyra.  52 % af fja rhagsramma sviðsins verður varið til  styrkja 

og samninga um menningar– og listastarfsemi a rið 2012. 
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LESIÐ Í BORG  

Lesið í borg er yfirskrift Menningar- og ferðama la-

sviðs a rið 2012.  Merkingin er margræð  - hvort sem 

lesið er í  borginni eða í  borgina.  

 

I  tilefni af hinum ny fengna titli -  Bo kmenntaborg 

UNESCO - verður lo gð a hersla a  orðsins listir og munu 

y mis verkefni a rsins  hvetja a  fjo lbreyttan ha tt til lestrar. 

Gert er ra ð fyrir verkefnum sem ætlað er að ho fða bæði 

til allra borgarbu a — en einnig til se rstakra ho pa.  

Miðlun og fræðsla eru grundvallarþættir jafnt í  

starfsemi stofnana sviðsins sem þeirrar lista– og 

menningarstarfsemi sem er studd af Reykjaví kurborg. 

Su  miðlun  er mikilvægur spegill a   mo rg andlit 

borgarinnar og menningarinnar sem í  henni by r. 

 

Ferðamálastefnan Styrkar stoðir byggir a  því  að lesa 

og miðla a  sannfærandi ha tt því  sem gerir Reykjaví k 

se rstaka og aðlaðandi heim að sækja. I bu ar og 

gestir ,,lesa” svo í  borgina til að skynja og skilja þær 

so gur sem hu n segir. Virkjun  ferðama lastefnunnar  er 

einmitt eitt af lykilverkefnum a rsins. Með stefnunni 

fylgdi í tarleg aðgerðaa ætlun með forgangsro ðun sem 

hlotið hefur samþykki borgarstjo rnar og starfað verður 

eftir undir forystu Ho fuðborgarstofu.  Se rstakt framlag  

kemur u r borgarsjo ði til eflingar ferða- og 

ra ðstefnuma la undir liðnum atvinnuma l en flestar að-

gerðirnar byggja a  na nu samstarfi við breiðan ho p hags-

munaaðila s.s. markaðsverkefnið I sland allt a rið og að-

gerðir til að gera Reykjaví k að eftirso ttri ra ðstefnu– og 

viðburðaborg. 

 

Reykjaví k var u tnefnd ein af Bókmenntaborgum 

UNESCO í  a gu st 2011 og er þar með gengin í  samstarfs-

net Skapandi borga UNESCO. 

 

Markmið Bo kmenntaborgarinnar eru þrí þætt:  

 Að halda utan um og kynna allt það mikla starf sem 

þegar er unnið í  þa gu bo kmennta og orðlistar í  Reykja-

ví k 

 Að hvetja til ny rra verkefna og samvinnu a  sviði 

orðlista í  borginni 

 Að styrkja alþjo ðatengsl a  sviði orðlista og taka virkan 

þa tt í  samstarfi skapandi borga UNESCO  

 

Afar mikilvægur þa ttur í  starfi Bo kmenntaborgarinnar 

er að hvetja til samstarfs um ny sko pun og miðlun 

orðlistar a  fjo lbreyttan ha tt. Hluti af skyldum hennar er 

einnig að sinna alþjo ðatengslum og samstarfs-

verkefnum með o ðrum Skapandi borgum UNESCO. A rið 

2012 verður ofangreindum markmiðum fylgt eftir með 

y msum hætti, en æskilegt er að hægt verði að sinna 

fimm lykilverkefnum a  a rinu: 

 Lestarhvetjandi verkefni af y msum toga 

 Ska ld í  sko lum í  samvinnu við Sko la- og frí stundasvið 

og Ritho fundasamband I slands 

 Bo kmenntamerkingar 

 OrðUm Reykjaví k—vefur og opinn vettvangur fyrir 

so gur borgarbu a 

 Markaðs- og kynningarma l þannig að Bo kmennta-

borgin Reykjaví k verði kynnt bæði innan lands og 

utan 

 Einnig verður unnið að stofnun miðsto ðvar orðlista í  

samvinnu við ra ðuneyti og aðra hagsmunaaðila. Vakin 

er athygli a  því  að í  ramma MOF 2012 er aðeins gert 

ra ð fyrir so mu fja rmunum til verkefnisins og voru til 

ra ðsto funar 2011. 

 

Nýmiðlun  

Lo gð verður se rsto k a hersla a  þro un og innleiðingu 

ny rrar miðlunartækni a rið 2012 og se r þess glo ggt stað 

í  starfsa ætlunum allra stofnana sviðsins. Se rstakur 

verkefnisstjo ri ny miðlunar, sem staðsettur verður 

miðlægt a  sviðinu og mun starfa þvert a  allar stofnanir 

þess mun leiða gerð þro unara ætlunar.  Stefnt er að því  

að menningarstofnanir borgarinnar og Ho fuðborgastofa 

verði til framtí ðar í   fararbroddi í  ny miðlun og bæti 

þannig þjo nustu sí na, kynningu og  auki se rtekjur.  

 

Barnamenning 

Margví slegt skapandi samstarf og samvinna hefur verið 

í  gerjun a  milli og Menningar- og ferðama lasviðs og 

þeirra sviða sem hlu a se rstaklega að bo rnum og ung-

mennum.  Stefnt er að því  að virkja enn frekar bo rn og 

unglinga fra  2-16 a ra í  listrænu starfi og y ta undir 

sko punarma tt og frumkvæði, frjo a og  gagnry na hugsun. 

Verkefnastjo ri barnamenningar mun halda utan um 

kynningar og fræðslu fyrir leiksko la og sko la um 

menningarframboð fyrir sko labo rn, framkvæmd og 

HELSTU VERKEFNI OG ÁHERSLUR SVIÐSINS 2012  
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u tfærslu Menningarfa nans, heimasí ðu, handbo k og 

fræðslufundi um menningarlæsi, menningaruppeldi 

og listfræðslu fyrir kennara, leiksko lakennara og 

frí stundara ðgjafa í  samstarfi við menningarstofnanir 

Reykjaví kurborgar. Barnamenningarha tí ð  sem 

haldin verður a rið 2012 mun jafnframt byggja a  

þessum samstarfsgrunni.  To n- og ví sindasmiðjan 

Bí o filí a þar sem Bjo rk bauð til to nví sindasmiðju í  

samstarfi við Reykjaví kurborg, Airwaves-

to nlistarha tí ðina og Ha sko la I slands hefur einnig 

undið upp a  sig í  margs konar verkefnum sem fram-

hald verður a . 

 

Styrkveitingar og  framlög 

Stærstu framlo g í  menningarma lum fara til Leikfe lags 

Reykjaví kur í  Borgarleikhu sinu, To nlistar- og 

ra ðstefnuhu ssins Ho rpu, Sinfo ní uhljo msveitar 

I slands, Listaha tí ðar í  Reykjaví k, Sjo nlistamiðsto ðvar 

a  Korpu lfssto ðum og Sviðslistamiðsto ðvar í  Tjarnar-

bí o i.  

 
Umso knir um almennar styrkveitingar menningar- og 

ferðama lara ðs til menningarma la eru augly star að 

hausti fyrir komandi a r a  sama tí ma og aðrar 

styrkveitingar borgarsjo ðs.  Ra ðið felur fimm manna 

fagho pi að fjalla um umso knir um styrkveitingar 

ra ðsins og veita ra ðgefandi tillo gur.  Ra ðinu er 

heimilt að halda eftir upphæð sem nemur að ha marki 

5% af o bundnu styrkjafe  til að u thluta sí ðar vegna 

verkefna  sem ekki var hægt að sja  fyrir eða skipu-

leggja í  undanfara almennrar styrkjau thlutunar .  Við 

mat a  umso knum er tekið mið af  stefnumo tun og  

 

reglum Reykjaví kurborgar og verklagsreglum  ra ðsins 

um styrki sem uppfærðar eru a rlega.   

 

Se rstakar a herslur menningar– og ferðama lara ðs vegna 

styrkja a rsins 2012 eru: 

 

 Reykjaví k sem bo kmenntaborg – borg orðsins. 

 Bo rn og menningaruppeldi. 

 Samstarf eininga/stofnana/listgreina/listamanna að 

ny sko punarverkefnum. 

 Fjo lmenningarleg verkefni. 

 

Borgarhátíðasjóður  

Megintilgangur hans er að styðja við fasta a rlega 

viðburði a samt því  að o rva ny sko pun í  ha tí ðahaldi í  

Reykjaví k. Sjo ðnum verður heimilt að gera samninga til 

allt að þriggja a ra, gjarnan þrí hliða, í  samstarfi við 

ra ðuneyti og aðra. Stofnun sjo ðsins er ein af forgangsað-

gerðum Ferðama lastefnu og grundvo llur langtí ma-

skipulagningar og fagmennsku fyrir jafnt viðburðastjo r-

nendur sem ferðaþjo nustuaðila.  Sjo ðurinn verður se r-

stakt verkefni í  styrkjaramma menningar– og 

ferðama lara ðs. 
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FJÁRMÁL OG REKSTUR  

Mannrækt, orka og fagmennska 

Gildi Menningar- og ferðama lasviðs eru mannrækt, orka 

og fagmennska. Gildin eru a samt stefnumo tun í  menn-

ingar- og ferðama lum sa  grunnur sem o ll starfsemi 

sviðsins hví lir a . Þau hafa þo  ekki sí st hlutverki að 

gegna inn a  við gagnvart starfsmo nnum sviðsins sem 

hafa lagt fram mikinn fjo lda hugmynda um 

hvernig  hægt se  að y ta undir og virkja þessi gildi í  

starfinu.  I  starfsmannako nnunum undangenginna a ra 

kemur sky rt fram að starfsmenn MOF eru ja kvæðir og 

o se rhlí fnir, vilja taka virkan þa tt í  mo tun starfs og verk-

efna og hlakka almennt til að mæta í  vinnuna. Aðgerðir 

sviðsins í  starfsmannama lum 2012 byggja a  sameigin-

legum hugmyndum og a herslum sem m.a. komu fram a  

starfsdegi MOF í  a gu st 2011. Megina hersla verður sem 

fyrr lo gð a  hvetjandi og ja kvætt starfsumhverfi, 

sto ðugleika í  starfsmannama lum, virka sí menntun og 

go ðan starfsanda. A fram verður lo gð a hersla a  að virkja 

starfsmenn í  hugmyndavinnu og eftirfylgni með 

tillo gum um bættan rekstur. 

Fjármál 

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2012 (í þús. kr.) 

 

Tekjur  

 Rekstrartekjur (aðrar tekjur) ........ -262.179 

 Rekstrartekjur samtals ............. -262.179 

 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjo ld .................. 835.513 

 Annar rekstrarkostnaður .............. 2.607.019 

 Rekstrargjöld samtals .............. 3.442.532 

 

Rekstrarniðurstaða ...................... 3.180.353 

Starfsmannafjöldi 2012 

Fjo ldi starfsmanna ........................................ 214 

Fjo ldi sto ðugilda ......................................... 145,4 

 

Stöðugildi eftir stofnunum 

Borgarbo kasafn Reykjaví kur  ................. 74.3 

Listasafn Reykjaví kur ................................. 21,9 

Minjasafn Reykjaví kur................................ 17,2 

Ho fuðborgarstofa ......................................... 10,8 

Menningarmiðsto ðin Gerðuberg .............. 7,9 

Skrifstofa sviðs .................................................. 5,0 

Ljo smyndasafn Reykjaví kur ....................... 5,0 

Se rverkefni .......................................................... 2,0 

Viðey ...................................................................... 1,3 

Starfsmenn 

Rekstur 

Starfsemi og rekstur MOF litast enn af þro ngri sto ðu í  

efnahagslí finu og því  er nauðsynlegt að standa vo rð um 

þann a rangur sem na ðst hefur a  umliðnum a rum í  

rekstri sviðsins auk þess að leita a fram ny rra leiða til 

aðhalds í  u tgjo ldum. Ljo st er að framlenging verður a  

y msum niðurskurðaraðgerðum sí ðustu a ra s.s. til kaupa 

og viðhalds a  safnkosti menningarstofnana borgarinnar, 

sy ningarstarfsemi og kynningarma la allra stofnana þar 

sem framlo g  til rekstrar og annarra liða 2012 fylgja ekki 

- fremur en undangengin a r - þro un verðlags. Framlo g 

til nauðsynlegs viðhalds a  safnkosti eða endurny jun 

lausabu naðar eru  a fram í  algjo ru la gmarki og verða að 

hækka aftur a rið 2013. Verið er að skoða aukið samstarf 

a  milli sviða og þannig leitar MOF a samt SFS eftir tæki-

færum í  rekstri og þjo nustu sem kunna að felast í  auknu 

samstarfi almenningsbo kasafna og sko labo kasafna auk 

þess sem verið er að skoða kostina við na nara samstarf 

Ho fuðborgarstofu og ITR um y msa viðburði. 

 

Samhliða aðhaldsaðgerðum er lo gð a hersla a  frekari 

tekjumyndun.  T.d. verður unnið a fram að því  að efla 

Menningarkort Reykjaví kur og leitað leiða til að ny ta 

sem best kaupma tt erlendra ferðamanna a  stofnunum 

sviðsins t.d. með því  að hækka stakt gjald fyrir 

aðgangseyri að stofnunum en halda verðinu a  

Menningarkorti o breyttu, leita leiða til að gera safnbu ðir 

aðgengilegir og auka þar með so lu t.d. með vefverslun 

og auka tekjur af vefsvæðinu www.visitreykjavik.is með 

so lu augly singar og se rstakra kynninga. Gert er ra ð fyrir 

að se rtekjur sviðsins aukist um 12.5% eða 29,1 m.kr og 

er sa  tekjuauki sambland af hækkun gjaldskra r og 

annarra liða s.s. a ætlana um styrki, ytri fja rmo gnun sam-

starfsverkefna og aukin u tleiga. 
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Stofnanir sviðs  

Skipting fjármuna 2012 

Styrkir og samningar 

Hlutfallsleg skipting 2012 

Skipting gjalda 2012 Skipting fjármuna 2012 
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FJÁRHAGSÁÆTLUN  
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FJÁRHAGSÁÆTLUN frh.  
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STEFNUKORT MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐS 
                                                  Gildi: Mannrækt – Orka – Fagmennska 
 
  

  

  

  

 

Menningaruppeldi 
Höfuðborg 

menningar 

Þ
jó

n
u

st
a 

Fj
ár

m
ál

 
V

e
rk

la
g 

M
an

n
au

ð
u

r 

Eftirsóknarverður 

áfangastaður 
Nýsköpun 

Hagkvæm nýting og 

stýring fjármuna 

Sterk 

kostnaðarvitund 

Gagnsæi í 

styrkveitingum 
Verðmætasköpun 

Samstarf og samráð 
Öflug miðlun 

upplýsinga 
Gott aðgengi og 

almenn þáttaka 

Hlúa að sögu og 

menningarminjum

mm 

Skýrar 

verklagsreglur og 

gagnsæ stjórnsýsla 

Hæfir og 

áhugasamir 

starfsmenn 

Hvetjandi og jákvætt 

starfsumhverfi 

Árangursríkir 

stjórnunarhættir 

Þjónusta 

 
Menningaruppeldi  

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

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  menningarstefnu Reykjaví kurborgar jafnt í  leiðarljo si 

sem markmiðum. Reykjaví k eflist sem ho fuðborg menningar í  landinu.  Reykjaví k gegni menningarlegu forystuhlut-

verki sem ho fuðborg I slands og rækti menningarlega sja lfsmynd sí na.  Menning, listir og saga se u mikilvægur þa ttur 

í  þro un borgarmyndarinnar.  I  borginni verði mo t o lí kra stefna og strauma. 

 

Eftirsóknarverður áfangastaður  

Reykjaví k eflist sem alþjo ðleg borg og se rstaða hennar sem hreinnar og nu tí malegrar menningarborgar í  na by li við 

einstæða na ttu ru verði þekkt og virt. Borgin verði eftirso ttur a fangastaður allt a rið um kring. Menningarlí fið ein-

kennist af alþjo ðlegum borgarbrag jafnframt því  sem menningarlegri se rsto ðu er ví sar til upprunans er haldið a  

lofti. 

 

Nýsköpun  

Listalí fið í  borginni einkennist af þro tti og metnaði og hafi tækifæri til að blo mstra a  eigin forsendum. Sko puð se  

aðstaða og ry mi fyrir kraftmikið listalí f og aðra menningarstarfsemi.  Ho fuðborgarstofa stuðli að og hvetji til ny sko -

punar og vo ruþro unar í  samstarfi við fagaðila. Þannig einkennist þjo nusta og afþreying til ferðamanna í  borginni af 

fagmennsku og fjo lbreytileika.  

 

Fjármál 
 

Hagkvæm nýting og stýring fjármuna 

Lögð er áhersla á markvissa fjármálastjórn, þar sem leitað er hagkvæmustu leiða, með aðhald og skilvirkni að leiðarljósi.  
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Sterk kostnaðarvitund  

Rekstrarleg a byrgð stjo rnenda se  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 se u sky rar, byggist a  styrkjareglum borgarinnar og stefnumo rkun fagra ðsins a  

hverjum tí ma.     

 

Verðmætasköpun   

I  menningu og listum í  borginni er fo lginn vaxtarbroddur og auðlind sem byggja skal a  til framtí ðar. Menning verði 

viðurkennd sem mikilvægur hluti efnahags- og atvinnulí fs borgarinnar. Leggja ber a herslu a  beint og o beint framlag 

menningar, lista og annarrar skapandi starfsemi til efnahagslí fsins. 

 

Verklag 
 

Samstarf og samráð  

Samstarf og samra ð er lykilatriði í  menningar-og ferðama lum.  Stefnt er að aukinni samvinnu í  menningar-og 

ferðama lum innan borgar, milli stofnana og fagsviða hennar og virkri þa ttto ku í bu a og gesta.  Þa  er stefnt að aukinni 

samvinnu Menningar- og ferðama lasviðs við fe lo g listamanna, ferðaþjo nustuaðila, innlendar og erlendar stofnanir, 

o nnur sveitarfe lo g, samto k, menntastofnanir og atvinnulí f.  Haft verði samra ð við borgarbu a með reglulegum ko nnun-

um a  viðhorfum þeirra og o skum. 

 

Öflug miðlun upplýsinga  

Markviss kynning a  starfsemi menningarstofnana til borgarbu a og gesta. Starfsemi menningarstofnana borgarinnar 

na i u t fyrir veggi þeirra og ho fði til allra kynslo ða.  Fyrir ferðamenn er a herslan a  Reykjaví k sem ga ttina að I slandi. 

 

Gott aðgengi og almenn þátttaka  

Menningarlí fið í  borginni se  aðgengilegt o llum og einkennist af fjo lbreytni, ví ðsy ni og virðingu. Menningarlí fið laði 

fo lk til borgarinnar, hvetji til almennrar þa ttto ku og stuðli að ja kvæðri fe lagsþro un. 

 

Hlúa að sögu og menningarminjum  

I  borgarmyndinni se  hlu ð að so gu og menningarverðmætum og mannvænt umhverfi haft að leiðarljo si. Menning, listir 

og saga se u mikilvægur þa ttur í  þro un borgarmyndarinnar.  Borgin telur það skyldu sí na að vinna að verndun og 

varðveislu menningararfleifðarinnar. Unnið se   fjo lbreytt, markvisst og faglegt starf a  sviðum so fnunar, rannso kna,  

varðveislu og miðlunar. 

