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1. SAMANTEKT 

Stytta af skáldinu Tómasi Guðmundssyni við Reykjavíkurtjörn. 
Ljósmynd: Ragnar Th. Sigurðsson.

LEIÐARLJÓS

Sem Bókmenntaborg UNESCO leggur Reykjavík áherslu 
á miðlæga stöðu orðlistar í menningarlífi Íslands og 
borgarinnar, sögulega þýðingu bókmennta og gildi 
orðlistar í samtímanum. Reykjavíkurborg leggur áherslu 
á góða samvinnu við alla þá mörgu aðila sem koma að 
bókmenningu í borginni, því Bókmenntaborgin Reykjavík 
er fyrst og fremst sameign þeirra allra svo og íbúa 
borgarinnar.

Reykjavík  Bókmenntaborg UNESCO stendur 
vörð um tjáningarfrelsi. Íslensk einkunnarorð 
Bókmenntaborgarinnar, Orðið er frjálst, endurspegla 
þessa áherslu og með þeim vill Bókmenntaborgin benda 
á að hvorki einstaklingar né samfélög geta þrifist á 
heilbrigðan hátt nema þegnunum sé frjálst að tjá sig, þrár 
sínar og sannfæringu.
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Reykjavík, höfuðborg Íslands, var útnefnd Bókmenntaborg 
UNESCO í ágúst 2011 og gekk þar með í samstarfsnet Skapandi 
borga UNESCO – UNESCO Creative Cities Network (hér eftir 
UCCN). Reykjavík var fimmta borgin í heiminum til að hljóta titilinn 
og sú fyrsta utan ensks málsvæðis. Í rökstuðningi UNESCO voru 
ástæðurnar m.a. sagðar vera sterk bókmenntahefð, áhersla á 
orðlist í samtímanum og stuðningur við þróun hennar svo og 
lifandi bókmenntalíf í borginni. 

Bókmenntaborgin Reykjavík tilheyrir öllum borgarbúum og 
leggur áherslu á að ólíkar raddir fái að heyrast, óháð aldri, kyni, 
uppruna og tungumálum. Starfsemin miðar að því að rækta 
bókmenntaarf þjóðarinnar um leið og ýtt er undir nýsköpun með 
áherslu á sjálfbæra þróun innan menningargeirans. Skrifstofa 
Bókmenntaborgarinnar leggur sérstaka áherslu á samvinnu við 
alla þá sem hlúa að orðlist í borginni, hvort sem er opinbera eða 
einkaaðila. Bókmenntaborgin tilheyrir öllum borgarbúum, óháð 
aldri, kyni, bakgrunni eða uppruna.

Það er ekki síst í gegnum […] bókmenntaverk sem 
Reykvíkingar eignast sína borg. Því borg sem rís undir nafni 
er annað og meira en hús og götur, hún á sér að stærstum 
hluta stað í höfði íbúanna.  Höfuðborg.

Pétur Gunnarsson, rithöfundur

Reykjavík, höfuðborg Íslands. Ljósmynd: Ragnar Th. Sigurðsson.
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Skrifstofa Bókmenntaborgarinnar var sett á laggirnar 
í september 2011. Hún er starfrækt á menningar- og 
ferðamálasviði Reykjavíkurborgar og aðsetur hennar er í 
Ráðhúsi Reykjavíkur. Starfsfólkið telur tvo verkefnastjóra 
í fullu starfi og þeim til stuðnings er ráðgefandi stjórn með 
fulltrúum bæði innan og utan borgar. Verkefnið er fjármagnað 
af Reykjavíkurborg og að auki er haft samstarf við ýmsar 
stofnanir og félagasamtök og utanaðkomandi styrkja aflað til 
einstakra verkefna. 

Fyrsta verkefni Reykjavíkur sem Bókmenntaborgar UNESCO 
var að taka þátt í Bókamessunni í Frankfurt haustið 2011 þar 
sem Ísland var heiðursgestur. Tónninn að breiðu samstarfi 
innan bókmenntasamfélagsins og alþjóðlegu sjónarhorni 
var því sleginn strax í upphafi og þessi áhersla hefur verið í 
fullu gildi síðan. Margvísleg ný verkefni og viðburðir hafa litið 
dagsins ljós undir merkjum Bókmenntaborgarinnar frá því 
að skrifstofan var opnuð fyrir sex árum, svo sem hin árlega 
Lestrarhátíð í Bókmenntaborg (frá 2012), árleg Bókamessa í 
Bókmenntaborg (frá 2011), lestrarhvatningarverkefnið Sleipnir 
(frá 2014), Gröndalshús (2017) og stuðningur við grasrótarstarf 
og fjölmenningu (frá 2012). Bókmenntaborgin hefur staðið fyrir 
og tekið þátt í ýmsum alþjóðlegum verkefnum frá upphafi, 
bæði með öðrum skapandi borgum UNESCO og borgum utan 
samstarfsnetsins. Bókmenntaborgin hefur gert starfs- og 
fjárhagsáætlanir frá upphafi líkt og aðrar einingar innan 
Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar og að auki 
var ítarlegri fimm ára stefna unnin fyrir Bókmenntaborgina 
2014 með þátttöku hagaðila innan bókmenntageirans í borginni 
(sjá fylgiskjal 1).

Í stefnunni eru meginstoðir tilgreindar í starfsemi 
Bókmenntaborgarinnar og þýðingu hennar fyrir samfélagið: 
 • lestrarhvatning
 • miðlun orðlistar
 • skólasamfélagið
 • alþjóðlegt samstarf og erlendir gestir

Þess má geta sérstaklega er tekið fram að breikka skuli 
eignarhald Bókmenntaborgarinnar með því að leggja áherslu á 
samstarf svo og að huga skuli að stuðningi við grasrótarstarf á 
bókmenntasviðinu í borginni. Stefnan er í gildi frá 2014 – 2019. 

Bókmenntaborgin vinnur líka eftir menningarstefnu 
Reykjavíkurborgar (sjá fylgiskjal 2), mannréttindastefnu 
Reykjavíkur (fylgiskjal 3) og fjölmenningarstefnu Menningar- 
og ferðamálasviðs Reykjavíkur (fylgiskjal 4). Verkefnastjóri 
Bókmenntaborgarinnar tók þátt í að skrifa stefnuna og verður 
leiðandi í að innleiða hana ásamt öðrum stofnunum sviðsins. 
Síðast en ekki síst tekur starfsemi Bókmenntaborgarinnar mið 
af leiðarljósum Skapandi borga UNESCO og heimsmarkmiðum 
UNESCO.
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2. ALMENNAR UPPLÝSINGAR

STJÓRN REYKJAVÍKUR BÓKMENNTABORGAR UNESCO 2017:

Andri Snær Magnason (rithöfundur, formaður)
Árelía Eydís Guðmundsdóttir (menningar- og ferðamálaráð Reykjavíkur)
Arna Schram (menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkur)
Pálína Magnúsdóttir (Borgarbókasafn Reykjavíkur)
Guðrún Edda Bentsdóttir (skóla- og frístundasvið Reykjavíkur)
Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir (mennta- og menningarmálaráðuneytið)
Bryndís Loftsdóttir (Félag íslenskra bókaútgefenda)
Sigríður Stefánsdóttir (Hagþenkir)
Guðni Elísson (Hugvísindasvið Háskóla Íslands)
Guðrún Nordal (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum)
Kristín Helga Gunnarsdóttir (Rithöfundasamband Íslands)

2.1. Nafn borgar: Reykjavík
2.2. Land: Ísland
2.3. Listsvið útnefningar: Bókmenntir
2.4. Dagsetning útnefningar: Ágúst 2011
2.5. Dagsetning þessarar skýrslu: Nóvember 2017
2.6. Ábyrgðaraðli skýrslunnar: Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO
2.7. Dagsetning síðustu skýrslu: Á ekki við
2.8. Tengiliðir 

Tengiliður við UNESCO: 
Kristín Viðarsdóttir
Verkefnastjóri
Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík

Tengiliður við borgarstjórn:
Elsa Yeoman
Formaður menningar- og ferðamálaráðs
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík,
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3.  FRAMLAG TIL STJÓRNUNAR SAMSTARFSNETSINS

3.1.  Fjöldi ársfunda sem Bókmenntaborgin Reykjavík hefur tekið þátt 
í síðastliðin fjögur ár: Fjórir.

3.2. Gestgjafi ársfundar Skapandi borga UNESCO, dagsetningar:
Á ekki við.

3.3. Gestgjafi vinnu- eða samstarfsfunda eins eða fleiri undirsviða UCCN:
Reykjavík hefur ekki hýst vinnu- eða samstarfsfund Bókmenntaborga 
UNESCO en þegar Reykjavík var útnefnd sem Bókmenntaborg árið 2011 
bauð borgin forstöðukonum Bókmenntaborganna Edinborgar og Dublinar 
til Reykjavíkur til fundarhalda og kynninga á starfsemi Bókmenntaborganna 
fyrir bókmenntasamfélagið og almenning. 

3.4. Gestjafi alþjóðlegrar ráðstefnu eða fundar um tiltekið efni sem 
tengist UCCN með þátttöku meðlima UCCN:
Á ekki við.

3.5. Fjárhagslegur stuðningur eða annað framlag til yfirstjórnar UCCN 
hjá UNESCO til að tryggja megi stjórnun, sýnileika og kynningu á 
samstarfsnetinu (tegund framlags, áætlað virði, helstu markmið og 
dagsetningar):
Skrifstofa Bókmenntaborgarinnar Reykjavíkur leggur fram vinnu með mati 
á umsóknum borga sem sækja um aðild að samstarfsnetinu, kynningu á 
netinu og UNESCO á Íslandi og alþjóðlega og með þátttöku í ársfundum og 
vinnuhópum á vegum UCCN.

3.6. Þátttaka í stýrihópi UCCN og dagsetningar:
Tengiliður Reykjavíkur við UNESCO, Kristín Viðarsdóttir, var fulltrúi 
Bókmenntaborga UNESCO í vinnuhópi sem gerði drög að nýju regluverki 
UCCN, en hópurinn var fyrirrennari núverandi stýrihóps. Hópurinn starfaði 
frá september 2013 – september 2014. Hún hefur átt sæti í vinnuhópi 
Bókmenntaborganna um alþjóðlegt samstarf frá stofnun hans árið 2016.

3.7. 3.7. Þátttaka í mati á umsóknum borga (fjöldi umsókna sem metnar 
hafa verið hvert ár):
Verkefnastjórar Bókmenntaborgarinnar Reykjavíkur fóru yfir og mátu 
umsóknir allra borga sem sóttu um að verða útnefndar sem Bókmenntaborgir 
UNESCO árin 2014 (15 talsins), 2015 (12) og 2017 (13).
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4. HELSTU VERKEFNI SEM STUÐLA AÐ MARKMIÐUM 
 SAMSTARFSNETSINS HEIMA FYRIR

Bókmenntaborgin Reykjavík og samstarfsaðilar hennar standa fyrir 
margvíslegum verkefnum og viðburðum sem styðja markmið Skapandi 
borga UNESCO. Frá því að borgin var útnefnd sem Bókmenntaborg UNESCO 
hefur Reykjavíkurborg haldið áfram stuðningi við bókmenntalífið í borginni 
og komið á fót nýjum verkefnum. Áhersla hefur verið lögð á samstarf, bæði 
við aðrar opinberar stofnanir og einkaaðila, og litið til nýrra verkefna innan 
orðlistarinnar, grasrótarstarfs og jaðarhópa. Hér á eftir fara nokkur dæmi um 
verkefni sem Bókmenntaborgin hefur haft forgöngu um á síðustu árum. 