 

Skýrar verklagsreglur og gagnsæ stjórnsýsla  

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

stjo rnun þeirra markviss. 

 

Mannauður 
 

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 einkennist af trausti og virðingu og starfsumhverfi se  hvetjandi og ja kvætt.  Lo gð se  a hersla a  að virkja 

frumkvæði, metnað og frjo a hugsun meðal starfsmanna.   

 

Árangursríkir stjórnunarhættir  

Stjo rnendur tileinki se r go ða stjo rnunarhætti, sem m.a. fela í  se r ja kvæð viðhorf til samstarfsmanna, virkt up-

ply singastreymi og dreifingu valds og a byrgðar.  Styðja þarf vel við stjo rnendur, veita þeim tækifæri til sí menntunar 

og nauðsynleg tæki til að sinna stjo rnunarhlutverki sí nu.  
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SKORKORT  
MENNINGAR– OG FERÐAMÁLASVIÐS 2012  
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FERÐAÞJÓNUSTA Í SÓKN  

 

Ferðaþjónusta í Reykjavík -  sókn og styrkar stoðir 

 

A rið 2011 hefur einkennst af mikilli so kn í  

ferðaþjo nustu og bjartsy ni. Bu ist er við að ferða-

mo nnum fjo lgi um allt að 20% milli a ra 2010 og 2011, 

u r tæplega 500 þu sund í  tæplega 600 þu sund alls. 

Heildarfjo ldi ferðamanna fyrstu 10 ma nuði a rsins 2011 

var orðinn jafn mikill heildarfjo lda alls a rsins 2010 eða 

tæpleg 500 þu sund, sem samsvarar um 18,5% aukningu 

milli a ra a tí mabilinu. Því  ma  telja lí klegt að spa r um allt 

að 20% fjo lgun ferðamanna milli a ra muni ganga eftir. 

Þa  eru ekki meðtaldir farþegar sem koma með 

skemmtiferðaskipum til Reykjaví kur, en þeir voru 

a ætlaðir um 63.000 með 67 skipum 2011.   

Gistino ttum a  ho telum a  ho fuðborgarsvæðinu hefur 

einnig fjo lgað, en fjo lgun a  tí mabilinu janu ar-september 

2011 hefur verið 12,2% samanborið við sama tí mabil 

a rið 2010. Gistinætur a  ho telum voru samtals 768.194 

a rið 2010.  

 

Þessi mikla uppsveifla sky rist af mo rgum þa ttum. Talið 

er að kynningara takið Inspired by Iceland sem hleypt 

var af stokkunum a rið 2010 í  kjo lfar eldgossins í  Eyja-

fjallajo kli hafi a tt sto ran þa tt í  þessari miklu fjo lgun. 

Grí ðarlega mikil landkynning um heim allan varð einnig 

vegna eldgossins sja lfs og svo annars goss í  Grí ms-

vo tnum vorið 2011. Þra tt fyrir að eldgos geti í  sja lfu se r 

verið o gnvænleg virðast þau hafa komið landinu a  

heimskortið sem spennandi a fangastað hja  fjo lmo rgum 

ho pum sem ekki þekktu landið fyrir. Þa  fjo lgaði flug-

leiðum til landsins talsvert a r a rinu. Iceland Express og 

Delta Airlines ho fu flug fra  Bandarí kjunum og Icelandair 

bætti við a fangasto ðum og jo k flugtí ðni sí na. Kro nan 

hefur haldist a fram veik og hefur það spurst u t að ferða-

lo g til landsins se u nu  hagstæðari en fyrir bankahrunið. 

Sí ðast en ekki sí st ma  ekki gleyma elju og dugnaði 

starfsfo lks í  í slenskri ferðaþjo nustu gegnum a rin. 

Eldgos í  Grí msvo tnum í  aprí l varð to luvert a fall fyrir 

fo lk í  ferðaþjo nustu sem og landsmenn alla en það 

reyndist hvorki langt ne  hafði það eins mikil a hrif a  

flugumferð í  Evro pu og gosið í  Eyjafjallajo kli a ri fyrr. 

Þar af leiðandi voru afbo kanir í  kjo lfar þess o verulegar.  

A rið 2011 hefur orðið mikil fjo lgun a  ferðamo nnum fra  

N-Amerí ku, sem sky rist að mestu leyti af auknu fram-

boði flugsæta og fjo lgun a fangastaða a  þeim markaði. 

Ef tí mabilið janu ar til okto ber 2011 er skoðað se st að 

ferðamo nnum fra  N-Amerí ku hefur fjo lgað mest milli 

a ra eða um 49,5%, Norðurlandabu um hefur fjo lgað um 

15%, Mið- og S-Evro pubu um um 13,8%, Bretum um 

10,2% og ferðamo nnum fra  o ðrum lo ndum um 13,1%.  

 

Tafla1: Erlendir gestir um Leifssto ð eftir ma nuðum 

2010 og 2011 

Tafla 2: Gistinætur a  ho telum a  ho fuðborgarsvæðinu 

2010 og 2011 

 

Heimildir:  

Ferðama lastofa 2011, Heildarfjo ldi erlendra gesta 

1949-2010 og Erlendir gestir um Leifssto ð 2002-2011 

Faxaflo ahafnir 2011 

Hagstofan 2011 

 

Ferðamenn í Reykjavík sumarið 2011 

Samkvæmt ko nnunum sem Rannso knir og ra ðgjo f 

ferðaþjo nustunnar hafa framkvæmt fyrir Ho fuðborgar-

stofu sí ðan 2002 þa  hefur reynsla fo lks af Reykjaví k 

verið mjo g ja kvæð gegnum a rin. A nægja með borgina 

er þo  a vallt meiri að vetri til, enda ma  ætla að fo lk komi 

fremur gagngert í  borgarferðir a  þeim a rstí ma og þa  er 

einnig meira um viðskipta- og ra ðstefnuferðaþjo nustu 
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sem er mjo g borgarmiðuð. A  sumrin er a herslan hja  

ferðafo lki frekar a  na ttu ruupplifun u ti a  lands-

byggðinni og minni a hersla a  borgina. 

Sumarið 2011 var reynsla ferðamanna í  Reykjaví k 

a fram ja kvæð en 87% so gðu reynslu sí na hafa verið 

fra bæra eða go ða. Einnig so gðust 94% myndu mæla 

með Reykjaví k við aðra. Þegar spurt er um þa  

afþreyingu sem gestir Reykjaví kur ny ta se r kemur í  

ljo s að flestir fara a  veitingahu s og versla, re tt undir 

40% heimsækja so fn og sy ningar og re tt undir 

þriðjungur fer í  sund/heilsulindir, dagsferðir eða kí kir 

a  næturlí fið. Athygli vekur að aldrei hefur verið meira 

so tt í  næturlí f og listviðburði en sumarið 2011, 

samanborið við fyrri sumarmælingar. 

 

Ho fuðborgarstofa le t a  a rinu vinna í tarlega u ttekt a  

framboði afþreyingar fyrir ferðamenn í  Reykjaví k og 

na grenni og mun það reynast go ður grunnur fyrir 

aðgerðir í  vo ruþro un og ny sko pun næstu a ra. 

 

Tafla 3: Reynsla erlendra ferðamanna af Reykjaví k 

sumarið 2011 

Tafla 4: Erlendir ferðamenn sem myndu mæla með 

Reykjaví k sumarið 2011 

Tafla 5: Gert í  Reykjaví k sumarið 2011 

Tafla 6: Meðaleinkunn afþreyingar sumarið 2011 

 

Heimild: Rannso knir og ra ðgjo f ferðaþjo nustunnar 

(RRF) 2011. Niðursto ðurnar byggja a  1.036 svo rum 

erlendra brottfararfarþega í  Dear Visitors ko nnun RRF 

í  Leifssto ð og meðal farþega með Norrænu fra  ju ní  til 

a gu st 2011. 

Ferðaþjónustan 2012 

Að o llu o breyttu  er a stæða til a framhaldandi bjartsy ni 

fyrir ferðamannaa rið 2012 en þa  munu tvo  ny  flugfe lo g 

hefja flug til og fra  I slandi; easyJet fra  London og ny tt 

í slenskt flugfe lag, WOW air. Icelandair hefur þegar til-

kynnt að ny ir a fangastaðir verði teknir inn í  leiðakerfið 

og mun það enn auka mo guleikana.  

Ferðarisarnir Lonely Planet og National Geographic 

hafa einnig u tnefnt I sland og Reykjaví k sem se rstaklega 

eftirso knaverða staði til að heimsækja a rið 2012. Þa  

mun To nlistar- og ra ðstefnuhu sið Harpa, sem hefur sitt 

fyrsta heila starfsa r, samstarf við fyrirtæki og aðra hag-

munaaðilar um Ra stefnuborgina Reykjaví k, titlarnir 

Bo kmenntaborg UNESCO og Festival City IFEA sannar-

lega hja lpa til við að gera borgina enn meira aðlaðandi 

a fangastað – jafnt fyrir hefðbundna ferðamennsku sem 

ra ðstefnugesti. Þegar ry nt er í  framtí ðarhorfur ber ekki  

sí st að horfa til tækifæranna sem myndast með aðkomu 

Reykjaví kurborgar að markaðssamstarfinu I sland allt 

a rið, sem byggir a  grunni Inspired by Iceland. Um er að 

ræða umfangsmestu aðgerðir til að efla ferðaþjo nustu 

utan ha annar sem ra ðist hefur verið í  með allt að 600 

m.kr. framlagi rí kis, borgar og einkaaðila a  a ri hverju í  

þrju  a r.  

 

Mo rg spennandi verkefni eru framundan í  

ferðaþjo nustu í  Reykjaví k og eru helstu a herslur og 

forgangsma l ferðama lastefnunnar kynnt í  starfsa ætlun 

Ho fuðborgarstofu. 
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Leiðarljós 
Að Borgarbo kasafn Reykjaví kur standi jafnfætis 

bestu almenningsbo kaso fnum heimsins hvað varðar 

bu nað og þjo nustu og efli menningu í  alþjo ðlegu 

umhverfi.  

Hlutverk 
Borgarbo kasafn Reykjaví kur er upply singa- og 

menningarstofnun sem starfar í  samræmi við gildandi 

lo g um almenningsbo kaso fn.  

  

Meginmarkmið 
 Borgarbo kasafn se  aðgengilegt o llum borgarbu um. 

 Heimso knir í  Borgarbo kasafn se u hluti af daglegu lí fi 

borgarbu a. 

 Starfsemi og þjo nusta Borgarbo kasafns einkennist af 

ví ðsy ni og virðingu gagnvart o llum. 

 Heimso knir í  Borgarbo kasafn se u hluti af menningar-

uppeldi barna og unglinga. 

 I slenskar bo kmenntir se u kynntar jafnt innan lands 

sem utan. 

 Safnkostur uppfylli o skir og þarfir viðskiptavina. 

 Borgarbo kasafn hafi a  að skipa a nægðum og hæfum 

starfsmo nnum sem sinni sto rfum sí num a  framu r-

skarandi ha tt. 

 Starfsemi Borgarbo kasafns se  ly ðræðisleg og opin og 

starfsmenn a samt borgarbu um hafi a hrif a  hana. 

 Fja rmunum se  vel varið. 

(Sja  na nar um hlutverk, leiðarljo s og markmið safnsins 

a  vefsí ðu safnsins). 

 

Söfn Borgarbókasafns talið efst frá vinstri: 
aðalsafn, Ársafn, Gerðubergssafn, Foldasafn, 
Kringlusafn og Sólheimasafn.   

 

FJÁRMÁL 

FRUMVARP 2012 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur ..................................... -59.500 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjo ld ............. 371.365 

 Innri leiga  ............................................ 100.169  

 Annar rekstrarkostnaður ............. 151.341 

 

Rekstrarniðurstaða.................. 563.375 

 

Starfsmannafjöldi 2012 

Heildarfjo ldi starfsmanna ............................ 96 

Fjo ldi sto ðugilda ........................................... 74,3 

Safnið starfar í  samræmi við gildandi stefnur og 

samþykktir Reykjaví kurborgar þar a  meðal samþykkt 

um Borgarbo kasafn fra  2002; lo g um almennings-

bo kaso fn nr. 36/1997; yfirly singu Menningar- og 

ví sindastofnunar Sameinuðu þjo ðanna (UNESCO) um 

almenningsbo kaso fn fra  1994 og yfirly singu Alþjo ða-

samtaka bo kasafna og bo kavarðafe laga (IFLA) um fjo l-

menningarleg bo kaso fn.   

 

Borgarbo kasafn Reykjaví kur rekur sex so fn; aðalsafn í  

Gro farhu si, A rsafn, Gerðubergssafn , Foldasafn, 

Kringlusafn og So lheimasafn , einnig bo kabí llinn 

Ho fðingja með tæplega 40 viðkomusto ðum og so gu-

bí linn Æringja sem heimsækir m.a. ru mlega 90 leik-

sko la borgarinnar auk hverfaha tí ða.  

BORGARBÓKASAFN REYKJAVÍKUR  
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Lesið í borg 

,,Borgarbo kasafn vekur athygli a  bo kmenntum a  fjo l-

margan ha tt alla daga allan a rsins hring“ svo vitnað se  í  

umso knina um Reykjaví k Bo kmenntaborg UNESCO. 

Það verður ekki breyting þar a  a rið 2012.  

 

Helstu verkefnin er tengjast bo kmenntum og lestri, auk 

þeirra sem nu  þegar eru í  gangi eru m.a. lestrar-

hvetjandi verkefni í  samvinnu við sko la borgarinnar,  

bo kmenntamerkingar, fleiri rafrænar bo kmennta-

go ngur, OrðUm Reykjaví k, leshringir a  fleiri so fnum, 

ha degisspjall um bo kmenntir, bo kakassar a  frí stunda-

heimili, grænbo k – go ð bo k, u tra s bo kmenntanna 

(kynningar a  vinnusto ðum, ha tí ðum og ví ðar) og aukin 

a hersla lo gð a  bo kmenntavef.  

 

Borgarbo kasafn er í  sja lfu se r eitt allsherjar lestrar-

hvetjandi verkefni fyrir alla aldursho pa og verður m.a. 

reynt að na  til drengja a  markvissan ha tt. Mo rg þessara 

verkefna eru í  samvinnu við Bo kmenntaborgina.  

Barna- og unglingastarf verður o flugt a rið 2012 og eins 

og a ður, sunnudagar eru barnadagar, bo kaverðlaun 

barnanna, ritsmiðjur, Ljo ðaslamm, kynningar fyrir 

sko la o.s.frv.  

 

Safnkostur  

Safnkosturinn er hjartað í  safninu. A fram verður kapp-

kostað að hann uppfylli o skir og þarfir notenda a  hvaða 

formi sem er.   

 

Nýjungar – nýmiðlun 

Boðið verður upp a  fundi eða kynningar fyrir 

almenning um ma lefni sem eru efst a  baugi í  sam-

fe laginu lí kt og í  okto ber 2011 þar sem fjallað var um 

tillo gur stjo rnlagara ðs. Stefnt er að samlagi 

almenningsbo kasafna í  landinu um kaup a  erlendu 

rafrænu efni. Fleiri rafrænar bo kmenntago ngur verða 

settar a  netið. Undirbu ningur að heimana msaðstoð a  

netinu verður hafinn a  a rinu. Unnið er að auknu sam-

starfi sko labo kasafna og almenningsbo kasafna í  

Reykjaví k. 

 

HELSTU VERKEFNI 2012  

Fjölmenning – fjölbreytni  

Heilahristingur (heimana msaðstoð) í  þremur so fnum, 

fjo lskyldumorgnar í  tveimur so fnum, Lesum blo ðin 

saman, menningarmo t í  sko lum og vinnusto ðum og 

So guhringur kvenna eru allt verkefni Borgarbo kasafns 

sem stuðla að fjo lmenningu og fjo lbreytni í  samfe laginu. 

 

Innra starf – verkefnatengd teymi –  

starfsmenn – samráð – Next Library 

Til margra a ra hafa starfað teymi sem í  eiga sæti starfs-

menn þvert a  so fn og eru verkefni þeirra að fjalla um 

y msa þætti starfseminnar. Hingað til hafa teymin starf-

að a  a rsgrundvelli en nu  verður a hersla lo gð a  að setja a  

stofn margs konar teymi sem starfa a  o lí kum forsendum 

og í  mislangan tí ma. Starfsmo nnum hefur fækkað um 

11% fra  2006 og nu  er komið að þolmo rkum. Á lag er 

mikið a  starfsmenn enda bætast sto ðugt við ny  verkefni 

og aðso kn gesta hefur aukist um 24% fra  2006.   

 

I  samræmi við niðursto ður starfsdags Menningar- og 

ferðama lasviðs verður lo gð a hersla a  starfsmenn, að 

styrkja samskipti og auka starfsa nægju. Samra ð starfs-

manna í  Borgarbo kasafni hefur starfað o tullega og mun 

halda a fram sto rfum 2012. Borgarbo kasafnið er að taka 

fyrstu Grænu skrefin. 

 

Next Library er samstarfsverkefni sjo  almennings-

bo kasafna a  Norðurlo ndum um mo tun samnorrænnar 

framtí ðarstefnu almenningsbo kasafna. Verkefnið ho fst 

a rið 2010, er til þriggja a ra og styrkt af Norræna 

menningarsjo ðnum. Þriðji vinnufundur verkefnisins 

verður í  Oslo  a  næsta a ri. Stofnun samra ðs starfsmanna 

Borgarbo kasafns ma  m.a. rekja til þessa verkefnis.  

 

Stefnumótun – rýnihópar 

A hersla verður lo gð a  að endurskoða markmið safnsins 

og leiðir. Við þa  vinnu verða kallaðir til y msir ho par u r 

samfe laginu t.d. ho pur ungs fo lks, innflytjendur, karl-

menn, drengir, kennarar. 

 

Artótek, listhlaða – Æringi, sögubíll  

Stefnt er að því  að endurmeta og jafnvel breyta 

starfsemi Arto teks og Æringja.  

 

Borgarbókasafn um alla borg - 

aðgengi – upplýsingaþjónusta   

Borgarbo kasafnið leggur metnað sinn í  að veita sem 

allra best aðgengi að so fnunum, safnkostinum og 

upply singum. Til að tryggja það enn frekar er stefnan að 

auka afgreiðslutí mann til fyrra horfs um a ramo t en 

hann var styttur a  a rinu vegna hagræðingar, bjo ða 

gestum aðstoð við að auka færni sí na í  upply singalæsi 

og vekja enn frekar athygli a  upply singaþjo nustu 

safnanna. Ekki sí st setur safnið metnað sinn í  að vera 

aðlaðandi staður til að vera a  sem er o llum opinn, 

borgurum sem ferðamo nnum.  
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  Viðburðadagatal Borgarbókasafns 2012 

Janúar Þetta vilja börnin sjá, í Gerðubergssafni 

Febrúar Safnanótt og Ljóðaslamm. Heimsdagur barna  í Gerðubergssafni 

Mars Starfsdagur 

Apríl 
Vika bókarinnar, Sumardagurinn fyrsti - Bókaverðlaun barnanna afhent að undangenginni kosningu um 
allt land. Barnamenningarhátið 

Maí Myndasögusamkeppni og sýning 

Júní Kvöldgöngur úr Kvosinni. Ritsmiðjur. Sumarlestur barna í öllum söfnum. Reykjavík Safarí 

Júlí 
Kvöldgöngur úr Kvosinni. Vikulegar glæpasagnagöngur á ensku ef næg þátttaka. 