4.1. Lestrarhátíð í Bókmenntaborg

Bókmenntaborgin Reykjavík stendur fyrir Lestrarhátíð í október ár hvert. 
Þessi mánaðarlanga hátíð er helguð orðlist í víðum skilningi með nýja þema í 
hvert sinn. Á hátíðinni er sjónum beint að orð- og ritlist fyrir fólk á öllum aldri, 
börn, unglinga og fullorðna. Meðal þema síðustu ár eru raddir kvenna, ljóðlist í 
borgarumhverfinu, samspil orða og mynda svo fátt eitt sé tiltekið. 

Þótt Bókmenntaborgin standi fyrir hátíðinni er hún í eðli sínu grasrótarhátíð 
og allir sem vilja geta tekið þátt með því að standa fyrir viðburðum 
– félagasamtök, stofnanir, fyrirtæki eða einstakir listamenn. Skóla á 
höfuðborgarsvæðinu eru líka með, auk bókasafna, útgefenda og annarra sem 
starfa á bókmenntasviðinu. Á dagskrá eru smiðjur, upplestrar, fyrirlestrar, 
sýningar, bókmenntir í borgarumhverfinu, götulist, tónleikar og margt fleira. 
Bókmenntaborgin hvetur til verkefna sem tengja saman ólík listform og hefur 
til að mynda skipulagt viðburði sem leiða bókmenntirnar saman við tónlist, 
myndlist og hönnun. Oftast er gefin út bók í tengslum við hátíðina, hvort 
sem er í prentuðu formi, rafrænt eða hvoru tveggja. Textar hafa að auki verið 
sýndir eða þeim varpað upp í verslunarmiðstöðvum, á byggingum, strætóum, í 
verslunargluggum og á gangstéttum.

Hátíðin hefur ávallt haft einhverja alþjóðlega hlið sem miðar að því að kynna 
erlendar bókmenntir og höfunda á Íslandi eða að tengja saman höfunda og/eða 
aðra listamenn í samstarfsverkefnum.

Ljóð í leiðinni. Ljóðlínur á strætó á Lestrarhátíð 2013.

Skáld og myndlistarmenn sköpuðu saman orð- og 
myndverk sem sýnd voru á byggingum á Lestrarhátíð 
2016. Ljósmynd: Roman Gerasymenko.
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Lestrarhátíð í Bókmenntaborg hlaut viðurkenningu Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu árið 2014 sem 
framúrskarandi verkefni á sviði lestrarhvatningar. 

4.2. Bókamessa í Bókmenntaborg

Eitt af fyrstu verkefnum Reykjavíkur sem Bókmenntaborgar UNESCO var að koma á fót bókamessu í Reykjavík í samvinnu 
við Félag íslenskra bókaútgefenda. Messan er haldin árlega eina helgi í nóvember og þar geta íbúar í Reykjavík og gestir 
borgarinnar kynnt sér bókmenntaflóru ársins á einum stað. Viðburðurinn samanstendur af bókasýningu útgefenda og lifandi 
bókmenntadagskrá fyrir börn jafnt sem fullorðna með smiðjum, umræðum, upplestrum, áritunum o.fl. Bókamessan er orðin 
að stærsta bókmenntaviðburði ársins þar sem jafnt er höfðað til barna og fullorðinna og er miðpunkturinn í hinu margfræga 
jólabókaflóði. Frítt er inn á messuna og alla dagskrárliði.

Haustið 2017 stóðu svo Reykjavíkurborg og Félag íslenskra bókaútgefenda í fyrsta sinn saman að sérstakri barnabókamessu 
fyrir skólabókasöfn og leikskóla í aðdraganda messunnar. Nýjar bækur voru á tilboðsverði og skóla- og frístundasvið 
Reykjavíkur veitti  aukið fjármagn til bókakaupa sem leik- og grunnskólar borgarinnar gátu nýtt sér. Barnabókamessan var vel 
sótt og sveitarfélög utan Reykjavíkur tóku þessu frumkvæði líka fagnandi og tóku þátt. Markmiðið er að auka safnkost skóla 
og hvetja til aukins yndislesturs. Núverandi skólamálayfirvöld í borginni hafa hug á að halda verkefninu áfram. 

Bækur gefnar út í tengslum við Lestrarhátíðir í Bókmenntaborg.

Höfundar og lesendur hittast á Bókamessu. 
Gerður Kristný afgreiðir. 
Mynd: Roman Gerasymenko.

Ungur lesandi á Bókamessu 2016. Ungir lesendur teknir tali á Bókamessu 
2016. 
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4.3. Sleipnir – lestrarfélagi barnanna

Frá árinu 2012 hefur Bókmenntaborgin verið að þróa lestrarhvetjandi 
verkefni fyrir börn undir merkjum Sleipnis, hins áttfætta fáks Óðins. 
Sleipnir er þeirri náttúru gæddur að geta ferðast milli heima og 
er því gott tákn um hugarflugið sem við förum á um tíma og rúm 
þegar við lesum skáldskap. Það er óhætt að segja Sleipnir sé enginn 
venjulegur hestur þar sem hann stendur fyrir kraft ímyndunaraflsins 
og skáldskaparins. 