Sumarlestur barna í öllum söfnum 

Ágúst 
Kvöldgöngur úr Kvosinni. Vikulegar glæpasagnagöngur á ensku ef næg þátttaka.  

Menningarnótt 

September Vika símenntunnar. Mýrin – alþjóðlega barnabókmenntahátíðin 

Október Málþing 

Nóvember Norræna bókasafnavikan. Dagur íslenskrar tungu 

Desember Bókmenntakynningar fyrir unglinga 

Allt árið: 

Barna- og fjölskyldudagskrár m.a. Sunnudagar eru barnadagar og Fjölskyldumorgnar. Sögustundir og safnkynningar í 
öllum söfnum.  

Ýmsir viðburðir s.s. brúðuleikhús, heimsóknir listamanna, bókmenntadagskrár, leshringir, prjónakaffi, bókakaffi.  

Þátttaka hverfissafna, bókabílsins Höfðingja og sögubílsins Æringja í hverfishátíðum. Myndlistarsýningar í Artóteki (4-5) 
og ýmsar aðrar  sýningar í einstökum söfnum. Kvikmyndasýningar í Kamesi.  

Fjölmenningarlegir viðburðir m.a. sögustundir og safnkynningar á ýmsum tungumálum. Menningarmót fyrir börn og 
fullorðna s.s. í leik- og grunnskólum og á vinnustöðum. Ratleikur fyrir börn og unglinga. Safnkynningar fyrir fólk af erlen-
dum uppruna sem er að læra íslensku. Söguhringur kvenna. Heilahristingur.  

Lestrarhvetjandi verkefni o.fl. í tengslum við Reykjavík Bókmenntaborg Unesco. 
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Bókmenntagöngur Borgarbókasafnsins liggja víða 

 Lykiltölur 
Raun 
2009 

Raun    
2010 

Útkomu-
spá 

2011 

Markmið 
2012 

Gestafjöldi 698.133 684.987 660.000 670.000 

Fjöldi gesta sem heimsóttu vefi BBS (meðaltal á mán.) 7.170 9.388 12.000 13.000 

Fjöldi uppflettinga á vefi BBS (meðaltal á mán.) 48.240 55.102 47.000 47.000 

Safnkostur 477.012  469.877 470.000 470.000 

Safnkostur á íbúa 3,99 3,95 4,0 4,0 

Velta safnkosts—útlán á eintak 2,46 2,45 2,35 2,44 

Velta safnkosts - tónlist (eingöngu) útlán á eintak 3,5 3,01 3,0 3,0 

Tölvur fyrir gesti 42 41 41 41 

Afgreiðslustundir safnanna og bókabíls á viku 352 321 327 342 

Afgreiðslustundir á ári 18.304 16.693 17.004 17.784 

Afgreiðslustundir samstarfssafnanna í Mosfellsbæ og á Selt-
jarnarnesi á viku 

  

88 
83 80 80 

Heildarhúsnæði í fermetrum-brúttó 6.726 6.726 6.622 6.622 

Útlán 1.176.720 1.152.312 1.120.000 1.150.000 

Útlán til skipa (fjöldi skipa) 6 6 6 6 

Útlán til stofnana (fjöldi stofnana) 5 5 5 5 

Bókin heim (fjöldi notenda) 85 72 75 80 

Útlán á íbúa 9,8 9,7 9.5 9.7 

Fjöldi viðburða fyrir börn og fjölskyldur 38 47 40 40 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 9.437 12.229 11.000 11.000 
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Leiðarljós 
Reykjaví k eflist sem ho fuðborg I slands í  alþjo ðlegri 

samkeppni a  sviði ferðama 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. 

 

Hlutverk 
Ho fuðborgarstofa ber a byrgð a  heildarkynningu 

Reykjaví kur a  sviði ferðama la innanlands og utan. 

Stofan skal vinna sto ðugt og markvisst að því  að skil-

greina so knarfæri og styrkleika Reykjaví kur a  sviði 

ferðama la, m.a. með samþættingu ny sko punar og 

vo ruþro unar, markaðssetningar og viðburða. Ho fuð-

borgarstofa skal reka o fluga upply singamiðlun fyrir  

ferðamenn þar sem lo gð er a hersla a  faglega þjo nustu 

sem tekur til landsins alls. Ho fuðborgarstofa skal sja  

um framkvæmd a  skilgreindum borgarha tí ðum og vera 

sky r farvegur fyrir undirbu ning, framkvæmd og 

kynningu a  viðburðadagatali borgarinnar auk þess að 

sinna samra ði og ra ðgjo f við skipuleggjendur viðburða. 

Ho fuðborgarstofa skal hafa frumkvæði að því  að skil-

greina samstarfsfleti a  milli stofnana Reykjaví kur-

borgar og aðila í  ferðaþjo nustu með það að markmiði 

að auka samstarf, upply singamiðlun og ny sko pun í  

ferðaþjo nustu.  

 

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

alþjo ðlegri samkeppni a  sviði ferðama la. 

 Gera Reykjaví k að eftirso ttum a fangastað fyrir ferða-

menn allt a rið um kring og stuðla þannig að betri 

afkomu atvinnulí fs og menningarstarfs í  tengslum við 

ferðaþjo nustu a  I slandi. 

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

skarandi mo tto kur. 

 Rækta hlutverk Reykjaví kur sem ho fuðborgar gagn-

vart landinu o llu m.a. með traustri miðlun upply singa 

um I sland til ferðamanna. 

 Stuðla að aukinni fagmennsku og gæðum í  

upply singamiðlun til ferðamanna um Reykjaví k og 

I sland. 

 Auka vægi viðburða og menningar í  ferðamennsku í  

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

ho fuðborgarinnar. 

 Virkja stofnanir og fyrirtæki borgarinnar til samstarfs 

um eflingu Reykjaví kur sem a fangastaðar. 

 

FJÁRMÁL 

FRUMVARP 2012 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur .................................... -51.990 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjo ld ................ 67.352 

 Innri leiga  ...................................................... 370  

 Annar rekstrarkostnaður ............. 105.450 

 

Rekstrarniðurstaða .................. 121.182 

 

Starfsmannafjöldi 2012 

Heildarfjo ldi starfsmanna ............................ 15 

Fjo ldi sto ðugilda ............................................ 10,8 

HÖFUÐBORGARSTOFA  
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Upplýsingamiðstöð  

ferðamanna - UMFR 
Ho fuðborgarstofa rekur Upply singamiðsto ð fyrir ferða-

menn (UMFR) og aðra sem leita að alhliða upply singum 

um ferðatengda þjo nustu um landið allt. 

Upply singamiðsto ðin Aðalstræti 2 er su  stærsta sinnar 

tegundar a  landinu.  

 

Stefnt er að því  bjo ða upp a  netaðgang og ny ta 

snertiskja na a  ny jan ha tt með a herslu a  viðburðadaga-

talið.  

 

Stefnt er að aukinni sí maþjo nustu og að koma upp 

„chat“ þjo nustu a  vefnum þar sem upply singafulltru ar  

svara fyrirspurnum tafarlaust. Fyrstu skrefin í  þro un 

þessarar þjo nustu verði tekin í  tengslum við verkefnið 

Lifandi vegví sar næsta sumar.  Farið verður í  u tboð 

með bo kunar– og so luþjo nustu UMFR, þar sem 

samningur við nu verandi samstarfsaðila rennur u t í  

aprí l 2012. 

 

Gestakortið 

Farið verður í  o flugt markaðsa tak með kortið um leið 

og það verður gert rafrænt,  með það að markmiði að 

auka so luna með tilkomu ny rra lausna a  kortinu.   

Boðið verður upp a  afsla tt a  fleiri sto ðum og 

viðburðum. Vinna við að skoða se rhæfingu kortsins 

með tilliti til se rstakra markho pa eins og ra ðstefnu-

gesta og ungs fo lks er hafin.    

 

Ferða- og markaðsmál 
A herslur í  ferða- og markaðsma lum 2012 taka mið af 

a herslum ny rrar ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 

2011-2020, en þar er fjallað um a framhaldandi 

vo ruþro un og markaðssetningu a  fjo rum meginsviðum: 

Vetrarborginni, Menningarborginni, Ra ðstefnuborginni 

og Heilsuborginni. 

 

Reykjaví kurborg tekur þa tt í  samstarfsverkefninu-

,,I sland allt a rið “  til þriggja a ra og er markmiðið að 

fjo lga ferðamo nnum utan ha annar. Jo laborgin gegnir þar 

veigamiklu hlutverki, en myndaður hefur verið sam-

starfsho pur um aukningu ferðamanna a  aðventu og fram 

yfir a ramo t.  

 

Að fengnum titlinum Bo kmenntaborg UNESCO í  a gu st 

2011 munu bo kmenntatengdar a herslur vera a berandi. 

Framhald verður a  samstarfi við þa  sem halda 

menningartengda viðburði sem haldnir eru a rið um 

kring, með það að markmiði að kynna Reykjaví kurborg 

sem suðupott menningar.  

 

Stefnt er að því  að koma a  fo t samstarfsvettvangi 

Reykjaví kurborgar og fyrirtækja í  ferðaþjo nustu a  

ho fuðborgarsvæðinu til þess að efla ra ðstefnuhald, 

fundahald og alþjo ðlega viðburði í  borginni.  Stefnt er að 

því  að Þekkingarheimso knir sem  a ður var sinnt af 

Ho fuðborgarstofu færist yfir a  ny jan samstarfsvettvang. 

HELSTU VERKEFNI 2012  

 



24 

 

Se rstaða Reykjaví kur liggur einkum í  na lægð hennar við 

einstaka na ttu ru og gnægð heita vatnsins, sem hægt er 

að ny ta mun betur til kynningar a  borginni, einkum a  

la go nn.  

 

Markaðir 

Se rsto k a hersla verður a  N-Amerí kumarkað í  ljo si 

aukinnar flugtí ðni og mikillar fjo lgunar erlendra 

ferðamanna þaðan 2011. Halda þarf a fram að ny ta þa  

mikilvægu kynningu sem hefur hlotist a  Þy skalands-

markaði í  tengslum við bo kasy ninguna í  Frankfurt 2011. 

Einnig eru Bretland og Skandinaví umarkaður mikil-

vægir fyrir eflingu la gannar en ferðamenn fra  þeim 

lo ndum eru hvað duglegastir að heimsækja borgina a  

la go nn. 

 

Vörumerki 

Vo rumerkið Reykjaví k – Pure Energy hefur verið notað 

sí ðan 2004 en skoða þarf hvort a stæða se  til að breyta 

því  í  takt við þro un styrkleika borgarinnar og upplifunar 

ferðamanna .  

 

 

Visitreykjavik.is  

Viðburðadagatalið er nu  tilbu ið a  í slensku og ensku.  

Stefnt er að því  að opna vefinn a  í slensku í  byrjun næsta 

a rs, en Ferðama lastefna Reykjaví kurborgar leggur 

a herslu a  aukna kynningu a  borginni fyrir innlendum 

gestum.  

 

Af ny jungum í  ny miðlun sem eru a  a ætlun ma  nefna 

aðlo gun vefsins að smartsí mum og spjaldto lvum a samt  

gerð ,,apps” af Visit Reykjaví k fyrir smartsí ma. Notfærðir 

verða QR ko ðar til dæmis a  plako tum við kynningar a  

viðburðum. Til stendur að koma upp „My Reykjaví k“ 

lausn a  vefnum sem gerir notendum kleift að skipuleggja 

dvo l sí na í  Reykjaví k betur.  

 

Myndabanki  

Myndabanki Ho fuðborgarstofu verður uppfærður  með 

litrí kum mannlí fsmyndum u r borgarlí finu sem styðja við 

kynningu a  kraftmiklum heilsa rsa fangastað.  

 

Samstarf  

O flugu samstarfi verður haldið a fram við mikilvæga 

aðila s.s. I slandsstofu, flugfe lo gin, 

ferðaþjo nustufyrirtæki, viðburðahaldara, sveitarfe lo g a  

ho fuðborgarsvæðinu, markaðsskrifstofur landsvæðanna 

og Iceland Naturally.  

 

Sýningar 

Viðvera a  helstu ferðasy ningum og kaupstefnum sem 

haldnar verða a  a rinu: Mid Atlantic – Reykjaví k, ITB – 

Berlí n, City Fair – London, Vestnorden  - Reykjaví k, 

World Travel Market – London. Su  ny breytni verður í  

samstarfi markaðsskrifstofa landsins að hvetja lands-

menn til ferðalaga innanlands með ví ðfeðmu verkefni í  

fjo lmiðlum og a  samfe lagsmiðlum.  

 

Fréttabréf 

Haldið verður a fram að gefa u t ma naðarlegt rafrænt 

fre ttabre f auk prentaðs fre ttabre fs sem er gefið u t a rs-

fjo rðungslega og dreift til erlendra blaðamanna og a  

sy ningum. Einnig er stefnt að u tga fu fre ttabre fs fyrir 

hagsmunaaðila he rlendis.  

 

 

Viðburðir og hátíðir 
Reykjaví k er áfangastaður menningarupplifunar allt 

árið um kring. Á  starfsa rinu verður unnið að frekari 

samfellu og framþro un a rvissra menningarviðburða. 

Lo gð verður se rsto k a hersla a  virðisaukandi aðgerðir 

m.a. með þro un snjallsí malausna sem auðvelda gestum 

aðgengi að upply singum um viðburði, dagskra  og miða-

so lu. Ny fenginn titill Reykjaví kurborgar sem 

Bo kmenntaborg UNESCO mun endurspeglast í  o llum 

ha tí ðum hennar. Ho fuðborgarstofa mun leitast við að 

vera í  virku samstarfi við skipuleggjendur annarra 

menningar- og listaha tí ða í  ho fuðborginni auk þess að 

veita einstaklingum, fe lagasamto kum og fyrirtækjum 

ra ðgjo f um viðburðahald.  

 

Reykjaví k hlaut titilinn 2011 IFEA World Festival & 

Event City Award í  okto ber 2010. Viðurkenningin setur 

a kveðinn gæðastimpil a  viðburðahald í  borginni, en við 

gerð umso knarinnar kom í  ljo s að bæði er a bo tavant að 

rannso knir fari fram a  viðburðum Ho fuðborgarstofu og 

einnig hefur heimildaso fnun verið að of skornum 

skammti. Nauðsynlegt er að leggja aukna a herslu a  

þessa þætti í  framtí ðinni.  
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Vetrarhátíð verður haldin í  febru ar og ætlunin er að 

byggja upp ha tí ðina að ny ju eftir nokkurra a ra 

hagræðingu. Safnanótt verður sem fyrr hluti af 

ha tí ðinni sem og Heimsdagur barna.  

Barnamenningarhátíð verður haldin í  annað sinn í  

aprí l.  

Ho fuðborgarstofa se r um Hátíð hafsins fyrir Faxaflo a-

hafnir og Sjo mannadagsra ð. Þar mætast ny ir og gamlir 

siðir í  fjo lbreyttri dagskra  sem miðar að því  að allir í  

fjo lskyldunni finni eitthvað við sitt hæfi. 

Menningarnótt er a n efa ha punkturinn í  ha tí ðarhaldi 

borgarinnar.  A  Menningarno tt iðar mannlí fið, mið-

borgin skry ðist litrí kum skru ða og fjo lbreytt framboð er 

af uppa komum af o llu tagi.   

Sem fyrr tekur Ho fuðborgarstofa þa tt í  undirbu ningi og 

framkvæmd þeirra viðburða sem tengjast tendrun 

Friðarsúlu Yoko Ono í  Viðey þann 9. okto ber.  

Ho fuðborgarstofa hefur einnig umsjo n með ha tí ðar-

ho ldum í  tengslum við tendrun ljo sa O slo artre sins a  

Austurvelli fyrsta sunnudag í aðventu.  

Lykiltölur 
Raun 

2009 

Raun 

 2010 

Útk.sp 

2011 

Markmið 

2012 

Hlutfall ánægðra gesta Menningarnætur 69% 62% 68%  77%  

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.menningarnótt.is      (14. 20. 

ágúst ) 
   72.042 74.000 

Gestafjöldi á Upplýsingamiðstöð 322.846 295.878 314.000 333.000 

Sala á gestakorti (fjöldi korta)* 8.160 8.091 8.000 10.000 

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi 502.000 556.301 600.000 650.000 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.visitreykjavik.is 348.244 352.011 400.000 428.000 

Fjöldi blaðamanna og annarra söluaðila 540 580 600  600 

Fjöldi þekkingarheimsókna 59 38 49  

Fjöldi gesta í þekkingarheimsóknum 926 580    393   

Fjöldi fyrirlestra / vettvangsheimsókna í þekkingarheimsóknum 
98 56  62   

Viðburðadagatal  

Höfuðborgarstofu 2012 

Febrúar 

__________ 

Apríl 

Vetrarhátíð / Safnanótt 

______________________________ 

Barnamenningarhátíð 

Júní Hátíð Hafsins 

Ágúst Menningarnótt 

Október Imagine Reykjavík 

Desember Aðventuhátíð 
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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 og byggingar-

list. 

 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 

 Að val verka í  safneign og til sy ninga ra ðist af listrænu 

gildi þeirra fyrst og fremst.  

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

nu tí malist verði aðgengileg o llum. 

 Að 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. 

 Að hafa gott eftirlit og umsjo n með listaverkum a  

almannafæri í  eigu borgarinnar svo þau haldi listrænu 

gildi sí nu. 
 Að 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.  

Safnið hefur þrjú hús til umráða: Kjarvalsstaði frá 1973, Ásmundarsafn frá 1983 og Hafnar-
húsið frá árinu 2000  

FJÁRMÁL 

FRUMVARP 2012 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur .................................... -78.341 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjo ld ............. 136.908 

 Innri leiga  ............................................ 109.046  

 Annar rekstrarkostnaður ............. 131.164 

 

Rekstrarniðurstaða .................. 298.777 

 

Starfsmannafjöldi 2012 

Heildarfjo ldi starfsmanna ............................ 43 

Fjo ldi sto ðugilda ............................................ 21,9 

LISTASAFN REYKJAVÍKUR  
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HELSTU VERKEFNI 2012  
 

 

 

 

Alþjóðleg sýningaverkefni  

Sem stærsta myndlistarsafn I slands er eitt af mikil-

vægustu hlutverkum Listasafns Reykjaví kur að gera 

borgarbu um og o ðrum landsmo nnum kleift að fylgjast 

með framsækinni alþjo ðlegri list. Eftir að hafa dregið 

tí mabundið u r alþjo ðlegum sy ningarverkefnum a  

sí ðasta a ri mun a rið 2012 hefjast með markvissu a taki 

þar sem tveir meistarar spænskrar nu tí malistar verða 

kynntir. Yfirlitssy ning a  verkum Antoni Ta pies              

(f. 1923)  verður a  Kjarvalssto ðum og Santiago Sierra 

(f. 1966)  í  Hafnarhu si. Ta pies er a n efa þekktasti nu -

lifandi listamaður Spa nar og frumkvo ðull sem hefur 

haft dju pstæð a hrif a  þro un myndlistar samtí mans. 

Sierra er í  fararbroddi yngri kynslo ðar evro pskra 

listamanna og var m.a. fulltru i Spa nar a  Feneyja-

tví æringinum 2001. Hann er einkum þekktur fyrir 

„framví saða gjo rninga“ sem halda oft a fram vikum 

saman. Einnig verður boðið upp a  sy ningu a  byggingar-

list norska arkitektafyrirtækisins Snøhetta í  byrjun a rs.  

 

Íslenskar sýningar 

Sy ningar safnsins verða 23 a  a rinu. Meðal sto rra í s-

lenskra sy ninga ma  nefna u ttekt a  ljo ðrænni abstrakt-

list fra  1955-1977, en þessi þa ttur í slenskrar listaso gu 

hefur ekki verið skoðaður sem skyldi. Aðrar sy ningar 

taka til athugunar tengsl samtí malistar við list Kjarvals, 

sa lfræðilega þætti í  list A smundar Sveinssonar og gra-

fí sk verk Erro s. Sara Bjo rnsdo ttir sy nir ny ja inn-

setningu sem hefur verið po ntuð se rstaklega fyrir A-sal 

í  Hafnarhu si.  

 

Samstarf   

A  a rinu verður a hersla lo gð a  samstarfsverkefni við 

aðrar menningarstofnanir til að auka umfang sy ninga 

og viðburða a  hagkvæman ha tt. Fjo gur verkefni eru í  

forgrunni. I  samstarfi við Listaha sko la I slands og 

Kynningarmiðsto ð í slenskrar myndlistar stendur safnið 

fyrir fyrirlestraro ð vel þekktra erlendra listamanna, 

sy ningastjo ra og gagnry nenda. Auk fyrirlestra í  Hafnar-

hu si munu þa tttakendur ræða við nemendur í  Lista-

ha sko lanum og heimsækja vinnustofur listamanna í  

Reykjaví k. Verkefnið er fja rmagnað með styrk fra  

bandarí ska sendira ðinu.   

 Samvinna við Sinfo ní uhljo msveit I slands um viðburði 

í  tilefni af 100 a ra fæðingarafmæli John Cage er ætlað að 

tengja Hafnarhu s og Ho rpu í  hugum fo lks um leið og 

frekari stoðum er rennt undir samstarf safnsins við 

samtí mato nlistarho pa.  

 Umfangsmikið samstarfsverkefni með Listaha tí ð í  

Reykjaví k, Listasafni I slands, Ny listasafninu, Norræna 

hu sinu og Kynningarmiðsto ð í slenskrar myndlistar 

liggur til grundvallar sto ru sy ningarverkefni a  Lista-

ha tí ð 2012 þar sem ofangreind so fn bjo ða upp a  

sy ningar með ungum listamo nnum hvaðanæva að a  

Norðurlo ndum. Þungamiðja verkefnisins er 

listamannarekin ry mi og annað grasro tarstarf í  

norrænni myndlist. Og loks ma  nefna samstarfsverkefni 

við Borgarleikhu sið, Listaha tí ð í  Reykjaví k, Lista-

ha sko lann og Sinfo ní uhljo msveit I slands fyrir Listaha tí ð 

2013 þo tt það verkefni se  enn í  burðarliðnum.  
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Erró  

I  tilefni af 80 a ra afmæli Erro s í  ju lí  2012 verður 

stofnað se rstakt skjalasafn í  Hafnarhu si fyrir einkabre f 

og aðrar heimildir sem hann hefur gefið safninu, þ.m.t. 

minnisbækur, handrit, po stkort, boðskort, ljo smyndir, 

veggspjo ld, blaðagreinar og aðrar prentaðar heimildir, 

kvikmyndir, heimildarmyndir og ny sigo gn. Þessi skjo l 

hafa feikilegt gildi fyrir allar rannso knir er snerta list-

feril Erro s og samtí ð hans. Se rstakt a tak verður gert í  

þessu tilefni til að flokka og skra  þetta efni svo hægt se  

að gera það aðgengilegt fyrir fræðimenn og til að vinna 

uppu r því  sy ningar, bækur og fræðsluverkefni. I  fram-

haldi er miðað að því  að skra  y mis go gn í  eigu safnsins 

sem tengjast Kjarval og A smundi Sveinssyni svo þau 

megi ny tast fræðimo nnum a  sama ha tt. 

 

Miðlun 

Þessi skra ning er liður í  stærra verkefni sem allar 

deildir safnsins taka þa tt í  og miðar að því  að gera alla 

listræna starfssemi safnsins fra  stofnun þess 1973 til 

dagsins í  dag aðgengilega o llum sem vilja kynna se r 

í slenska myndlist og menningu sí ðastliðinna 40 a ra.  

 

Verið er að skanna sy ningaskra r og aðrar prentaðar 

heimildir svo hægt verði að birta þær rafrænt a  netinu 

og að gera þannig fjarvinnslu fræðimanna mo gulega og 

stuðla að ny jum fræðsluaðferðum í  sko lum. A taks-

verkefni í  skra ningu og ljo smyndun a  listaverkum í  

eigu safnsins verður haldið a fram. Verkefnið er fja r-

magnað með Evro pustyrk. Einn hluti þessa verkefnis 

sem unninn verður a rið 2012 eru rannso knir a  

mo guleikum sem ny  þro un í  notkun spjaldto lva og 

snjallsí ma bjo ða upp a  svo hægt se  að gera gagna-

grunninn sem aðgengilegastan þeim sem vilja na lgast 

hann a  netinu. 

 

Annar þa ttur þessa  verkefnisins, sem hefur verið í  

sto ðugri þro un sí ðastliðin tvo  a r, er að styrkja og þro a 

a fram rafræna miðlun safnsins, gera heimasí ðu þess 

sem virkasta og vera a fram í  fararbroddi í  notkun ny rra 

samfe lagsmiðla. A rið 2012 mun heimasí ða Listasafns 

Reykjaví kur tengjast dagato lum bæði Reykja-

ví kursí ðunnar og Visit Reykjaví k. Þa  er markið sett a  að 

styrkja  samfe lagsmiðla safnsins a  alþjo ðlegum mynd-

listarvettvangi. Einnig er fyrirhugað að kvikmynda fyrir-

lestra, ma lþing og aðra stærri viðburði og setja þa  strax 

a  You Tube, Vimeo og vefsí ðu safnsins. Eldri hljo ð- og 

myndbo nd af slí kum viðburðum verða einnig gerð að-

gengileg.  

 

Gildin 

I  starfsmannama lum safnsins verður a hersla lo gð a  gildi 

sviðsins—mannrækt, orku og fagmennsku. Leitast 

verður við að skapa aðstæður þar sem sko punarkraftur 

og frumleiki fa  að njo ta sí n og heiðarleg skoðanaskipti 

eru ho fð í  ha vegum. Ef orkunni er beint í  ja kvæðan far-

veg getur safnið orðið sa  suðupottur sem það vill vera í  

í slensku listalí fi. Markvisst verður unnið að því  að 

byggja upp fagmennsku starfsmanna með kennslu-

fyrirlestraro ð í  listaso gu, sem og annarri sí menntun. 

Lykiltölur 
Raun 

2009 

Raun 

2010 

Útk.spá 

 2011 

Markmið 

2012 

Gestafjöldi 219.306 241.952  200.000  200.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 11.553 13.372  11.500  11.500  

Fjöldi viðburða 97 95  112  100  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 7 7 4  8  

Útlán listaverka 559 594 610  610  

Fjöldi útgáfuverka 24 20  22  16  

Fjöldi skráðra listaverka í eigu safnsins 13.872 16.082  16.239  16.300  

Fjöldi útilistaverka í umsjón safnsins 136 137 157  158  
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Viðburðadagatal Listasafns Reykjavíkur 2012 

14. janúar 

- 4. mars 

SNØHETTA, arkitektúr – landslag – innirými. Sýning á líkönum, kvikmyndum o.fl. af helstu bygg-

ingum norska arkitektúrsfyrirtækisins Snøhetta, m.a.  óperuhúsinu í Osló og bókasafninu í 

Alexandríu. (Sýningarstjóri: Eva Madshus) 

14. janúar 

- 4. mars 

Karen Agnete Þórarinsson. Lítil yfirlitssýning sem dregur fram í dagsljósið málverk listakonu sem 

starfaði á Íslandi frá 1929 til æviloka 1992 en fékk aldrei þá viðurkenningu sem hún átti skilið. 

(Sýningarstjóri: Hrafnhildur Schram) 

17. mars 

til 13. maí 

Antoni Tapies: Pathos of Body and Work. Yfirlitssýning á verkum eins þekktasta málara Spánar 

eftir seinni heimsstyrjöld.  (Sýningarstjóri: Dr. Eve Schmidt) 

19. maí 

- 19. ágúst 

Deleríum sjónskynsins. Á sýningunni verða verk íslenskra samtímalistamanna sem má bera saman 

við Kjarval hvað varðar  þau tengsl sem þeir leitast við að mynda á milli áhorfanda og náttúrunnar 

sem verkin vísa í. (Sýningarstjóri: Ólafur Gíslason) 

8. september 

-  4. nóvember 

Ljóðræn abstraktlist, 1955-1970.  Í kjölfar strangflatarlistarinnar upp úr miðjum sjötta áratugnum 

urðu straumhvörf meðal framsækinna listamanna í átt að mýkri, tilfinningalega næmari og 

„ljóðrænni“ túlkun. (Sýningarstjóri: Aðalsteinn Ingólfsson) 

Lýkur 22. apríl 

Frá hugmynd að höggmynd. Á sýningunni eru fjölmargar teikningar Ásmundar Sveinssonar sem 

tengjast ákveðnum þemum í list hans og einstökum höggmyndum, einkum frá fyrri hluta ferils 

hans. (Sýningarstjóri: Eiríkur Þorláksson) 

Lýkur 18. apríl 
Homage. Innsetning Magnúsar Árnasonar í Kúlunni vísar í tilraun franska líffræðingsins Louis 

Pasteur (1822-1895) til að afsanna hugmyndina um sjálfkviknun lífs. 

5. maí 

út árið 

Himinn og jörð. Á sýningunni eru sálfræðilegir og tilfinningalegir þættir í list Ásmundar Sveinssonar 

teknir til skoðunar. (Sýningarstjórar: Kristín Guðnadóttir og Steinunn Helgadóttir) 

20. janúar -  

15. apríl 

NO. Yfirlitssýning á skjáverkum spænska listamannsins Santiago Sierra þar sem ferill hans er rakinn 

með sérstakri áherslu á hans nýjasta verk. 

til 28. ágúst 
Erró – teikningar 1948-2008. Á sýningunni eru um 200 teikningar sem sýna feril Errós frá árinu 

1944 til dagsins í dag. (Sýningarstjóri: Danielle Kvaran) 

22. mars 

- 28. ágúst 

Erró á Hönnunarmars. Sýningin samanstendur af sjö stórum kínverskum keramik ílátum sem Erró 

hefur myndskreytt. (Sýningarstjóri: Danielle Kvaran) 

23. apríl 

- 6. maí 

Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands 2012. Útskriftarárgangur myndlistar- og hönnunardeilda 

Listaháskóla Íslands sýna verk sín. 

19. maí 

- 19. ágúst 

In(dependent People). Sameiginlegt verkefni reykvískra listasafna á Listahátíð í Reykjavík þar sem 

grasrótarstarfsemi í samtímalist á Norðurlöndunum er gerð skil með þátttöku listamannarekinna 

rýma frá löndunum fimm. (Sýningarstjóri: Jonatan Habib Engquist) 

1.september 
sumarloka  

2013 

Erró grafík. Sýning sem byggir á þriggja ára skráningarvinnu og rannsóknum þar sem fullkomið 

yfirlit var gert yfir öll grafísk verk Errós. (Sýningarstjóri: Danielle Kvaran) 

15. september -  

Út árið 

Dan Perjovskij. Innsetning rúmensks listamanns sem hefur gert innsetningar m.a. Í MOMA og á 

Feneyjartvíæringnum. 

15. september -  

Út árið 

Sara Björnsdóttir – HA. Í innsetningunni er eins og Sara leysi rýmið upp  með lifandi myndum af 

rýminu sjálfu sem falla hver inn í aðra og skapa síbreytilegar sjónhverfingar. (Sýningarstjóri: Hanna 
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Leiðarljós 
Ljo smyndasafn Reykjaví kur eflist sem ljo smyndasafn í  

alþjo ðlegu samhengi og veki a huga sem flestra a  

menningarlegu hlutverki ljo smyndarinnar. 

 

Ljo smyndasafn Reykjaví kur er til hu sa í  Gro farhu si 

Tryggvago tu 15. 

 

Hlutverk 
Ljo smyndasafn Reykjaví kur skal varðveita ljo smyndir, 

glerplo tur, filmur og skyggnur  með þeim hætti að 

borgarbu ar og gestir þeirra hafi sem bestan aðgang að 

ljo smyndum í  eigu safnsins.  Safninu er jafnframt ætlað 

að byggja upp og varðveita safn í slenskra ljo smynda 

sem varpa ljo si a  so gu greinarinnar, skra  það, varðveita 

og sy na. Leitast skal við að afla myndasafna sem endur-

spegla sem best í slenskan ljo smyndaarf, sem og mynd-

efnis sem tengist Reykjaví k. 

 

Meginmarkmið 
 Ljo smyndasafn Reykjaví kur se  o llum aðgengilegt 

 Safnið gegni hlutverki sí nu a  framu rskarandi 

ha tt 

 Skipulag og stjo rnun starfseminnar se  sky rt 

 Starfsemin einkennist af þro tti og metnaði 

 Ljo smyndir se u snar þa ttur í  uppeldi og kennslu 

barna 

 Að tryggja o rugga varðveislu safnkosts 

 

FJÁRMÁL 

FRUMVARP 2012 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur ..................................... -11.270 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjo ld ................. 30.196 

 Innri leiga  ................................................. 9.524  

 Annar rekstrarkostnaður ................. 11.627 

 

Rekstrarniðurstaða .................... 40.077 

 

Starfsmannafjöldi 2012 

Heildarfjo ldi starfsmanna................................ 5 

Fjo ldi sto ðugilda ............................................... 5,0 

LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR  
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HELSTU VERKEFNI 2012  
 

Sýningar 

Stefnt er að  14 sy ningum í  safninu a  a rinu, sjo  

sy ningar verða í  Skotinu og eins og í  fyrra verður 

þemað; ungir ljo smyndarar sem eru að hasla se r vo ll í  

faginu, eða hafa ny lokið na mi. Þrja r  sy ningar verða í  

fremra ry mi þar sem þemað eru eldri myndir u r safn-

eign sem ekki hafa verið sy ndar a ður, eftir þa  Christian 

Schierbeck (1872-1917), Trausta O lafsson (1891-

1961) og Eyjo lf Jo nsson (1869-1944). I  aðal sy ningar-

ry minu verða í  a rsbyrjun myndir Charlottu M. Hauks-

do ttur og Sonju Thomsen. Um sumarið verður sy ning 

Berglindar Bjo rnsdo ttir Kona en hu n hlaut styrk u r 

Minningarsjo ði Magnu sar O lafssonar  a rið 2010 fyrir 

það ljo smyndaverkefni. 

 

Við gerð starfsa ætlunar er verið er  vinna að haust-

sy ningu  2012,  en vegna breytinga verður hu n 

a kveðin sí ðar. Unnið er að rannso kn a  yfirlitssy ningu í  

samvinnu við Ljo smyndasafn I slands a  myndum eftir 

í slenska kvenljo smyndara 1870-2011. Sy ningin verður 

í  tveimur hlutum, samtí mis í  Ljo smyndasafni Reykja-

ví kur og Þjo ðminjasafninu haustið 2013. 

 

Ljósmyndadagar 

Ljo smyndasafnið stefnir a  að vera með Ljo smyndadaga 

a   Vetrarha tí ð í  samvinnu við Ho fuðborgarstofu, og er 

það innlegg safnsins til verkefnisins „I sland - allt a rið“.  

Ljo smyndadagarnir munu standa í  so larhring fra  

fo studags- til laugardagseftirmiðdags. Boðið verður upp 

a  y msa viðburði sem tengjast ljo smyndun. I  samstarfi 

við Fe lag í slenskra samtí maljo smyndara er ætlunin að 

vera með sy ningar í  heimahu sum í  sem flestum  

hverfum borgarinnar a samt því  að vera með ljo smynda-

go ngur þar sem sagt er fra  so gu hverfanna. Virtir er-

lendir ljo smyndary nendur (Portfolio Reviewer ) verða 

fengnir  til landsins sem í slenskir ljo smyndarar geta hitt 

og fengið umso gn um verk sí n. Helstu sy ningarstaðir 

verða  eins og fyrr sagði, hverfi, heimili og jafnvel  kra r, 

ha rgreiðslustofur, fe lagsmiðsto ðvar lí kt og gert er a  

ljo smyndaha tí ðum erlendis.  Hugmyndin er að sy na 

ljo smyndina a  sem fjo lbreytilegastan ha tt y mist a  pappí r 

eða rafrænt, s.s. með skja varpasy ningum inni og u ti. Til 

að halda kostnaði í  la gmarki er hugmyndin að virkja 

nemendur í   ljo smyndana mi og na mskeiðum til að vera 

sja lfboðaliðar eftir því  sem við a . Seinna meir þegar 

reynsla er komin a  Ljo smyndadagana er ætlunin að vera 

hluti af Evro pska ljo smyndama nuðinum (Mois Eur-

ope en de la Photographie) sem borgirnar Parí s, Berlí n, 

Ro m, Ví n, Moskva, Bratislava, og Lu xemborg  

eru aðilar að.   

 Lykiltölur 
Raun 

2009 

Raun 

2010 

Útk.spá  

2011 

Markmið 

2012 

Gestafjöldi 31.414 31.143  32.000  33.000  

Skólanemendur í skipulögðum heimsóknum 719 481  500  600  

Fjöldi viðburða 19 20  25  23  

Fjöldi afgreiddra mynda 2.300 2.189  2.800  2.800  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 8  8 12  5  

Fjöldi innlita á heimasíðu 18.836 18.782  19.000  19.000  
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Sýningaáætlun Ljósmyndasafns Reykjavíkur 2012 

Sýningarsalur 

14.1.-6.5. 
Charlotta María Hauksdóttir og Sonja Thomsen 

12.5.-2.9. Berglind Björnsdóttir og Backlight 

8.9.-6.1.´13 
Við gerð starfsáætlunar er verið er  vinna að haustsýningu  2012,  en vegna breytinga verður hún 

ákveðin síðar 

Fremra rými 

14.1.-6.5. 
Christian Schierbeck (1872-1917) - úr safneign 

12.5.-2.9. Trausti Ólafsson (1891-1961) - úr safneign 

8.9.-6.1.´13 Eyjólfur Jónsson (1869-1944) - úr safneign 

Skotið 

22.12.-8.2. 
Hlynur Pálmason 

9.2.-11.4. Sigurður Gunnarsson 

12.4.-6.6. Hörður Sveinsson 

7.6.-1.8. Anna Ósk Erlingsdóttir 

2.8.-26.9. Ingvar Högni Ragnarsson 

27.9.-21.11. Heiða Helgadóttir 

22.11.-8.2.´12 Hallgerður Helgadóttir 

Allt árið: 

Leiðsagnir, fyrirlestraröð, Safnanótt, kvöldgöngur í hverfum, sígildar ljósmyndunaraðferðir, ljósmyndanámskeið fyrir 

börn, myndataka á Menningarnótt. 