Í nafni Sleipnis skipuleggur Bókmenntaborgin og tekur þátt í 
verkefnum sem hvetja börn og ungmenni til að lesa sér til ánægju  
og einnig til að skapa sín eigin ævintýri í sögum og ljóðum. 
Barnabókahöfundar hafa verið fengnir til að skrifa bækur um 
Sleipni og kennarar geta sótt innblástur í verkfærakistu Sleipnis 
sem fylgir bókunum. Efnið er fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri 
og leiðbeiningunum er ætlað að hjálpa kennurum að beina sjónum 
að lestraránægju og ævintýrinu sem bóklestur veitir aðgang að. 
Sleipnisverkefnið er í stöðugri þróun og verður svo áfram. Frá 
2016 hefur Bókmenntaborgin boðið upp á sögustundir með Sleipni 
í samvinnu við Borgarbókasafnið með það að markmiði að öll 
leikskólabörn í Reykjavík eigi þess kost að hitta Sleipni áður en þau 
hefja grunnskólanám. Grunnskólaefni Sleipnis verður svo tilbúið 
haustið 2018.

Að viðbættu því efni sem Bókmenntaborgin framleiðir í nafni 
Sleipnis fyrir börn og kennara dreifir hún Sleipnisbæklingi til foreldra 
sem koma með börn sín í ungbarnaeftirlit á heilsugæslustöðvar í 
Reykjavík. Þar eru foreldrar minntir á gildi þess að lesa fyrir börn allt 
frá byrjun ævinnar og góð ráð gefin fyrir lestrarstundir.
 
Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar eru líka tengd við nafn 
Sleipnis þar sem mynd hans prýðir merki verðlaunanna. Þau eru 
veitt ár hvert fyrir bækur í þremur flokkum: frumsamda barnabók á 
íslensku, þýdda barnabók og loks fyrir myndskreytingar í barnabók. 
 
Sleipnisverkefnið fékk alþjóðlega vídd árið 2017 þegar 
Bókmenntaborgin Melbourne í Ástralíu opnaði vef um ferðir Sleipnis 
í samvinnu við Reykjavík (sjá 5.4.).

4.4. Allir lesa
 
Árið 2014 tóku Bókmenntaborgin og Miðstöð íslenskra bókmennta 
höndum saman með því að blása til landsleiks í lestri sem hlaut nafnið 
Allir lesa. Fyrirmyndin er sótt til hópíþrótta og lesendur hvattir til að 
mynda saman lið sem leggjast á eitt um að verja sem mestum tíma í 
lestur á keppnistímanum. Keppt er í þrjár vikur og skrá þátttakendur 
lesturinn á vef landsleiksins, allirlesa.is. Allir geta myndað lið, svo 
sem fjölskyldur, vinahópar, vinnufélagar, skólafélagar o.s.frv. Áhersla 
er lögð á skemmtun, liðsanda, samskipti og ábendingar um lesefni – í 
stuttu máli á lestur sem félagslega iðju sem leiðir saman lesendur á 
öllum aldri og af ólíkum bakgrunni. Bókstaflega allir geta tekið þátt 
þar sem ólæs börn og aðrir sem ekki geta lesið sjálfir geta notið 
upplesturs með foreldrum, afa og ömmu eða öðrum sem lesa fyrir 
þau. Miðstöð íslenskra bókmennta og Bókmenntaborgin stofnuðu 
leikinn og þróuðu hann í sameiningu fyrstu þrjú árin en hafa nú afhent 
Menntamálastofnun hann sem mun leiða verkefnið áfram með 
áherslu á börn og fjölskyldur þeirra.

Sleipnir heilsar krökkum á Barnamenningarhátíð í Reykjavík.

Feðgar lesa saman. Mynd: Katrín Inga Hjördísardóttir

Eliza Reid forsetafrú tók þátt í að blása til Allir lesa 2017  í strætó. 
Mynd: Eggert Jóhannesson.
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4.5. Fjölmenning og fjölmála ritsmiðjur

Eitt af meginmarkmiðum Bókmenntaborgarinnar 
Reykjavíkur er að opna fyrir skapandi möguleika fyrir 
jaðarsetta hópa innan orðlistarinnar. Þetta starf hófst 
strax árið 2012 með þýðingasmiðju þar sem skáld af 
erlendum uppruna búsett á Íslandi og innfædd skáld 
unnu saman. Markmiðið var að veita röddum sem eiga 
erfitt uppdráttar vettvang og stuðla að því að þær fái að 
hljóma. Síðan hefur Bókmenntaborgin staðið fyrir fleiri 
verkefnum af sama toga og má segja að hún hafi verið 
leiðandi á þessu sviði í borginni og stuðlað að því að 
skrifandi fólk af erlendum uppruna verði sýnilegt. Nýlegri 
dæmi um þessa vinnu eru fjölmála ritsmiðjur fyrir konur 
sem Bókmenntaborgin stóð fyrir árin 2014 – 2015. Boðið 
var upp á ókeypis smiðjur fyrir konur af ólíkum uppruna, 
fyrst í stuttan tíma en síðan í lengri tíma þegar þörfin og 
árangurinn urðu ljós. Markmið með verkefninu var að:
 • Veita konum af erlendum uppruna 
  kraft og skapa vettvang fyrir raddir þeirra.
 • Veita skrifandi konum af erlendum 
  uppruna aðgang að leiðsögn á sviði orðlistar.
 • Kynna konur af erlendum uppruna 
  fyrir íslenskum lesendum.
 • Skapa stuðningsnet og samfélag fyrir    
  konur af erlendum uppruna sem vilja skrifa.