 

Nýmiðlun og samstarf 

Lo gð verður a hersla a  samstarfsverkefni Ljo smynda-

safns, Minjasafns og Listasafns Reykjaví kur a  skra ningu 

og sko nnun mynda er tengjast so gu hu sa í  Reykjaví k. 

Starfsfo lk safnanna hefur myndað starfsho p vegna 

þessa verkefnis og  stefnt er að því  að opna leið í  

gagnagrunni Ljo smyndasafns þannig að Minjasafn og 

Listasafn hafi rafrænan aðgang að hu samyndum 

safnanna.  Undir lok verkefnisins, í  a rsbyrjun 2013, 

mun Ljo smyndasafn og Minjasafn standa að sameigin-

legri sy ningu með myndum Guðmundar Ingo lfssonar 

ljo smyndara sem sy na breytingu og þro un borgar-

skipulags í  Kvosinni,. Myndirnar voru  teknar 1986 og 

2010. 

 

Unnið verður a fram að innleiðingu skra ningarkerfis 

Ljo smyndasafns í  borgarstofnanir, þar sem mjo g  mikil-

vægt er að ljo smyndir borgarinnar se u vistaðar a  sama 

ha tt; í  kerfi Ljo smyndasafnsins. Ætlunin er að byrja a   

Borgarbo kasafni  og Borgarskjalasafni  í  a rsbyrjun 

2012.  

 

Stefnt er a  að bæta aðgang viðskiptavina að mynda-

vefnum með því  að opna fyrir so lumo guleika beint af 

vefnum í  gegnum vefverslun og er vinna hafin við að 

endurhanna vef Ljo smyndasafnsins í  samstarfi við vef-

deild Ra ðhu ssins.  Markmiðið er að setja upp skja  í  

safnbu ðinni  þar sem hægt er að skoða myndavefinn, 

einnig er ætlunin að skoða kostnað við að setja upp skja  

a  1. hæð Gro farhu ss í  Borgarbo kasafni.  

 

Ljo smyndasafnið hefur undanfarin 2 a r verið í  sam-

starfi við aðila sem unnið hefur með safninu að verk-

efninu Ljo smynd vikunnar. I  burðarliðnum er að opna 

fyrir enn frekari so lumo guleika a  erlendri grundu í  

gegnum blogg og ny miðla. 

 

Þess ma  geta að myndavefur Ljo smyndasafns Reykja-

ví kur er hluti af samþættri leitarga tt fyrir I sland sem 

Landskerfi bo kasafnanna stefnir a  að opna innan tí ðar. 

Dæmi, þegar leitað er að orðinu Laugarvegur þa  kemur 

upp allt skra ð efni tengt go tunni. 
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Leiðarljós 
Gerðuberg eflist sem alhliða menningarmiðsto ð með 

fjo lbreyttri og metnaðarfullri menningarstarfsemi og 

se  griðastaður go ðra hugmynda og ny sko punar. 

 

Hlutverk 
Menningarmiðsto ðin Gerðuberg er alhliða 

menningarmiðsto ð sem leggur a herslu a  gott aðgengi 

borgarbu a a  o llum aldri að viðburðum og fræðslu a  

sviði menningar og lista. 

 

Meginmarkmið 
 Að starfsemi Gerðubergs einkennist af fagmennsku 

og metnaði. 

 Að sinna frjo u samstarfi við einstaklinga, listamenn, 

fe lo g og samto k, innlendar og erlendar menningar-

 

Myndatexti 

FJÁRMÁL 

FRUMVARP 2012 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur ....................................... -9.090 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjo ld ................ 44.454 

 Innri leiga  ............................................... 22.734  

 Annar rekstrarkostnaður ................ 19.478 

 

Rekstrarniðurstaða ................... 77.576 

 

Starfsmannafjöldi 2012 

Heildarfjo ldi starfsmanna ............................. 10 

Fjo ldi sto ðugilda ............................................... 7,9 

MENNINGARMIÐSTÖÐIN 
GERÐUBERG  

stofnanir, fræðslu- og sko layfirvo ld. 

 Að mæta þo rfum o lí kra ho pa þjo ðfe lagsins o ha ð aldri 

og uppruna. 

 Að leggja rækt við listrænt og skapandi starf með og 

fyrir bo rn og vekja athygli a  a rangri þeirrar starfsemi 

m.a. með auknu sy ningarhaldi a  myndverkasafni u r 

listsmiðjunum Gagn og gaman. 

 Að sinna samstarfsverkefnum a  sviði fjo lmenningar 

sem auka ví ðsy ni og skilning í  litrí ku menningar-

samfe lagi borgarinnar. 

 Að hlu a að og miðla alþy ðumenningu með sy ningar-

haldi og viðburðum í  samstarfi við einstaklinga og 

fe lo g. 

 Að leggja a herslu a  fræðslu og leiðso gn í  tengslum við 

viðburði og sy ningar.   

 Að standa að u tga fu a  þingum ritho funda, myndlistar-

manna og annarra listamanna sem haldin eru að 

jafnaði a r hvert og eru heimildir um lí f og listferil 

viðkomandi samtí malistamanna. 
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Viðburðadagskrá 

Bo kmenntatengdir viðburðir setja sterkan svip a  

viðburðadagskra na. Hallgrí mur Helgason ritho fundur 

og myndlistarmaður situr fyrir svo rum a  Ritþingi og 

opnar a  sama tí ma myndlistarsy ningu. Bandarí ska lista-

konan Rebecca Goodale sy nir bo k-listaverk og heldur 

bo kagerðarsmiðju fyrir ho nnuði og handverksfo lk. 

Bo rnin fa  að upplifa heim þjo ðsagna í  ny sta rlegri 

sy ningu þar sem reynt er a  o ll skilningarvit.  I  Safnara-

horninu verður sett upp sy ning a  hlutum sem tengjast 

bo kmenningu og bo klestri og sí ðast en ekki sí st verður 

haldið a fram með ma naðarlegt Bo kakaffi í  samstarfi við 

Borgarbo kasafn Reykjaví kur.  

 

Margt verður í  boði fyrir bo rnin. Heimsdagur barna 

verður a  dagskra  Vetrarha tí ðar og boðið verður upp a  

leik- og bu ningasmiðju a  Barnamenningarha tí ð. Haldið 

verður a fram með þa  ny jung að bjo ða upp a  dagskra  a  

miðvikudagskvo ldum m.a. annars um heimspeki, hand-

verk og bo kmenntir. Pa ll a  Hu safelli opnar sy ningu a  

verkum sí num og sy nir bæði ho ggmyndir og verk sem 

eru þrykkt með ny sta rlegum aðferðum. Af því  tilefni 

verður boðið upp a  dagskra  í  samstarfi við 

Kvæðamannafe lagið Iðunni. Systurnar O lo f og Sigru n 

Einarsdætur munu setja upp sy ningu a  gler- og textí l-

verkum. Að venju verður boðið upp a  leiðsagnir um 

sy ningar og a fram verður mikil a hersla a  mo tto ku leik-

sko la- og sko laho pa a  þær sy ningar sem ho fða se rstak-

lega til barna.  

 

Gefin verða u t þing eftirfarandi listamanna og rit-

ho funda: Einar Ka rason, Kristí n Marja Baldursdo ttir, 

Pe tur Gunnarsson, Reynir  Vilhja lmsson, Ru rí , Steina 

Vasulka, Steinunn Sigurðardo ttir, Þo rdí s Zoe ga. Þingin 

verða gefin u t a  rafrænu formi og verða aðgengileg a  

heimasí ðu Gerðubergs. 

 

Innra starf 

Se rsto k a hersla verður lo gð a  að fara yfir og endurbæta 

verkferla og innleiða ny jungar í  starfseminni, einkum 

með tilliti til stjo rnunar viðburða og kynningarma la. 

Jafnframt verður unnið að því  í  samstarfi við 

rekstraraðila að bregðast við og aðlaga starfsemi kaffi-

hu ssins að sí fellt fjo lmennari og fjo lbreyttari við-

skiptamannaho pi.  

 

Markvisst verður unnið að því  að jafna a lag í  

starfseminni og auka a nægju og lí ðan starfsfo lks með 

bættri skipulagningu og aukinni a herslu a  að sækja se r 

þekkingu og andlega uppo rvun u t fyrir veggi hu ssins. 

Listaverkin á myndunum eru eftir  
Hallgrím Helgason (t.v.) og Sigrúnu og  Ólöfu 

Einarsdætur  (t.h).  

HELSTU VERKEFNI 2012  

 Lykiltölur 
Raun 
2009 

Raun 
2010 

 Útk.spá 
2011 

Markmið 
2012 

Gestafjöldi 111.186 115.680 120.000 120.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 1.450 4.468 5.900 3.000 

Fjöldi viðburða 51 72 84 59 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 4 1 2 2 

Samstarfsaðilar 28 42 42 34 
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Viðburðadagatal Gerðubergs 2012 

Janúar Heimspekikaffi—Gott | Illt. Umsjón: Gunnar Hersveinn 

Klippt og skorið. Guðný Guðmundsdóttir alþýðulistakona sýnir klippimyndir í kaffihúsinu. 

Bókakaffi—Vondir men n og vafasamar konur. Umsjón: Ingvi Þór Kormáksson. 

Dimmalimm verðlaunin afhent fyrir bestu myndskreyttu bókina 2010. 

Þetta vilja börnin sjá! Farandsýning á myndskreytingum úr íslenskum barnabókum. 

Febrúar Handverkskaffi— Dúllar og graff.  Umsjón: Tinna Þórudóttir Þorvaldsdóttir. 

Glitrar á hjarnið. Páll á Húsafelli sýnir  hellu-, svell– og bergþrykk og verk úr steini. 

Sveifla fyrir Sergey.  Tríó Vadims Fyodorovs. Útgáfutónleikar. 

Löngun. Lilja Þorsteinsdóttir alþýðulistakona sýnir olíumálverk af ýmsum toga í Boganum. 

Stefnumótakaffi—Kúbanskir tónar. Gestur: Tómas R. Einarsson. 

Heimsdagur barna – Listasmiðjur sem tengjast töfraveröld íss og myrkurs.  

Heimspekikaffi—Ást | Fæð. Umsjón: Gunnar Hersveinn. 

Kanntu að búa til öskupoka og bolluvönd? Föndursmiðja fyrir  alla fjölskylduna.    

Öskudagsgleði fyrir alla káta krakka!  

Bókakaffi  - Valsarnir á Valeyri. Gestur: Guðmundur Andri Thorsson  

Klassík í hádeginu – Barber & Copland | Ómur Ameríku.  Flytjendur: Nína Margrét Grímsdóttir 
píanóleikari og  Hrólfur Sæmundsson bariton. 

Mars Fyrir augum hinna yngstu – Árleg barna- og unglingabókaráðstefna. 

Íslenskar söngperlur með Signýju Sæmundsdóttur og Þóra Fríða Sæmundsdóttur  

Handverkskaffi – Gotnesk skrautritun. Umsjón: Þorvaldur Jónasson. 

Stefnumótakaffi – Án vegabréfs. Gestur: Einar Falur Ingólfsson . 

Heimspekikaffi – Grín | Alvara. Umsjón: Gunnar Hersveinn . 

Klassík í hádeginu – Brahms & Massenet | Horfnir tímar og gömul gildi. Flytjendur:  Nína Margrét  

Grímsdóttir. Píanóleikari og Sigurgeir Agnarsson sellóleikari. 

Tónlistardagskrá og leiðsögn í tilefni af sýningu Páls á Húsafelli, Glitrar á hjarnið.   

Bókakaffi—Ég og skáldskapurinn. Gestur: Vilborg Dagbjartsdóttir 

Apríl Stefnumótakaffi – Byr undir báða vængi. Gestur: Áslaug Rán Einarsdóttir. 

Staðreynd 5 - ...brotabrot… oggolítill óður til kviksjárinnar.  Sýnandi: Arna Valsdóttir. 

Spaugspeglar. Sverrir Björnsson sýnir skopteikningar í kaffihúsi og anddyri. 

Háð og spottar. Hermann B. Guðjónsson, alþýðulistamaður sýnir smyrnuð veggteppi í Boganum.  

Ritþing og málverkasýning – Hallgrímur Helgason rithöfundur og myndlistarmaður. 

Ástarsaga úr fjöllunum. Leikrit, tröllasmiðja og tröllaleikir í samstarfi við Möguleikhúsið. Á dagskrá 
Barnamenningarhátíðar í Reykjavík. 

Bókakaffi—„Þetta er nú dynur hins nýja tíma, Þuríður mín“. Gestur: Bjarni Guðmundsson. 

Maí Krummi krunkar úti.  Lærðu að kveða og syngja íslensk alþýðulög. Fyrir leikskólahópa. 

Handverkskaffi—Lækningarmáttur krydds. Umsjón: Margrét Sigurðardóttir. 

Stefnumótakaffi—Garður Mýreyjar. Gestur: Alda Lóa Leifsdóttir. 

Haust-

dagskrá 

Helstu viðburðir haustsins eru bóklistarsýning og smiðja í listrænni bókargerð með Rebeccu Goodale, 

sýning í Safnarahorni á hlutum sem tengjast bókmenningu og bóklestri. Listakonurnar Sigrún 

Einarsdóttir og Ólöf Einarsdóttir sýna gler- og textílverk og sett verður upp fjölskyldusýning sem byggir 

á íslenskum þjóðsögum.  

Nánari dagskrá verður kynnt í ágúst. 



39 

 



40 

 

Leiðarljós 
Minjasafn Reykjaví kur safnar, varðveitir og rannsakar 

menningarminjar í  Reykjaví k og miðlar þekkingu um 

so gu borgarinnar og lí fskjo r í bu a fra  upphafi byggðar til 

lí ðandi stundar. 

 

Hlutverk     
Að stuðla að varðveislu menningarminja í  Reykjaví k 

með þeim hætti að borgarbu ar og gestir þeirra hafi sem 

bestan aðgang að menningararfi borgarinnar. Sy ningar 

safnsins eru í  A rbæjarsafni og Landna mssy ningunni 

Reykjaví k 871±2. 

 

Meginmarkmið  
 Að rannsaka so gu og þro un Reykjaví kur u t fra  

minjum; fornleifum, byggingum og lausum gripum.  

 Að  miðla þekkingu um so gu borgarinnar með 

sy ningum, fræðslustarfi og u tga fu.  

 Að standa vo rð um menningarminjar í  Reykjaví k, 

halda skra r yfir þær; munaskra , fornleifaskra  og hu sa-

skra .  

 Að standa að samtí maso fnun sem varpar ljo si a  dag-

legt lí f  í  borginni a  tuttugustu o ld. 

 Að efla miðlun sem byggir a  rannso knum og aukinni 

notkun ny miðla.   

FJÁRMÁL 

FRUMVARP 2012 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur .................................... -42.190 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjo ld ............. 105.694 

 Innri leiga  ............................................... 66.091  

 Annar rekstrarkostnaður ................ 59.912 

 

Rekstrarniðurstaða ................. 189.507 

 

Starfsmannafjöldi 2012 

Heildarfjo ldi starfsmanna ............................ 36 

Fjo ldi sto ðugilda ............................................ 17,2 

MINJASAFN REYKJAVÍKUR  



41 

 

HELSTU VERKEFNI 2012  
 

Minjasafn Reykjaví kur sinnir rannso knum a  

menningarso gulegum minjum í  borginni og miðlun 

þekkingar um þær.  Starfsa ætlun a rsins 2012 ber þess 

merki að a  undanfo rnum a rum hafa fja rveitingar verið 

skertar og því  þurft að draga u r verkefnum sem eru 

grunnur að því  starfi sem so fnum ber samkvæmt lo gum 

að sinna. A  það einkum við um verkefni er lu ta að innra 

starfi; varðveislu, skra ningu og rannso knum. Þegar 

kemur að miðlun, sem felur í  se r sy ningar, safnfræðslu, 

u tga fu og viðburði, er ljo st að ekki er hægt að gera ny ja 

grunnsy ningu um so gu Reykjaví kur, sem kemur í  stað 

sy ningar sem var opnuð a rið 2000, nema se rsto k fja r-

veiting komi til. Hvað varðar se rsy ningar í  A rbæjarsafni 

hefur verið treyst a  framlag samstarfsaðila í  mo rg a r.   

 

Þra tt fyrir þetta verður stefnt að því  að auka miðlun um 

minjar í  borginni a  vef safnsins og í  Borgarvefsja , og 

halda í  þa  fjo lbreyttu dagskra  fyrir bo rn og fjo lskyldur 

sem verið hefur í  A rbæjarsafni og í  Landna ms-

sy ningunni. Aukið verður við  opnun að vetri í  A rbæjar-

safni og fra  a ramo tum verður boðið upp a  leiðsagnir 

alla daga vikunnar allan a rsins hring.   

 

Árbæjarsafn  

Fja rveiting til viðhalds  og endursmí ði safnhu sa er 

o breytt fra  sí ðasta a ri en þa  var hu n lækkuð um 50%.  

Unnið verður að bry nustu viðhaldsverkefnum safnhu sa 

eins og fja rveiting leyfir. Gert verður við torfveggi safn-

kirkju og traðir að A rbæ og haldið a fram endurgerð 

I varssels og hafin endurgerð Hansenshu ss að innan-

verðu.  Unnið verður a fram að gerð so gulegra garða við 

safnhu sin a  grundvelli hugmynda sem unnar voru í  

a taksverkefni a rið 2010.   

 

Stefnt er að því  að lju ka breytingu  a  deiliskipulagi og í  

kjo lfarið undirbu a flutning a  í bu ðarbragga sem safninu 

hefur boðist að gjo f. Þessi framkvæmd var a  dagskra  

haustið 2008, en var frestað so kum mikillar o vissu um 

framvindu verksins. 

 

Miðlun  

Hafinn verður undirbu ningur að gerð ny rrar grunn-

sy ningar í  hu sinu Lækjargo tu 4, þar sem þro un byggðar 

í  Reykjaví k verða gerð skil. Vinnuho pur innan safnsins 

mun vinna að sy ningarhugmynd  og stefnt skal að því  

að ny  sy ning verði opnuð eigi sí ðar en a rið 2014 en þa  

verða liðin 60 a r fra  stofnun Minja- og skjalasafns 

Reykjaví kur.   

 

Sýningar í safnhúsum  

Minjasafnið verður sem fyrr í  samstarfi við na msbraut 

í  hagny tri menningarmiðlun við H.I . um na mskeið í  

samtí maso fnun og gerð sy ningar sem byggir a  vinnu 

nemenda. Opnuð verður sy ning um hina í tarlegu 

byggingarso gulegu rannso kn sem liggur til grund-

vallar endurgerð Hansenshu ss. Sy ning um ma laraiðn 

verður opnuð í  Kjo thu si, en hu n er samstarfsverkefni 

safnins og fe laga ma lara. Sy ning um hannyrðir 

tengdar í slensku þjo ðbu ningunum verður sett upp í  

Lí kn.  Farandsy ningin „Snertu jo rðina“ sem kynnir 

niðursto ður verkefnisins Leikir barna, sem er sam-

starfsverkefni fimm í slenskra safna, mun standa í  

A rbæjarsafni sumarið 2012.  

 

Fræðsla og viðburðir 

A fram verður unnið að gerð ny rrar leiðso gubo kar um 

A rbæjarsafn, en ekki verður unnt gefa bo kina u t a  

þessu a ri. Samhliða því  verður unnið að gerð 

hljo ðleiðsagna um safnið. 

 

Sy ning í  Landna mssy ningunni um Sku la Magnu sson, 

Innre ttingarnar og upphaf þe ttby lis í  Reykjaví k, var 

opnuð í  desember 2011. I  tengslum við hana verður  

haldið ma lþing í  byrjun a rs og efnt til dagskra r fyrir 
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sko la og almenning. I  Hu sverndarstofu í  Kjo thu si í  

A rbæjarsafni  er í  boði ra ðgjo f um viðgerðir og viðhald 

eldri hu sa. Ma lþing um viðhald og endursmí ði eldri 

hu sa verður haldið a  fyrri hluta a rs í  samstarfi við 

Hu safriðunarnefnd  og Iðuna.   

 

Viðburðir verða sem fyrr hluti af sumardagskra  í  A r-

bæjarsafni. Minjasafnið mun taka þa tt í  go nguferðum 

um Kvosina, Safnano tt, Menningarno tt og Barna-

menningarha tí ð eins og undanfarin a r.  Boðið verður 

upp a  leiðsagnir fyrir ferðamenn  allt a rið og dagskra r 

fyrir bo rn og fjo lskyldur.  

 

Varðveisla 

Safnið tekur þa tt í  þro un a  Sarpi – menningarso gu-

legum gagnagrunni í  samstarfi við Þjo ðminjasafnið og 

o nnur minjaso fn. I  Sarp er safnað a  einn stað 

upply singum um safngripi, hu s og fornleifar og verður 

hann grunnur að þekkingarsko pun og gefur aukna 

mo guleika a  rafrænni miðlun, því  með honum verður 

aðgangur almennings að safnkosti um vefinn 

mo gulegur. Markmiðið er að allur safnkostur verði 

skra ður í  Sarp fyrir a rið 2015.  A tak í  skra ningu hefur 

staðið yfir undanfarin a r og hafa ha sko lanemar unnið í  

tí mavinnu við að flytja go gn í  Sarp en hægja þarf a  því  

verkefni þar sem dregið verður u r aðkeyptri vinnu.    

 

Minjasafnið er þa tttakandi í  SAMDOK, norrænum sam-

starfsho pi um samtí maso fnun. Brauð í  norðri  er 

rannso knarverkefni, sem unnið hefur verið með styrk u r 

Norræna menningarsjo ðnum og  ho fst a  a rinu 2008. 

Markmið verkefnisins er að auka tengsl norrænna 

minjasafna, stuðla að ny jungum a  sviði samtí ma-

so fnunar og þro a ny jar aðferðir við miðlun a  rafrænan 

ha tt. Niðursto ður verkefnisins eru kynntar a  vefnum 

brauðbrunnur.is, sem er gagnvirkur vefur um 

brauðmenningu a  I slandi. SAMDOK-samstarfið heldur 

a fram og er stefnt að því  að efna til samstarfs við fræði-

menn um að halda ra ðstefnu um samtí maso fnun a rið 

2013 og verður so tt um styrk til Norræna menningar-

sjo ðsins.    

 

So fnun og skra ning ska taminja verður hafin í  samvinnu 

við minjanefnd ska ta og er stefnt að sy ningu um so gu 

ska tahreyfingarinnar a  næsta a ri.   

 

Minjavarsla  

Unnið verður að varðveislu menningarminja í  borgar-

landinu með skra ningu, rannso knum og miðlun með það 

að markmiði að auka aðgengi að upply singum um 

menningarminjar a  vef safnsins og í  Borgarvefsja . Sam-

starf við LUKR, landupply singakerfi borgarinnar, bætir 

aðgang almennings að þekkingu um so gu borgarinnar og 

leiðir jafnframt til vandaðri stjo rnsy slu.  

 

Fornleifaskra ning fer fram í  tengslum við deiliskipulags-

gerð og framkvæmdir. Unnið verður að skra ningu minja 

a  hafnarsvæðum í  Reykjaví k í  samstarfi við Faxaflo a-

hafnir. 

 

I  a ratugi hefur safnið unnið að gerð hu sakannana í  

tengslum við gerð deiliskipulags í  eldri hverfum 

borgarinnar í  samræmi við a kvæði skipulagslaga.  I  

 Lykiltölur 
Raun 

2009 

Raun  

2010 

Útk.spá 

2011 

Markmið 

2012 

Gestafjöldi 71.794 72.838 69.000  70.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 12.632 12.969 11.160  11.500 

Fjöldi viðburða 50 50  48 50 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 3  3 2  1  

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins 43  43 43 43 

Fjöldi útgáfuverka 7  5 4 4  

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík 2.150 2.250  2.450  2.700 

Fjöldi skráðra húsa í húsakönnunum (ný) 418 290 47  70 

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp 6.200 10.500  11.500 13.000 
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Viðburðadagatal Minjasafns 2012 

Jan - mars 

Málþing í tengslum við Skúla Magnússon og Innréttingarnar í Reykjavík (Aðalstræti) 

Málþing um endurgerð gamalla húsa. 

Dagskrá á Safnanótt 

Fjölskyldudagskrá á Landnámssýningu og á Árbæjarsafni 

Apríl - jún 

Viðburðir á Barnamenningarhátíð (Landnámssýning og Árbæjarsafn) 

Kirkjur Íslands. Reykjavíkurprófastsdæmi. Útgáfa, sýning og viðburðir. 

Sýning nemenda HÍ í Árbæjarsafni 

Sumardagskrá Árbæjarsafns 

Sunnudagsviðburðir 

Jónsmessugleði Félags eldri borgara og Árbæjarsafns 

Júl-sept 

Kvosargöngur 

Örnámskeið 

Sérsýningar í Listmunahorni 

Dagskrá á Menningarnótt 

Okt-des 
Jóladagskrá Árbæjarsafns fyrir skóla 

“Bráðum koma blessuð jólin” jólasýning Árbæjarsafns á aðventu 

Allt árið: 

Leiðsagnir í Árbæjarsafni og Landnámssýningu 

 

ny jum skipulagslo gum er heimild fyrir því  að vinna 

deiliskipulag a  stærri svæðum og kallast það hverfa-

skipulag.  Hu sakannanir verða unnar vegna hverfis-

skipulags og aðferðir við þa  vinnu þro aðar og lagaðar að 

því . Unnið verður með Skipulags- og byggingarsviði að 

endurskoðun hu sverndarstefnu Reykjaví kur sem hluta 

af endurskoðun aðalskipulags. 

 

Fornleifa- og hu saskra  fyrir Kvosina verður endur-

skoðuð,  jafnframt því  sem unnið verður að skra ningu 

hu samynda með Ljo smyndasafni.  Með því  fæst heildar-

yfirlit yfir so gu og þro un byggðar í  elsta hluta 

borgarinnar.  Samhliða því   munu Minjasafn og Ljo s-

myndasafn vinna saman að undirbu ningi sy ningar a  

ljo smyndum Guðmundar Ingo lfssonar ljo smyndara sem 

verður opnuð í  a rsbyrjun 2013. Þar verður  ljo smyndum 

hans sem teknar voru í  Kvosinni a rið 1986 og birtust í  

bo kinni Kvosin byggingarsaga miðbæjar Reykjaví kur,  

stillt við hlið ljo smynda sem eru teknar a  sama svæði 

a rið 2011.  Unnið verður u r  rannso knum um fornleifar 

og hu s í  Reykjaví k og undirbu in gerð gagnvirkra so gu-

korta eins konar „Borgarkro niku“ yfir hverfi Reykja-

ví kur, sem birt verða a  vef safnsins.   

 

Minjasafnið tekur þa tt í  ritun bo kar um friðaðar kirkjur í  

Reykjaví kurpro fastsdæmi í  ritro ðinni Kirkjur I slands, 

sem kemur u t a  vordo gum. I  tilefni þess verður efnt til 

sy ningar og viðburða.  
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Viðey 



45 

 

HELSTU VERKEFNI 2012  
 

Samningur við Hvalaskoðun 

Ny r samningur vegna ferjusiglinga og veitingareksturs 

gerður til 5 a ra tekur gildi í  upphafi a rs.  Samningurinn 

er við fyrirtækið Hvalaskoðun ehf og var gerður eftir 

samningskaupaferli.  Fyrirtækið mun auk þess að sinna 

ferjusiglingum og veitingarekstri vinna markvisst með 

Reykjaví kurborg að a framhaldandi þro un og uppbygg-

ingu a  afþreyingu sem laðar til sí n breiðan ho p gesta og 

þro a vetrarferðamennsku er stuðli að heilsa rsny tingu 

Viðeyjar og efli Reykjaví k sem a fangastað utan ha annar.  

Hvalaskoðun ehf mun jafnframt vinna með Reykjaví kur-

borg að umhverfisvernd og vistvænum rekstri í  Viðey.   

 

Litrík viðburðadagskrá 

Helstu verkefni a rsins 2012 miða að því  að efla Viðey 

enn frekar sem eftirso knarverðan a fangastað Reyk-

ví kinga sem og ferðamanna innlendra og erlendra.  Litrí k 

viðburðadagskra  mun ho fða til gesta a  o llum aldri, þar 

sem so gu og menningu verður fle ttað a  skemmtilegan 

ha tt við na ttu ruperluna Viðey. 

 

Þriðjudagsleiðsagnirnar eru fastur liður í  sumardagskra  

Viðeyjar og njo ta vinsælda, bæði þær sem farnar eru a r 

hvert og ekki sí ður ny jar leiðsagnir s.s. jo gaganga,  lyga-

so guganga og stafgo ngukennsla. A fram verður boðið upp 

a  slí kar go ngur, sí gildar og ny sta rlegar en meðal fyrir-

hugaðra ny junga í  þriðjudagsleiðso gnum sumarið 2012 

eru leiðso gn um so gu kvenna í  Viðey og so gu skipsskaða 

við Viðey.    

Meginmarkmið  
 Að Viðey eflist sem a kjo sanlegur a fangastaður fjo l-

skyldna og ferðamanna, innlendra og erlendra.  

 Að saga Viðeyjar og menningarverðmæti verði að-

gengileg gestum a  skemmtilegan ha tt.  

 Metnaðarfull og fræðandi dagskra  pry dd ny jungum se  

í  boði fyrir gesti Viðeyjar. 

 Lykiltölur 
Raun 

2009 

Raun 

2010 

Útk. spá 

 2011 

Markmið 

2012 

Gestafjöldi 20.117 22.860 22.900 26.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 940 1.958 2.200 2.800 

Fjöldi viðburða 23 28 22 23 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 1 1 2 2 

FJÁRMÁL 

FRUMVARP 2012 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur ........................................ -3.798 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjo ld ................... 8.055 

 Innri leiga  ............................................... 25.245  

 Annar rekstrarkostnaður ................ 36.179 

 

Rekstrarniðurstaða .................... 65.681 

 

Starfsmannafjöldi 2012 

Heildarfjo ldi starfsmanna ............................... 2 

Fjo ldi sto ðugilda .............................................. 1,3 

VIÐEY 



46 

 

Fjo lbreytt og skemmtileg dagskra  fyrir bo rn og fjo l-

skyldur einkenna Viðeyjarha tí ð í  ju ní , barnadaginn og 

frumbyggjadaginn í  ju lí  og to ðugjo ldin í  a gu st.  Þa  verður 

boðið upp a  to nleika í  Viðeyjarstofu um það bil einu 

sinni í  ma nuði yfir sumarma nuðina.  Viðey er einn af 

hlaupasto ðum Kvennahlaups I SI  í  Reykjaví k í  þriðja sinn 

og verða hlaupaleiðirnar tvær það er 3 og 10 kí lo metrar.  

I  samvinnu við Laxnes hestaleigu og Hvalaskoðun ehf. er 

unnið að því  að na  samkomulagi um að reiðna mskeið í  

Viðey verði hluti af sumarstarfi I TR.  

  

Miðlun 

Fyrirhugað er að þro a vefsvæði Viðeyjar og gera so gu, 

na ttu ru og list í  eynni betri skil a  vefnum.  

Hljo ðleiðsagnir eru nu  þegar aðgengilegar a  vefsvæðinu 

www.videy.com fyrir gesti og með hliðsjo n að því  verður 

fræðsluefni og kort af Viðey endurskoðað og gert að-

gengilegt a  vefnum.  Fræðsluskiltin í  eynni hafa að hluta 

verið endurny juð og a hugi er a   aðhalda þeirri vinnu 

a fram um leið og efnið er gert aðgengilegt a  vefnum.  

A hugasamir gestir geta þa  hlaðið niður fræðandi leið-

so gn um Viðey af vefnum, skoðað og/eða prentað u t kort 

af eynni og ny tt þegar gengið er um eyna. 

 

 

List 

Listaverkin í  Viðey skipa sto ran sess í  allri kynningu, 

umfjo llun og dagskra  í  eynni.  Friðarsu lan (e. Imagine 

Peace Tower) eftir Yoko Ono hefur vakið heimsathygli 

og a r hvert fylgjast milljo nir manna um heim allan með 

tendrun verksins í  beinni u tsendingu a  vefsvæði 

listamannsins. Friðarsu lusiglingar eru hvert kvo ld fra  

9. okto ber til 8. desember auk þess sem boðið er  upp a  

fræðandi, fjo lbreytta og skemmtileg dagskra . 

  

Umhverfi 

SEEDS sja lfboðaliðasamto kin koma a  hverju a ri til 

Viðeyjar, og verður því  samstarfi framhaldið. Að þessu 

sinni kemur einn ho pur í  heimso kn að vori og mun 

sinna sto rum verkefnum, s.s. fjo ruhreinsun og sa ningu 

og plo ntun matjurta.  

 

I  samvinnu við Umhverfis- og samgo ngusvið Reykja-

ví kur og Hvalaskoðun verður unnið að því  að efla 

vistvænan rekstur í  Viðey.  Fyrirhugað er að setja fram 

a ætlun sem miðar að því  að Viðey fa i vottun sem grænn 

a fangastaður.  

Viðburðadagatal Viðeyjar 2012 

Mars Friðarsúla Yoko Ono lýsir upp himininn í eina viku á vorjafndægri 

Maí Heimsóknir skólabarna í skipulögðum ferðum. 

Júní - ágúst 
Þriðjudagsgöngur af ýmsum toga allt sumarið.  

Í samvinnu við Laxnes hestaleiguna verður boðið upp á reiðnámskeið fyrir börn. 

Ágúst Töðugjöld. 

Október - 

nóvember 

Tendrun Friðarsúlunnar. Sérstakar Friðarsúlusiglingar hvert kvöld til 8. desember. Friðardagskrá í Viðey-

jarstofu þar sem tónlistarmenn og leikarar skemmta gestum í anda friðar og kærleiksboðskapar. 

Desember Friðarstund á aðventu í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur. 

Myndatexti 
Viðey 
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Árið 2011 
Helstu verkefni  
og nýmæli 
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Ferðamálastefna Reykjavíkurborgar 2011-2020  

var samþykkt í  borgarstjo rn í  maí  . Þa  var lí ka samþykkt 

tillaga borgarstjo ra um að hafinn skuli undirbu ningur að 

u tfærslu og framkvæmd lykilaðgerða Ferðama la-

stefnunnar. Markmiðið er að efla borgina sem 

a fangastað ferðamanna utan ha annatí ma samhliða því  

að Ra ðstefnuborgin Reykjaví k verði sett í  forgrunn. Um 

er að ræða fjo rar lykilaðgerðir:  

1. Samstarfsverkefni til þriggja a ra um vo ruþro un og 

ny sko pun í  ferðaþjo nustu í  Reykjaví k.  

2. Stofnun Borgarha tí ðasjo ðs sem hafi það að markmiði 

að efla viðburðadagatal Reykjaví kur, styrkja rekstrar-

grundvo ll og auka kynningargildi y missa a rvissra 

viðburða fyrir ferðaþjo nustu í  Reykjaví k.  

3. Samstarfsverkefni til þriggja a ra um ví ðtæka 

kynningu a  Reykjaví k sem aðlaðandi a fangastaðar utan 

ha anna tí ma.  

4. Samstarfsverkefni um að styrkja Reykjaví k í  sessi sem 

eftirso tta ra ðstefnuborg og vettvang alþjo ðlegra 

viðburða. 

 

Ísland allt árið.  

Gengið var til þriggja a ra samstarfs við lykilaðila í  

ferðaþjo nustu um a framhaldandi markaðsso kn og 

eflingu ferðamennsku utan ha annar.  

 

Menningarkort 

Menningarkort Reykjaví kur og a rskort a  so fnin var 

so knarleikur sem slo  í  gegn. Menningarkortið gildir a  o ll 

so fn og sy ningarstaði a  vegum borgarinnar auk þess að 

vera bo kasafnsskí rteini og með tilteknum frí ðindum 

fyrir handhafa. A rskort fyrir Listasafn Reykjaví kur gildir 

í  Hafnarhu s, Kjarvalsstaði og A smundarsafn og a rskort 

fyrir Minjasafn Reykjaví kur gildir a  Landna mssy ningu 

og A rbæjarsafn.  Markmiðið með kortunum var að auka 

tekjur og o rva aðso kn að menningarstofnunum 

borgarinnar. Hvoru tveggja na ðust. 

 

Harpa 

To nlistar- og ra ðstefnuhu sið Harpa var tekið í  notkun 

með margví slegu mo ti og ho fst starfsemin í  maí  en hu sið 

var ví gt a  Menningarno tt. Tilkoma Ho rpu markar mikil-

væg tí mamo t í  menningarlí fi I slands, glæsilegt aðsetur 

Sinfo ní uhljo msveitar I slands og I slensku o perunnar auk 

aðsto ðu fyrir margví slega to nleika, ha tí ðir og viðburði. 

Aðso kn a  viðburði í  Ho rpu eins og to nleika SI  fo r fram u r 

bjo rtustu vonum. Að auki er nu  í  Ho rpu ein glæsilegasta 

ra ðstefnuaðstaða a  I slandi og margví slegar sto rar 

ra ðstefnur farnar að laða að se r enn fleiri erlenda gesti.  

 

Bókmenntaborg UNESCO  

Reykjaví k var u tnefnd Bo kmenntaborg UNESCO í  a gu st, 

en hu n er fimmta borgin í  heiminum til að hljo ta þennan 

heiður og su  fyrsta utan ensks ma lsvæðis. Tveir tí ma-

bundnir verkefnisstjo rar a  skrifstofu sviðsins og se rsto k 

verkefnisstjo rn unnu hina í tarlegu umso kn til UNESCO. 

Bo kmenntaborginni Reykjaví k var formlega hleypt af 

stokkunum a  Alþjo ðlegu bo kmenntaha tí ðinni í  Reykjaví k 

í  september og einnig var hu n kynnt alþjo ðlega a  Bo ka-

sy ningunni í  Frankfurt í  okto ber og a  ra ðstefnu Skapandi 

borga í  Seoul í  no vember. Bo kmenntaborgirnar eru hluti 

af stærra neti Skapandi borga UNESCO og er Reykjaví k 

29. borgin til að fa  aðild að samto kunum. I  no vember 

sto ð Bo kmenntaborgin að fyrstu Bo kamessu í  Reykjaví k 

í  samstarfi við Fe lag í slenskra bo kau tgefenda.  