Juan Camilo Román Estrada skáld, les upp á ljóðaviðburði að lokinni 
þýðingarsmiðju árið 2012

Frá fjölmálaritsmiðju fyrir konur árið 2015. Þátttakendur með leiðbeinandanum Angelu Rawlings. 

Líkt og í öðrum verkefnum sem snúa að fjölmenningu voru smiðjurnar opnar innfæddum konum jafnt sem innflytjendum þar 
sem Bókmenntaborgin vill forðast að ýta undir einangrun og aðskilnað þessara margbrotnu hópa. Í framhaldi af smiðjunum 
skipulögðu konurnar og Bókmenntaborgin viðburði þar sem þær komu fram ásamt þekktari höfundum. Afrakstur þessa 
verkefnis er Ós pressan, forlag jaðarhöfunda sem stendur fyrir viðburðum og verkefnum á sviði orðlistar og gefur út tímaritið 
Ós – the Journal. Bókmenntaborgin heldur áfram stuðningi við þennan hóp sem hefur fengið nokkra athygli í fjölmiðlum og 
nokkrir meðlima hans hafa fengið texta birta í tímaritum. Ós pressan er nú einnig komin í samband við NolitchX – Nordic 
Litereratures in Change and Exchange, sem miðar að því að gera innflytjendabókmenntir sýnilegar á Norðurlöndum.



12

4.6. Stuðningur við grasrótarstarf

Frá fyrsta starfsárinu hefur Bókmenntaborgin 
helgað hluta af fjármagni hvers árs stuðningi við 
grasrótarstarf innan orðlistageirans í Reykjavík 
í formi samstarfs á þessu sviði. Markmiðið er að 
stuðla að nýrækt og nýjum verkefnum og ekki síst að 
gera ungum og upprennandi listamönnum kleift að 
stíga fram. Á síðustu árum hefur Bókmenntaborgin 
stutt grasrótarstarf innan útgáfugeirans, gert 
listamönnum kleift að vinna saman þvert á 
listgreinar og landamæri, stutt fjölmenningu 
á sviði orðlista, ritlistarverkefni fyrir börn og 
sviðslistaverkefni svo dæmi séu tekin. Sérstaklega 
er litið til nýstárlegra og nýskapandi verkefna sem 
fengju að öðrum kosti lítinn eða engan stuðning.

Þessi stuðningur hefur reynst góð viðbót við 
formlegri menningarstyrki Reykjavíkurborgar. 
Hluti grasrótarstuðnings eða grasrótarsamstarfs 
Bókmenntaborgarinnar eins og verkefnið 
kallast formlega er að veita annan stuðning en 
fjárhagslegan, hvort sem er ráðgjöf, tengslamyndun, 
að skapa vettvang eða annað sem við á hverju 
sinni. Grasrótarsamstarf verður áfram eitt af 
meginverkefnum Bókmenntaborgarinnar á 
næstu árum.

„Bókmenntaborgin Reykjavík skipti sköpum fyrir 
mig þegar ég var að taka mín fyrstu skref sem 
ungt ljóðskáld og að koma á fót nýju forlagi. Hún 
reyndist bókstaflega eina stofnunin á Íslandi 
sem veitti grasrótar- eða jaðarbókmenntum 
fjárhagslegan stuðning og útgáfan og starfsemin 
væru ekki það sem þær eru í dag án þessa 
stuðnings á þýðingarmiklum upphafstíma.“

– Valgerður Þóroddsdóttir,
ljóðskáld og útgáfustjóri Partusar

Verkefnið Óvinir – Enemies sem leiddi saman höfunda frá Bretlandi og 
Íslandi hlaut grasrótarstuðning 2015-2016.
Mynd: Markús Már Efraím.

Bók með hryllingssögum eftir 
reykvísk börn og myndlýsingum 
listamanna. Ritlistarverkefni sem 
hlaut grasrótarstuðning 2015.
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4.7. Kortlagning bókmenntasögunnar

Eitt af viðvarandi verkefnum Bókmenntaborgarinnar 
er að kortleggja bókmenntasögu borgarinnar og gera 
hana sýnilega í borgarlandinu. Markmiðið er að vekja 
athygli íbúa og gesta á menningarsögu borgarinnar og að 
bókmenntir og orðlist verði hluti af borgarumhverfinu og 
þróun borgarinnar.  Orðlist og önnur list í almenningsrými 
miðlar menningarverðmætum til borgarbúa og ýtir undir 
að þau verði hluti af daglegu lífi borgarbúa. 

Sumar þessara menningarmerkinga eru til komnar vegna 
ábendinga frá almenningi innan samráðsvettvangsins 
Betri Reykjavík. Borgarbúar geta lagt fram hugmyndir 
að verkefnum á vefsvæði Betri Reykjavíkur og aðrir geta 
svo tekið þátt í að þróa hugmyndina áfram, mælt með 
henni, gagnrýnt o.s.frv. Að vori hvert ár er að auki kosið 
um framkvæmdir í hverfum borgarinnar á vefnum Betri 
hverfi. 

Auk bókmenntamerkinganna miðlar Bókmenntaborgin 
bókmenntasögu og orðlist á skáldabekkjum þar sem 
hægt er að hlusta á upplestur í snjallsímum og með 
smáforritinu Reykjavik Culture Walks sem inniheldur 
bókmenntaleiðsagnir um borgina á fjórum tungumálum. 

Sumir borgarbekkir eru skáldabekkir.

Leiðsögukonur í bókmenntagöngu milli skilta sem 
varða bókmenntasögu kvenna í miðbænum.
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4.8. Gröndalshús

Á þjóðhátíðardaginn,  þann 17. júní 2017, opnaði Bókmenntaborgin Gröndalshús sem stendur 
nú á horni Fischersunds og Mjóstrætis. Þetta litla 19. aldar hús í hjarta miðbæjarins á sér stóra 
sögu. Það er nefnt eftir skáldinu, myndlistarmanninum og fræðimanninum Benedikt Gröndal 
(1826-1907) sem bjó þar síðustu tuttugu ár ævinnar. 

Reykjavíkurborg keypti húsið til varðveislu vegna menningarsögulegs gildis þess og lét 
gera það upp í eins upprunalegt horf og hægt var. Í húsinu er vinnurými fyrir skapandi fólk, 
gestaíbúð fyrir erlend skáld og listamenn og í stofum Gröndals á aðalhæð hússins er sýning 
um ævi hans og störf og Reykjavík á hans dögum. Stofurnar eru líka nýttar fyrir fundi, smiðjur 
og aðra viðburði. Varðveisla Gröndalshúss er hluti af þeirri stefnu borgarinnar að hlúa að og 
varðveita menningarminjar í borginni og gera sögu hennar aðgengilegar almenningi.

Icelandair Group tók höndum saman með Bókmenntaborginni við þetta verkefni. Fyrirtækið 
veitti þriggja ára fjárhagsstuðning til Gröndalshúss og Bókmenntaborgin gerðist um leið 
sérstakur bókmenntafélagi Icelandair Hótels Marina við Mýrargötu. Samstarfið hefur 
reynst báðum aðilum gjöfult þar sem hótelið hefur laðað til sín bókmenntatengda viðburði 
og verkefni og stuðningur Icelandair Group hefur skipt sköpum við að koma starfsemi 
Gröndalshúss á laggirnar. 

Gröndalshús í Grjótaþorpi. Mynd: Vigfús Birgisson.

Skjámyndir úr smáforritinu Reykjavik Culture Walks.

Skáldaíbúð í Gröndalshúsi. Mynd: Vigfús Birgisson.
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5. ALÞJÓÐLEG SAMVINNA SEM STUÐLAR AÐ MARKMIÐUM 
SAMSTARFSNETSINS 

5.1. Heimsþing PEN

Heimsþing PEN International var haldið í Reykjavík árið 2013. Bókmenntaborgin tók þátt í undirbúningi, ásamt PEN á Íslandi, 
PEN International og Bókmenntahátíð í Reykjavík. Þema þingsins var „Digital Frontiers – Linguistic Rights and Freedom 
of Speach“ og einn áhersluþáttanna var sú ógn sem steðjar að tungum sem fáir tala í stafrænum heimi. Þetta efni er sífellt 
áleitnara hér á Íslandi. 

Yfir 200 alþjóðlegir gestir komu til landsins til að taka þátt í þinginu sem fór fram í Hörpu, sem þá var á sínu þriðja starfsári. 
Skrifstofa Bókmenntaborgarinnar skipulagði viðburði fyrir almenning í tilefni þingsins til að heimafólk fengi tækifæri til að 
kynnast erlendum skáldum sem sóttu borgina heim.

Bókmenntaborgin Reykjavík hefur stutt við fleiri alþjóðlegar 
ráðstefnur á sviði orðlistar, svo sem NonfictioNOW (2017), Art in 
Translation (2014) og alþjóðlegt þýðendaþing 2017 fyrir þýðendur 
íslenskra bókmennta á erlend mál. Reykjavíkurborg styrkir líka 
Bókmenntahátíð í Reykjavík sem haldin er annað hvert ár og er 
að auki einn samstarfsaðila höfundasmiðjanna Iceland Writers 
Retreat sem laða fjölda manns til Reykjavíkur í apríl ár hvert 
hvaðanæva að úr heiminum.  

Heimsþing PEN International var haldið í Hörpu árið 2013.

5.2. Samstarf milli Íslands og Póllands

Meðal innflytjenda í Reykjavík og á Íslandi almennt eru Pólverjar 
fjölmennastir. Ekki síst af þessum sökum hefur Bókmenntaborgin 
Reykjavík tekið þátt í samstarfsverkefnum sem byggja brýr milli 
Íslands og Póllands. Tvö þessara verkefna voru unnin í samstarfi 
við Wroclaw, sem er ein af systurborgum Reykjavíkur, og það 
þriðja í samvinnu við Bókmenntastofnun Póllands, sem hefur 
aðsetur í Kraká, einni af Bókmenntaborgum UNESCO. 

Fyrra verkefnið með Wroclaw var smásagnaverkefnið Transgressions -  International Narratives Exchange árið 2014 þar sem 
höfundar frá borgunum tveimur skiptust á heimsóknum, tóku þátt í hátíðum og skrifuðu texta sem voru þýddir á milli málanna. 
Noregur og Litháen tóku einnig þátt í þessu verkefni. Síðara verkefnið var Storytelling Lab for Young Adults sem fór fram 2015 
– 2016. Unglingar í Reykjavík og Wroclaw skiptust á heimsóknum og unnu saman í gegnum netið í eitt skólaár. Sýningar með 
ljósmyndum og textum krakkanna voru settar upp bæði í Wroclaw og í Reykjavík og bók var gefin út. Skóla- og frístundasvið 
Reykjavíkur tók þátt í þessu verkefni með Bókmenntaborginni. 

ORT – Ljóð frá Íslandi/Ljóð frá Póllandi var langtímaverkefni í samstarfi Bókmenntastofnunar Póllands og nokkurra aðila á 
Íslandi og var Bókmenntaborgin einn af lykilþátttakendum. Vettvangurinn í Póllandi voru borgirnar Sopot, Varsjá og Kraká. 
Ljóð voru þýdd milli tungumálanna tveggja og sýnd á auglýsingaskiltum, strætisvögnum, lestarstöðum, gangstéttum og 
öðrum stöðum í borgarlöndunum auk þess sem þau voru flutt í útvarpi, birt í bókum og flutt á ljóðaviðburðum og hátíðum 
í báðum löndum. Verkefnið hófst árið 2013 og stóð út árið 2014 þegar bók með ljóðaþýðingum úr pólsku kom út á Íslandi 
ásamt ljóðaplakötum og barnaljóðabók. Öll hafa þessi verkefni stuðlað að áframhaldandi samtali milli Íslands og Póllands á 
bókmenntasviðinu.