Skapandi mannlíf—skemmtileg borg  
Skapandi mannlí f - skemmtileg borg var yfirskrift Menningar- og ferðama lasviðs a rið 2011 og í  anda þess var unnið, 

þra tt fyrir að samdra ttur hafi orðið í  fja rframlagi borgarsjo ðs til rekstrarins þriðja a rið í  ro ð - enda fundust enn ny jar 

leiðir bæði til aðhalds og frekari tekjumyndunar. Menningarstofnanirnar og samstarfsaðilar sviðsins í  listalí finu 

he ldu sjo  og meira en það og ferðamennskan blo mstraði þra tt fyrir að na ttu ruo flin he ldu a fram að minna a  sig. 

Menningarmerkingar voru settar upp  
á Austurvelli 2011 

MENNINGAR– OG FERÐAMÁLASVIÐ 2011  

Verkefni og samstarf á vegum Menningar- og ferðamálasviðs 
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Viðurkenningar 

Myndlistarmaðurinn Magnu s Pa lsson var u tnefndur 

borgarlistamaður Reykjaví kur 2010. Sindri Freysson 

hlaut Bo kmenntaverðlaun To masar Guðmundssonar 

2011 fyrir ljo ðahandritið  ,,I  klo m dalalæðunnar“  og 

Caput var valinn To nlistarho pur Reykjaví kur 2011. 

 

Barnamenning 

Sameiginlegur starfsmaður I TR, Sko la– og frí stunda-

sviðs og Menningar- og ferðama lasviðs hafði aðsetur a  

skrifstofu sviðsins og vann að hvers kyns verkefnum til 

að efla barnamenningu í  Reykjaví k svo sem innleiðingu 

Menningarfa nans. Eitt markverðra ny mæla sem verk-

efnisstjo rinn vann að var Stjo rnlo g unga fo lksins, sam-

starfsverkefni UNICEF a  I slandi, umboðsmanns barna og 

Reykjaví kurborgar. Fjo lmennt þing ungmenna var 

haldið til að leyfa ro dd barna og ungmenna að heyrast 

við endurskoðun stjo rnarskra rinnar. Niðursto ðurnar 

voru afhentar Alþingi og Stjo rnlagara ði. Verkefnið vakti 

alþjo ðlega athygli og talsmo nnum þess boðið að halda 

kynningu hja  Evro pura ðinu. Annað ny mæli var To n- og 

ví sindasmiðjan Bí o filí a þar sem Bjo rk bauð til to n-

ví sindasmiðju í  samstarfi við Reykjaví kurborg, Airwaves

-to nlistarha tí ðina og Ha sko la I slands. To nmennta-

kennarar, na ttu rufræðikennarar, sko lahljo msveitar-

stjo rar og þrautreyndir ví sindamenn og kennarar u r 

Ha sko la unga fo lksins í  Ha sko la I slands leiddu 

nemendurna inn í  to nheim Bí o fí lí u í  se rho nnuðum 

ví sinda- og to nfræðismiðjum. 

 

Hátíðir í borginni blómstruðu sem aldrei fyrr 

Sviðið starfar na ið með ha tí ðarho ldurum í  borginni og 

nutu um þrí r tugir ha tí ða einhverra framlaga fra  

borginni. Listaha tí ð í  Reykjaví k styrktist enn með 

tilkomu Ho rpu og voru glæsileg atriði þar a  dagskra  í  

opnunarma nuðinum. Þa  sannaði Riff sig enn sem 

kvikmyndaha tí ð a  heimsmælikvarða  og sto r ho pur er-

lendra blaðamanna gerði í  framhaldinu ha tí ðinni og 

ho fuðborginni rí fleg skil. Það sama ma  segja um 

to nlistarha tí ðina Iceland Airwaves sem hefur aldrei 

verið stærri og seldust miðar upp a  o rsko mmum tí ma. 

Munaði um minna að hafa Ho rpu til umra ða þar sem 

Sinfo ní uhljo msveit I slands to k þa tt í  fyrsta sinn og fjo ldi 

heimsþekktra listamanna komu fram a  ha tí ðinni, þ.a .m. 

Yoko Ono Plastic Ono Band og Bjo rk. Hinn þriggja a ra 

Ho nnunarmars er kominn til að vera og endurspeglar 

fjo lbreytta flo ru í slenskrar ho nnunar og arkitektu rs. 

Ny jar ha tí ðir litu dagsins ljo s eins og Hestadagar í  

Reykjaví k og Full borg matar eða Reykjaví k Real Food 

Festival.   

Borgarstjo rn samþykkti í  desember að að 20 m.kr. verði 

varið til stofnunar se rstaks borgarha tí ðasjo ðs. Tilgangur 

hans verði  að styðja enn frekar við fasta a rlega viðburði 

a samt því  að o rva ny sko pun í  ha tí ðahaldi í  Reykjaví k. Fe  

u r sjo ðnum verði varið til gerð þrí hliða samninga í  

samvinnu við þau ra ðuneyti er fara með menningar- og 

ferðama l. Sjo ðnum verði heimilt að gera samninga til 

allt að þriggja a ra með fyrirvara um samþykkt fja rhagsa -

ætlunar hverju sinni.  

Sindri Freysson (t.h.) hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmunds-
sonar árið 2011 fyrir handrit sitt Í klóm dalalæðunnar. Með honum er 
Jón Gnarr borgarstjóri . 

Magnús Pálsson myndlistarmaður var útnefndur Borgar-
listamaður 2011. Á myndinni eru Einar Örn Benediktsson, 
Magnús Pálsson og Jón Gnarr. 
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Bókmenntir í öndvegi 

Reykjaví k Bo kmenntaborg UNESCO hefur nu  þegar sett 

svip sinn a  starfsemi Borgarbo kasafns. Verkefnastjo ri 

bo kmennta í  safninu vann að umso kninni a samt fleirum 

og starfar a fram við Bo kmenntaborgina um o a kveðinn 

tí ma.  

 

Mo rg verkefni safnsins tengjast Bo kmenntaborg beint 

eða o beint og hafa að sja lfso gðu verið fyrirferðamikil í  

starfsemi safnsins í  gegnum tí ðina. Auk þeirra sem 

þegar voru í  gangi to ku leshringir  (Reykjaví k les) til 

starfa og ,,Græn bo k – go ð bo k”endurvinnsluverkefni 

(Reykjaví k les) er í  o llum so fnum Borgarbo kasafns. 

Einnig var vinna hafin við að færa bo kmenntago ngur 

safnsins í  rafrænt form og voru þrja r go ngur teknar upp 

í  þessu skyni í  samstarfi við RU V, þar af ein a  ensku. 

Tvær þeirra eru nu  komnar í  loftið a  ny jum borgar-

go nguvef safnsins. 

 

Öflugt samstarf 

Mikil gro ska hefur verið í  Borgarbo kasafni, oft í  sam-

starfi við aðrar menningarstofnanir, sko la og fe laga-

samto k. Meðal samstarfsverkefna a  þessu a ri ma  m.a. 

nefna þy ska kvikmyndaha tí ð, myndaso gusy ningu- og 

smiðju í  samstarfi við Goethe stofnun í  Kaupmannaho fn 

og ljo smyndasy ningu um ævi fro nsku ska ldkonunnar 

Ire ne Ne mirovsky í  samstarfi við Alliance Française. 

OrðUm Reykjaví k og bo kmenntagangan ,,E g er að fara a  

ball” var í  samstarfi við Bo kmenntaborgina, dagskra  a  

Menningarno tt í  samstarfi við sendira ð Japans, mynda-

so gusamkeppni og sy ning í  samstarfi við Myndlista-

sko lann í  Reykjaví k. Bo kakaffi er ny jung í  samvinnu við 

Menningarmiðsto ðina Gerðuberg. 

 

Niðurskurður 

Þra tt fyrir 10% minna fe  til innkaupa a  safnkosti  2011 

hefur verið markvisst unnið að því  að halda gæðum 

safnkostsins. Upphæðin hefur verið o breytt fra  a rinu 

2003. Gripið var til þess ra ðs að stytta almenna u t-

la nstí mann u r 30 do gum í  21 dag til að mæta  minni 

fja rveitingu en a kveðið var að lengja hann aftur í  30 

daga vegna o a nægju notenda. 

 

Ný þjónusta 

A minning um skiladag er ny  þjo nusta. To lvupo stur er 

sendur til la nþega einum til þremur do gum fyrir 

skiladag og hefur þetta mælst mjo g vel fyrir. 

 

Fjölmenning 

Lesum blo ðin saman,  (Reykjaví k les) ny tt fjo l-

menningarverkefni  fo r vel af stað í  mars. Starfsmaður 

aðstoðar gesti safnsins við að kynna se r efni fre ttamiðla 

og að a tta sig a  umræðum í  samfe laginu. 

Annað fjo lmenningarverkefni Heilahristingur í  sam-

starfi við Rauða kross I slands er nu  a  þremur so fnum í  

stað eins a ður. Kynningarmyndband  um starfsemi og 

þjo nustu Borgarbo kasafns er komið a  vef safnsins og er 

það a  fimm tunguma lum. 

 

Norrænt verkefni 

Næsta Borgarbo kasafn/Next Library samstarfsverkefni 

sjo  norrænna almenningsbo kasafna um samnorræna 

framtí ðarstefnu hefur nu  staðið í  tvo  a r og voru vinnu-

bu ðir í  Stokkho lmi í  september. I  vinnubu ðunum fo r 

fram mikil hugmyndavinna og var lagður grunnur að 

styrkari tengslum þessara bo kasafna sem og a huga-

verðum verkefnum fyrir norræn bo kaso fn. Að-

ferðafræði vinnubu ðanna he r a  I slandi í  ju ní  2010 hefur 

verið notuð bæði a  ma lþingi safnsins 2010 og a  starfs-

degi sviðsins í  a gu st s.l. 

 

Safnfræðsla og samstarf við skólasöfn 

Safnfræðsla hefur ætí ð verið mikil í  Borgarbo kasafni. 

Nu  er hafinn undirbu ningur að gerð na msefnis fyrir 

sko la til að nota í  safnkynningum og einnig verður 

fræðslan kynnt fyrir starfsfo lki sko lanna a  ny jan ha tt. 

   

Undirbu ningsho pur hefur verið skipaður til að skoða 

mo guleika a  samstarfi Borgarbo kasafns og sko la-

safnanna í  Reykjaví k um bo kasafnsþjo nustu.  I  ho pnum 

eru tveir fulltru ar fra  Borgarbo kasafni.  

 

Afgreiðslutími 

Afgreiðslutí mi safnanna var styttur nokkuð í  byrjun a rs 

og var það liður í  hagræðingu. I  september var hann 

o rlí tið lengdur en ra ðru m hafði skapast til þess. M.a. er 

nu  opið í  Gerðubergssafni til ní u a  miðvikudagskvo ldum 

til samræmis við Menningarmiðsto ðina Gerðuberg. 

Fjo lbreytt dagskra  er þa  í  hu sinu. 

 

Rafrænt efni 

Almenningsbo kaso fnin í  landinu eru að kanna hag-

kvæmni þess að gerast sameiginlega a skrifendur að 

rafrænum erlendum bo kum. Einnig er í  undirbu ningi 

ra ðstefna um í slenskar rafbækur. 

Borgarbókasafn  
Reykjavíkur  

OrðUm Reykjavík. Bókmenntaborgin Reykjavík vill fanga orð og 
sögur íbúana með því að safna þeim á vef.  

Fyrstu orðin voru krítuð á stéttina við Borgarbókasafn.  
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Ferða- og markaðsmál 

Ferðama lastefna Reykjaví kur 2011 - 2020, Styrkar 

stoðir, var samþykkt í  borgarstjo rn 27. aprí l.  

 

Þa tttaka í  eftirto ldum ferðasy ningum: Mid Atlantic í  

Reykjaví k, ITB í  Berlí n, I slandsperlum í  Reykjaví k, City 

Break í  London, Vestnorden í  Færeyjum og WTM í  

London. Þa tttaka í  Frankfurtarbo kasy ningunni í  tilefni 

þess að I sland er heiðursgestur messunnar og Reykja-

ví k hefur fengið u tnefninguna Bo kmenntaborg 

UNESCO.  

 

Staðið var að u tga fu kynningarefnis um Laugardalinn, 

Laugardalur Sports Park, í  samstarfi við I TR og I BR.  

 

Ho fuðborgarstofa sto ð fyrir viðamikilli ko nnun um 

ferðahegðun erlendra ferðamanna í  borginni sumarið 

2011. Rannso knir og ra ðgjo f ferðaþjo nustunnar fram-

kvæmdi ko nnunina í  samstarfi við nemanda í  

Ferðama lafræði í  Ha sko la I slands. Einnig to k Ho fu-

borgarstofa þa tt í  spurningavagni um í mynd I slands í  

Bretlandi, Þy skalandi og Danmo rku í  samstarfi við 

I slandsstofu.  

 

Ho fuðborgarstofa to k a  mo ti fjo lmo rgum blaða-

mo nnum. Meðal blaðamannaho pa sem Ho fuðborgar-

stofa styrkti a  einhvern ha tt voru blaðamenn sem 

komu í  tengslum við So gueyjuna I sland í  Frankfurt, 

Myrka mu sí kdaga, Ho nnunarmars, Listaha tí ð, Eve 

Online, Hestadaga í  Reykjaví k, Riff, Airwaves og Ima-

gine Peace.  

 

Ho fuðborgarstofa sto ð fyrir leiknum Sundsumar í  

samstarfi við o nnur sveitarfe lo g a  ho fuðborgar-

svæðinu til að hvetja fo lk til að ny ta se r 18 sundlaugar 

a  ho fuðborgarsvæðinu. 

 

Vefur og samfélagsmiðlar 

I slenska augly singastofan sa  um Facebook og Twitter 

sí ður Ho fuðborgarstofu fra  mars – a gu st og jo k umferð 

og virkni a  sí ðunum. Augly singar voru settar in a  

ferðasí ðuna TripAdvisor  a  tí mabilinu september – 

no vember a  ensku, fro nsku og þy sku með það að 

markmiði að auka umferð um Visit Reykjavik.is 

sí ðuna. Viðburðadagatal VisitReykjavik tilbu ið a  ensku 

í  maí  og í slensk u tga fa tilbu in í  september. 

 

Viðburðir 

Ho fuðborgarstofa skipulagði eftirtalda viðburði: 

 Vetrarha tí ð í  febru ar með stuðningi MP banka. 

Ha tí ðin skiptist í  Safnano tt, Heimsdag barna, og 

Kærleika. 

 Ha tí ð hafsins 4. – 5. ju ní  fyrir Sjo mannadagsra ð og 

Faxaflo ahafnir.  

 Menningarno tt 20. a gu st með stuðningi Landsbanka 

og Vodafone. Ny  vefsí ða var tekin í  notkun a  

Menningarno tt og var 14% aukning heimso kna a  vef 

Menningarnætur fra  því  a  sí ðasta a ri. Seattle USA 

var gestaborg Menningarnætur í  tilefni 25 a ra af-

mælis systraborgarsamþykktarinnar. Flugfe lagið 

Delta var se rstakur styrktaraðili Seattle 

viðburðarins. Ko nnun var framkvæmd meðal gesta 

Menningarnætur þar sem skoðaðar voru a stæður 

þa ttto ku, u tgjo ld og hvað gestum þo tti a hugaverðast.  

 Aðventuha tí ð í  desember. 

 

Að auki sa tu fulltru ar Ho fuðborgarstofu í  verkefnis-

stjo rnum tveggja ny rra a rlegra viðburða, Hestadaga í  

Reykjaví k í  mars og Full borg matar í  september. Tveir 

ha sko lanemar fengu na msvist a  Viðburðadeild Ho fuð-

borgarstofu .    

 

Fyrir tilstuðlan Ho fuðborgarstofu vann Reykjaví k  

titilinn IFEA WORLD FESTIVAL & EVENT CITY 

AWARD PROGRAM sem alþjo ðlegu ha tí ða- og 

viðburðasamto kin veita hvert a r  borgum sem þykja 

skara fram u r hvað u rval a  ha tí ðum varðar, þa ttto ku 

og stuðning borga til þess ma laflokks. Reykjaví k vann 

titilinn í  flokknum Evro pa: 100.000 – 500.000 í bu ar. 

 

Upplýsingamiðstöð ferðamanna 

Samstarfssamningur við ITA var endurny jaður 

snemma a rs til eins a rs. Gestafjo ldi fyrstu a tta ma nuði 

a rsins er svipaður og í  fyrra. So luaukningin í  sumar 

nemur þo  15%. 11 Lifandi vegví sar a  aldrinum 17 – 19 

a ra sto rfuðu að fjo lbreyttum verkefnum a  sviði 

upply singa til ferðamanna í  samstarfi við Farfugla-

heimilið í  Reykjaví k, 2 vikur af 8 við upply singagjo f 

um græna kosti í  ferðamennsku í  Reykjaví k.  

Forgangsaðgerðir Ferðamálastefnu 

I  ny samþykktri Ferðama lastefnu eru tilgreindar 15 

forgangsaðgerðir sem settar verða í  forgang næstu 

a rum. Vinna við þær ho fst strax af krafti og he r nefnd 

dæmi. 

 

Samstarfsverkefni í  markaðsma lum ,,I sland allt a rið” 

byggir a  aðgerðum sem koma til viðbo tar o ðru 

markaðsstarfi ferðaþjo nustufyrirtækja og hagsmuna-

aðila. Það beinist fyrst og fremst að því  að augly sa og 

kynna Reykjaví k og I sland sem a fangastaði allt a rið. 

Verkefninu er  ætlað að jafna a rstí ðasveiflu 

ferðaþjo nustu a  I slandi. Samningsaðilar a samt Reykja-

ví kurborg eru Iðnaðarra ðuneytið, Icelandair, SAF, 

Samto k verslunar og þjo nustu og ISAVIA. 

Höfuðborgarstofa  



52 

 

 

Ra ðinn var  verkefnisstjo ri til að greina og koma með 

tillo gur að besta rekstrarfyrirkomulagi og eignarhaldi 

fyrir hugsanlega Ra ðstefnuskrifstofu Reykjaví kur, 

skoða fyrirkomulag  hja  na grannaborgum, kortleggja 

lykilaðila og tryggja aðkomu þeirra og skipuleggja  og 

innleiða uppsetningu og stofnun RR í  samstarfi við 

Ho fuðborgarstofu og sviðsstjo ra.  

 

Kominn er a  samstarfsvettvangur Reykjaví kurborgar, 

Miðborgarinnar okkar og fulltru a annarra hagsmuna-

aðila, m.a. Ho rpu, Ho nnunarmiðsto ðvar, flugfe laga, 

ho telhaldara, o.fl. um dagskra  og kynningarstarf fyrir 

jo laborgina Reykjaví k.  

 

Ho fuðborgarstofa sto ð fyrir a taksverkefni þar sem 

kannað var framboð a  afþreyingu fyrir ferðamenn a  

la go nn í  borginni og na grenni hennar.  

Afþreyingarmarkaðurinn var kortlagður og flokkaður 

a samt fjo lda a bendinga fra  aðilum um hvað mætti 

betur fara í  Reykjaví k með tilliti til ferðamennsku.  

Ljósmyndasafn  
Reykjavíkur  

David W. Lewis kennir Bromoil ljósmyndatækni  

I  tilefni af 30 a ra afmæli Ljo smyndasafns Reykjaví kur 

var sett upp sy ningaro ð með myndum eftir einn 

stofnanda safnsins, Leif Þorsteinsson  ljo smyndara.  