Frá upplestri í Iðnó árið 2014, Transgressions, smásagna skipti. 
Ljósmynd Roman Gerasymenko.
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5.3. Brúarsmíði

Samstarfsverkefni milli Íslands og Póllands eru aðeins hluti þeirra alþjóðaverkefna sem Bókmenntaborgin Reykjavík tekur 
þátt í og eiga hlut að því að tengja orðlistafólk saman þvert á landamæri. Höfundar frá Québec City í Kanada og Reykjavík hafa 
til að mynda unnið saman, einnig frá Reykjavík og Edmonton og sem stendur (haust 2017) standa Bókmenntaborgin Reykjavík, 
Författercentrum í Gautaborg, New Writing North í Newcastle og Norðurlandahúsið í Færeyjum að verkefninu Waters and 
Harbours in the North þar sem höfundar og aðrir listamenn frá þessum hafnarborgum eru leiddir saman í smiðjum. Öll þessi 
verkefni eiga það sameiginlegt að þar verður til nýr skáldskapur og þýðingar auk þess sem höfundarnir hljóta kynningu utan 
sinna landsteina og kynnast höfundum og bókmenntum að utan. Bókmenntaborgin leggur áherslu á slík verkefni þar sem þau 
víkka sjóndeildarhring og kynningu íslenskra bókmennta og veita ferskum straumum til Íslands. 

Nokkur samstarfsverkefni hafa verið þvert á listgreinar. Bókmenntaborgin Reykjavík og Montréal, sem er Hönnunarborg 
UNESCO, tóku höndum saman þegar kanadíski hönnuðurinn Émilie Grenier dvaldi í Reykjavík vorið 2015 og vann að hönnun 
sem sótti m.a. efnivið til íslenskrar frásagnarlistar. Hún tók þátt í Hönnunarmars sama ár. Árið 2016 tók Bókmenntaborgin 
þátt í sýningunni Peekaboo á Hönnunarmars en þar voru íslenskar og pólskar myndskreyttar barnabækur í brennidepli út frá 
sjónarhorni hönnunar. Sýningin var sett upp í Safnahúsinu og meðfram henni var boðið upp á smiðjur fyrir börn og fjölskyldur 
þeirra og fyrirlestra fyrir fagfólk. Þetta verkefni tengdi saman forlög í löndunum tveimur sem og rithöfunda, myndlistarfólk og 
hönnuði. 

5.4. Samstarf innan UCCN 

Bókmenntaborgin Reykjavík hefur tekið þátt í mörgum samstarfsverkefnum með öðrum Bókmenntaborgum UNESCO. Þar 
á meðal eru leslistar Bókmenntaborganna á samfélagsmiðlum, bókmenntalega matreiðslubókin Savoir Fair (https://hail.
to/dunedin-unesco-city-of-literature/publication/Bvhzt3x), þátttaka í Melbourne Digital Writer‘s Festival tvisvar sinnum, 
birting íslensks skáldskapar í borgarlöndum í Kraká, Edinborg, Ulyanovsk, Dunedin, Melbourne og Tartu auk viðburða í Seattle 
systurborg Reykjavíkur sem þá var í umsóknarferli sem Bókmenntaborg UNESCO. 

Nokkur samstarfsverkefni eru nú á döfinni, svo sem heimsljóðabók Bókmenntaborga UNESCO með aðkomu Fabriano, sem er 
Handverks- og alþýðulistaborg UNESCO (sumar 2018), og hátíðarhöld Bókmenntaborganna á heimsvísu á alþjóðadegi ljóðsins 
í mars 2018 undir forystu Bókmenntaborgarinnar Granada á Spáni.

Unglingar í Reykjavík tóku þátt í ORT verkefninum með því að stensla íslensk 
og pólsk ljóð á gangstéttar í Reykjavík.

Íslensk ljóðlist á pólsku á götuskiltum í Varsjá.
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Vert er að minnast sérstaklega á eftirtalin þrjú verkefni. 

Drop the Mic – Nordic-Baltic Poetry Slam Network er verkefni sem Bókmenntaborgirnar Reykjavík, Kraká og Tartu stóðu 
fyrir en einnig tóku þátt Bókmenntaborgin Heidelberg og ljóðaslammsfyrirtækið Peter Dyreborg &Co í Kaupmannahöfn. 
Verkefnið stóð yfir frá september 2016 til september 2017 og það miðaði að því að tengja saman listafólk í þessum löndum 
sem leggur áherslu á munnlegan flutning ljóða.  Markmiðið var að auka veg þátttökuljóðlistar, tengja fólk saman í gegnum 
sköpun og flutning, ýta undir félags- og menningarlæsi, virkja ungt fólk í gegnum ljóðræna tjáningu og mynda tengslanet 
skálda og viðburðahaldara þvert á þátttökulöndin. Síðast en ekki síst miðaði verkefnið að því að skapa sjálfbært net fólks 
sem myndi skiptast á reynslu og þekkingu á sviði ljóðaslamms. Verkefnið var styrkt af Norrænu menningargáttinni sem gerði 
þátttakendunum kleift að ferðast á milli landa, vinna saman í smiðjum, taka þátt í námskeiðum og koma fram á opinberum 
viðburðum utan síns heimalands. 