Jafnframt voru haldin svoko lluð ljo smyndakaffi  

fjo rum sinnum;  spjall fjo gurra ljo smyndara þar sem 

þeir kynntu myndir sí nar og ræddu ma lin. 

 

Sy ningin Ny  na ttu ra  opnaði í  Fotografie Forum í  

Frankfurt  í  a gu stlok en Ljo smyndasafn Reykjaví kur 

er  samstarfsaðili þeirrar sy ningar a samt fleirum er 

tengjast Bo kasy ningunni í  Frankfurt 2011, m.a. Cry-

mogea, sem gefur u t bo k með myndum af sy ningunni. 

 

Ljo smyndasafn Reykjaví kur og Þjo ðminjasafn I slands 

sto ðu saman að na mskeiðinu Varðveisla ljo smynda a  

landsví su, og fengu forvo rð fra  danska Þjo ðminja-

safninu til að kenna starfsfo lki minja- og skjalasafna 

he r a  landi að gera varðveislua ætlun fyrir það ljo s-

myndaefni sem so fn þeirra varðveita. 

 

A hersla var lo gð a  sí gildar ljo smyndaaðferðir. Að 

venju var a rlegt na mskeið í  ju ní  fyrir sko labo rn þar 

sem kennt var bla þrykk (cyanotype) og gerð pinhole-

myndave lar.  Haldið var alþjo ðlegt na mskeið í  gerð 

bro molí umynda, Leiðbeinandi var David W. Lewis 

sem einnig he lt fyrirlestur opinn o llum um þetta efni. 

Loks a  Menningarno tt var gestum m.a. boðið upp a  að 

skoða myrkurhu s, þ.e. Camera Obscura. 

 

Ho fuðborgarstofa to k þa tt í  ny sko punarverkefninu 

Urb.is sem fo lst í  að skoða Reykjaví k u t fra  notendum 

borgarinnar og sja  þannig hvernig fo lk se r, upplifir og 

ny tir ry mi borgarinnar.  Sja  ma  afrakstur þess a  vef-

sí ðunni www.urb.is. 

 

Borgarra ð samþykkti ny ja stefnu um go tu- og torgso lu 

sem unnin var a  Ho fuðborgarstofu. Samkvæmt 

stefnunni flyst umsy sla vegna þessa ma laflokks til 

Framkvæmda- og eignasviðs en fulltru i Ho fuðborgar-

stofu situr í  leyfisnefnd a samt fulltru um fra  FER, 

Umhverfis- og samgo ngusviði og Miðborginni okkar.  

 

Ho fuðborgarstofa a  fulltru a í  eftirto ldum fe lo gum og 

stjo rnum: Markaðsstofur landshlutanna. Samstarf 

Sveitarfe laga a  Ho fuðborgarsvæðinu. Ra ðstefnu-

skrifstofa I slands. Ferðama lasamto k Ho fuðborgar-

svæðisins. International Festivals and Events 

Association. European City Marketing. 

 Gerð var snotur ljo smyndasy ning fyrir leiksko labo rn, 

su  sy ning  fylgir nu  bo kakoffortum Borgarbo kasafnsins, 

en þau eru farandbo kasafn fyrir leiksko la borgarinnar. 

 

Fræðslunet með a herslu a   grunn-  og leiksko la var 

opnað a  flickr common vefnum, með því  er veittur 

o keypis aðgangur að ljo smyndum í  eigu safnsins til nota 

í  kennslu í  o llum sko lum landsins. 

 

Ljo smyndasafn Reykjaví kur hefur sl. 3 a r verið með 

samtals 20 nemendur  í   starfsþja lfun, 80% þeirra  kom 

u r erlendum ha sko lum, aðallega fra  Þy skalandi og 

Frakklandi, þeir hafa starfað a  safninu í   4 til 10 vikur. 

Nemendurnir hafa unnið margví sleg sto rf og Ljo s-

myndasafnið haft mikið gagn af. 
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Listasafn Reykjavíkur  

Gestafjöldi 

Þra tt fyrir að tekinn væri upp aðgangseyrir a  a rinu var 

aðso kn go ð (a ætl. 200 þu s.) og samdra tturinn fra  a rinu 

2010, sem var meta r í  aðso kn, aðeins 15%. 

 

Stórar og litlar sýningar 

Teikning var í  fyrirru mi a  a rinu. Sto rar sy ningar a  

teikningum Erro s og A smundar Sveinssonar dro gu 

saman verk fra  o llum ferli þeirra. Hraðari og hægari 

lí nur sy ndi hversu fjo lbreytilegar teikningar hafa verið í  

myndlist sí ðastliðinna a ratuga. Loks var lí til sy ning 

haldin a  verkum teiknarans Tomi Ungerer og teiknisam-

keppni haldin fyrir sko la og almenna borgara. Auk ofan-

greindra sy ninga voru 6 sto rar sy ningar í  safninu: I sland 

í  Feneyjum í  50 a r rak þa ttto kuso gu I slands a  Feneyja-

tví æringinum. Jo r! sy ndi sto ðu hestsins í  100 a ra so gu 

í slenskrar myndlistar. Ny  list verður til dro  upp 

menningarso gulegan aldarspegil 7. a ratugarins.  A  

slo ðum O dysseifs samansto ð af ny rri ma lverkaro ð eftir 

Daða Guðbjo rnsson. Ferðalo g, staðir og staðleysur voru 

þemu sy ningarinnar A n a fangastaðar. Sjo narmið, a  

mo tum myndlistar og heimspeki gaf listheimspekilega 

sy n a  í slenska samtí malist. O sk Vilhja lmsdo ttir um-

breytti A-sal í  Hafnarhu si með sto rri innsetningu og 4 

listamenn gerðu innsetningar fyrir D-salinn. U tskriftar-

sy ning Listaha sko la I slands 2011 var haldin í  Hafnarhu si. 

 

Þrja r bækur voru gefnar u t í  tengslum við sy ningar: 145 

bls. bo k fyrir Sy ningu sy ninganna, 230 bls. list-

heimspekileg bo k fyrir Sjo narmið og bo k um sy ninguna 

Jo r! í  samvinnu við bo kau tga funa Opnu.  

 

Á annað hundrað viðburða 

Boðið var upp a  yfir eitt hundrað fræðslu- og listræna 

viðburði, þ.m.t. fjo lbreytta fyrirlestra, leiðsagnir og 

smiðjur fyrir bo rn og fjo lskyldur auk gjo rninga, to nleika, 

kvikmyndasy ninga og danssy ninga.  

Málþing og ráðstefnur 

Haldin voru ma lþing um þa ttto ku I slands í  Feneyja-

tví æringinum í  samstarfi við KI M; um starfsemi 

fræðsludeildar safnsins í  tilefni af tuttugu a ra afmæli 

deildarinnar og tvo  ma lþing í  tengslum við sy ninguna 

Sjo narmið.Tveggja daga fjo lþjo ðleg ra ðstefna um 

na ttu rutengda ferðamennsku var haldin í  tengslum við 

sy ninguna A n a fangastaðar.  

 

Tónlist á listasafni 

Safnið styrkti a herslu sí na a  samtí mato nlist með 

pro gramminu Jaðarber sem by ður uppa  ma naðarlega 

to nleika a  ny jum to nverkum í  sambland við sí gilda 

to nlist 20. aldarinnar. Samstarf við Elektra Ensamble og 

Trí o  Reykjaví kur og við to nlistarha tí ðirnar Adapter, 

Sla turtí ð, Myrka mu sí kdaga  og Iceland Airwaves he lt 

a fram. 

 

Kynningarmiðlar 

A framhaldandi a hersla var a  eflingu samfe lagsmiðla og 

vefsí ðu safnsins. Fjo ldi heimso kna a  Facebook eru 1.800 

a  dag sem er 11.900% aukning fra  því  í  okto ber 2010. 

Að meðaltali eru 4.800 innlit a  heimasí ðu í  hverjum 

ma nuði. Safnið by ður nu  upp a  App sem ma  hlaða niður 

a  spjaldto lvu og í  a kveðna farsí ma.  

 

Digitizing Contemporary Art 

Mikil a hersla var a  rannso knir, flokkun og sko nnun a  

heimildum um safnkostinn og starfsemi safnsins fra  

upphafi með rafræna birtingu a  vefsí ðu safnsins fyrir 

augum. Verkið er styrkt af Evro puverkefninu Digitizing 

Contemporary Art. 

 

List í almenningsrými 

Stytta A smundar Sveinssonar, Vatnsberinn, var flutt fra  

Litluhlí ð a  horn Lækjargo tu og Bankastrætis þar sem 

henni var upphaflega ætlað að vera. 

Homage. Innsetning Magnúsar Árnasonar sem sett var er upp í 
Kúlu Ásmundarsafns í apríl 2011.   

Guðjón Ketilsson, Suðurgata 7, 1981. 
Verkið var á sýningunni: Hraðari og hægari línur -  
Úr einkasafni Péturs Arasonar og Rögnu Róbertsdóttur  
22. september 2011 – 1. janúar 2012 
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Árbæjarsafn 

Unnið var að endurbo tum a  safnhu sum í  A rbæjarsafni. 

I varssel var sett a  grunn og undirbu ningur að endur-

byggingu þess hafinn.  Byggingarso gulegum 

rannso knum a  Smiðshu si var haldið a fram en þær 

leggja grunn að endurbo tum innanhu ss og ny rri 

sy ningu í  hu sinu. Endurbætur voru gerðar a  Ha bæ og 

hu sin Lækjargata 4 og Suðurgata 7 ma luð að utan, auk 

almenns viðhalds safnhu sa.  

Unnið var að gerð so gulegra garða við safnhu sin í  

atvinnua taksverkefni og í  sumar var byrjað a  go rðum 

við Miðhu s, Smiðshu s og Efstabæ.  

Norrænu verkefni um varðveislu hu sa a  u tiso fnum var 

lokið og skilaði vinnuho pur sky rslu til Norræna 

menningarsjo ðsins. Lokafundur verkefnisins var 

haldinn í  Oslo  í  mars. 

 

Miðlun   

Tvær se rsy ningar voru opnaðar í  A rbæjarsafni í  sumar-

byrjun; sy ning um vagnasmí ði, sem sett var upp í  hest-

hu sinu fra  Garðastræti, og sy ning a  barnafo tum, Buxur, 

vesti, bro k og sko , í  Suðurgo tu 7. Þar var einnig sett upp 

sy ning um fa lkann í  í slenskum skjaldarmerkjum í  

samvinnu við Myntsafnarafe lag I slands.  

Sy ning í  tilefni af 200 a ra afmæli Jo ns Sigurðssonar, sem 

fjallaði um Reykjaví k a  tí mum Jo ns Sigurðssonar og 

Alþingi a  sal Lærða sko lans, var gerð í  samvinnu við 

afmælisnefnd Jo ns Sigurðssonar og Menntasko lann í  

Reykjaví k. Sy ningin var opnuð a  sal Menntasko lans 

þann 17. ju ní  og var boðið upp a  stutta leikþætti og 

leiðsagnir um miðbæinn í  tengslum við hana. 

Opnuð var sy ning um Innre ttingarnar í  Reykjaví k í  

Landna mssy ningunni þann 11. desember, þegar 300 a r 

voru liðin fra  fæðingu Sku la Magnu ssonar landfo geta. I  

Landna mssy ningunni var efnt til fyrirlestraraðar um 

konur í  Reykjaví k a  19. o ld og í  framhaldi af henni farin 

so guganga um slo ðir 19. aldar kvenna í  Kvosinni.  

Minjasafnið to k þa tt í  Kvosargo ngum og viðburðum a  

Safna- og Menningarno tt. Viðburðadagskra  A rbæjar-

safns var fjo lbreytt og boðið var upp a  ny ja dagskra rliði 

í  bland við hefðbundna dagskra .  

Vefur Minjasafns Reykjaví kur var uppfærður og yfir-

farinn. 

 

Landnámssýningin 

A  Landna mssy ningunni var bætt við hljo ðleiðso gnum  a  

sænsku, finnsku , kí nversku og ru ssnesku og eru nu  

boðnar slí kar leiðsagnir a  14 tunguma lum. 

Minjasafnið to k þa tt í  gerð menningarmerkinga í  Viðey 

og sy ningar um Sku la Magnu sson og byggingu Viðeyjar-

stofu.  

Varðveisla 

Skra ning. Ny  u tga fa gagnagrunnsins Sarps var tekin 

í  notkun a  vorma nuðum og eru ny  aðfo ng nu  skra ð 

beint í  hann. Unnið var að yfirfærslu gagna u r eldri 

gagnagrunnum og er því  verkefni ekki lokið. 

Samtí maso fnun. A  a rinu lauk norrænu samstarfs-

verkefni, Brauð í  norðri. Framlag safnsins var 

vefurinn Brauðbrunnur. Gerð var sy ning um leiki 

barna, Ekki snerta jo rðina, sem er farandsy ning og 

samstarfsverkefni nokkurra í slenskra safna. Sy n-

ingin var opnuð í  Þjo ðminjasafni I slands og fer sí ðan 

ví ða um land. Verkefninu ly kur í  A rbæjarsafni næsta 

sumar. 

 

Minjavarsla 

Unnið var að skra ningu fornleifa og gerðar 

hu sakannanir í  tengslum við skipulagsgerð og fram-

kvæmdir.  

Skra ðar voru fornleifar og hu s vegna skipulags a  

Landspí talalo ð. Fornleifaskra ning var gerð  í  

Breiðholti og a  jo rðunum Brautarholti og Mo gilsa  a  

Kjalarnesi.  

Unnin var hu sako nnun a  reit sem afmarkast af 

Grundarstí g, Ska lholtsstí g, Þingholtsstræti og 

Spí talastí g. Einnig var unnið að hu sako nnun a  Hnit-

bjargarreit og skra ningu steinbæja. 

Vegna hugmyndasamkeppni um skipulag við Ingo lf-

storg var tekin saman sky rsla um fornleifar og hu s í  

vesturhluta Kvosar.  

Unnið var að endurskoðun fornleifaskra ningar í  

Kvosinni.  

Unnið var að því  að færa fornleifaskra  Reykjaví kur í  

ny jan Sarp og upply singar um fornleifar í  Borgarvef-

sja .  

Rannso kn a  seljum í  landi Reykjaví kur var unnin 

með styrk fra  Ny sko punarsjo ði na msmanna. Forn-

leifauppgro ftur fo r fram í  Varma rseli, Þerneyjarseli 

og Esjubergsseli í  landi Hrafnho la.   

Skra ning herminja í  Reykjaví k var unnin sem 

atvinnua taksverkefni.  

Kort og teikningar í  vo rslu Minjasafns Reykjaví kur 

voru skra ð og sko nnuð en verkefnið var unnið af 

mastersnema í  sagnfræði. Þessi go gn eru nu  að-

gengileg í  gagnagrunni skjalavers Reykjaví kur-

borgar.  

Kirkjur I slands. Starfsmenn Minjasafnsins unnu að 

ritun kafla um gripi og a ho ld í  friðuðum kirkjum í  

Reykjaví kurpro fastsdæmi sem birtast munu í  

tveimur bindum í  ritro ðinni Kirkjum I slands, sem 

fyrirhugað er að komi u t í  a rsbyrjun 2012. 

 

 

Minjasafn  
Reykjavíkur  

Söguna má segja á ýmsan hátt 
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Menningarmiðstöðin 
Gerðuberg  

Stærri sýningar 

Ormurinn o gnarlangi – So guheimur norrænnar 

goðafræði. (EI)land – Fimm po lskir ljo smyndarar og 

fimm í slenskir ritho fundar segja so gur með orðum og 

myndum af I slandi. Þorrablo t – Aðalheiður S. Eysteins-

do ttir fangar þorrablo tsstemningu með sku lptu rum og 

la gmyndum. Listnemar u tskrifast – Sy ning a  loka-

verkefnum nemenda Fjo lbrautarsko lans í  Breiðholti. 

Samsekt – Diego Rivera og Frida Kahlo. Ljo smynda-

sy ning sem fangar a strí ðu, list og po lití k í  lí fi mexí ko sku 

listamannanna. LeikVerk – samsy ning 27 ho nnuða, 

handverks- og listiðnaðarfo lks þar sem o ll verkin fela í  

se r leik með einum eða o ðrum hætti. Perlur – Magdal-

ena Margre t Kjartansdo ttir sy nir grafí kverk sem sy na 

kvenlí kamann fra  barnæsku til hinstu stundar. 

Ma lshættir í  fo kus – Fo kus, fe lag a hugaljo smyndara 

sy nir ljo smyndir sem tu lka í slenska ma lshætti. 

 

Aðrir stærri viðburðir 

Dagskra in Vappaðu með me r Vala sem haldin var til 

heiðurs A su Ketilsdo ttur kvæða- og sagnakonu, Klassí k í  

ha deginu undir stjo rn Ní nu Margre tar Grí msdo ttur, 

so ngstundaro ðin Syngjum og kveðum, ritþing, 

bo kmenntana mskeið og ma lverkasy ning Vigdí sar 

Grí msdo ttur og Safnarahornssy ningin Steinn, skæri, 

pappí r og lyklar að himnarí ki. 

 

Helstu viðburðir fyrir börn 

Upphaflega var ekkert til – Ævinty raleg myndlistar-

smiðja í  tengslum við sy ninguna Ormurinn o gnar-

langi. Farandsy ningin Þetta vilja bo rnin sja ! Mynd-

skreytingar u r barnabo kum. Heimsdagur barna – 

Listsmiðjur með viðfangsefnum u r heimi 

goðsagnanna. O skudagssmiðja og O skudagsgleði. 

So ngkrybban Krí  Krí  – so ng- og danssmiðja. 

Krummi krunkar u ti – Lærum að syngja og kveða 

í slensk alþy ðulo g.  

 

Helstu nýjungar haustsins 

Gleðihringurinn – Kynslo ðirnar dansa og syngja 

saman. Handverkskaffi, Hverfiskaffi, Heimspekikaffi 

og Bo kakaffi - Dagskra  a  miðvikudagskvo ldum fra  

september og fram í  desember. 

A  dagskra  Gerðubergs a rið 2011 voru 84 viðburðir af 

y msum toga, þar af voru 15 skipulagðir se rstaklega fyrir 

bo rn, 18 voru af fjo lmenningarlegum toga og 38 ho fðu 

alþy ðlega tengingu.  

Eftir samningskaupaferli var samið við fyrirtækið 

Hvalaskoðun ehf. um ferjusiglingar, veitingarekstur til 

næstu 5 a ra.   

 

Ny  upply singa- og fræðsluskilti voru sett upp, við 

bryggju, stofu, fornleifauppgro ft og  listaverkin Friðar-

su luna og A fanga.    

 

Hljo ðleiðsagnir eru nu  aðgengilegar a  vefsvæðinu 

www.videy.com 

 

Með tilkomu sumara taksstarfsmanna og með aðstoð 

sja lfboðaliðasamtakanna SEEDS var gert a tak í  

hreinsun og fegrun eyjunnar.   
 

Ny  sy ning um so gu Viðeyjarstofu og a bu endur var sett 

upp í  kjallara stofunnar.   

 

I  samvinnu við Minjasafn Reykjaví kur var 300 a ra 

fæðingarafmæli Sku la Magnu ssonar minnst.     

Viðey 

Minningarstund  21.8.2011 

 

Frá Heimsdegi barna 2011 

http://www.videy.com
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