Í Reykjavík varð verkefnið meðal annars til þess að í kjölfarið er orðið til teymi sem 
skipuleggur nú reglulega ljóðaslammsviðburði sem laðar að sér bæði reynd og ný skáld 
og aðra þátttakendur. Bókmenntaborgin mun halda áfram að styðja við þetta verkefni 
auk þess sem Borgarbókasafnið hefur lagst á sömu árar. Borgirnar þrjár sem stóðu að 
verkefninu hafa nú sótt um framhaldsstyrk til Norrænu menningargáttarinnar í því skyni 
að þróa verkefnið enn frekar áfram og víkka það út (sjá 6.2.a).

Ferðir Sleipnis

Bókmenntaborgin Melbourne í Ástralíu tók höndum saman við Bókmenntaborgina 
Reykjavík árið 2016 og hannaði vefsíðu sem er helguð ferðum Sleipnis (lesið um 
Sleipnisverkefni Bókmenntaborgarinnar í kafla 4.3). Vefurinn var opnaður á Bendigo 
bókmenntahátíðinni (Bendigo Writers Festival) sumarið 2017. Á vefnum geta börn 
skrifað póstkort í nafni Sleipnis, þau setja sig í hans spor og lýsa ferðum hans um heiminn 
og ævintýrum hans á þeirra heimaslóðum. Vefurinn er þannig vettvangur fyrir ritlist 
barna hvar sem er í heiminum sem nota ímyndunarafl sitt til að setja sig í spor þessa 
skemmtilega lestrarfélaga. Hvaða borg sem er í samstarfsneti Skapandi borga UNESCO 
getur nýtt sér þennan vettvang og vefurinn getur þvi tengt heimsins börn saman í gegnum 
ævintýri og einfaldar sögur. 

Granada í Reykjavík
 
Haustið 2017 sameinuðust Bókmenntaborgirnar Reykjavík og Granada í verkefni sem 
kjarnaðist um fyrstu ljóðabókina sem kom út í Granada í tvímála útgáfu á spænsku 
og íslensku. Skáldið, José Miguel Gomez Acosta, heimsótti Reykjavík og kom fram á 
viðburðum ásamt þýðendum sínum á íslensku. Bókin, El gran Norte / Norðrið mæra, 
hlaut Federico Garcia Lorca ljóðaverðlaunin á Spáni. Að auki var efnt til dagskrár um 
stöðu bókaverslana í Granada og Reykjavík með þátttöku bókabúðaeigenda frá báðum 
borgunum auk útgefanda og listamanns. Markmiðið var að deila reynslu mili borganna og 
tengja fólk í þessum geira saman.

Vigdís Ósk Howser Harðardóttir frá Reykjavík kom fram í ljóðaslammi í Kraká.
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6. ÁÆTLUÐ VERKEFNI NÆSTU FJÖGUR ÁRIN

Eins og kemur fram fyrr í þessari skýrslu vinnur Bókmenntaborgin Reykjavík eftir stefnu sem var mótuð til fimm ára, 
fyrir árin 2015 – 2019. Þar er áhersla lögð á lestrarhvatningu, samstarf við menntakerfið, miðlun orðlistar, erlenda gesti 
borgarinnar og alþjóðlegt samstarf. Þessar stoðir hvíla á þeim grunni sem allt starf Bókmenntaborgarinnar byggir 
á, þ.e. skapandi starf, nýsköpun, stuðningi við grasrótarstarf og hugmyndafræði um aðgengi fyrir alla og samvinnu. 
Reykjavíkurborg mun halda áfram að styðja við orðlist, lestur og bókmenntastarf og leggur áherslu á gildi samvinnu, 
bæði heima fyrir og alþjóðlega.

Eftirtalin verkefni eru aðeins nokkur dæmi um fyrirhugaða starfsemi á þessu sviði. Eins og sést úr fyrri köflum eru nú 
þegar í gangi fjölmörg verkefni sem þróuð verða áfram. 

6.1. Kynning á mest þremur verkefnum eða viðburðum sem vinna að markmiðum samstarfsnetsins innanlands

6.1.a. Sögur – Samtök um barnamenningu

Bókmenntaborgin Reykjavík er einn samstarfsaðila í verkefninu Sögur. Aðrir sem standa að verkefninu eru m.a. 
Ríkisútvarpið , Borgarbókasafn Reykjavíkur, Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur og SÍUNG: félag barnabókahöfunda.  
Þessi nýja og breiða samvinna á sviði barnamenningar var kynnt á málþingi sem Bókmenntaborgin stóð fyrir í október 
2017 og í kjölfarið voru samtökin Sögur stofnuð. Í stuttu máli beinir verkefnið kastljósinu að sögum eftir börn á aldrinum 
6-12 ára, hvort sem þær eru skrifaðar sem smásögur í bók, handrit að stuttmynd, sviðsverki eða útvarpsleikriti. Börn um 
allt land eru hvött til að skrifa og senda verkin inn í gegnum heimasíðu Sagna. Valin verk eru síðan gefin út á rafbók, birt 
sem stuttmyndir eða útvarpsleikrit í RÚV og sett á svið í Borgarleikhúsinu. Öll valin verk verða flutt og sett í búning af 
fagfólki og börnin fá þannig tækifæri til að sjá sköpunarverk sín blómstra í höndum atvinnulistamanna. 

Samhliða þessu verkefni eru skólar um allt land hvattir til að vinna skapandi verkefni með börnum en börnin geta líka 
tekið þátt óháð sínum skóla. Uppskeruhátíð þessa fyrsta starfsárs Söguverkefnisins verður á Barnamenningarhátíð 
í Reykjavík í apríl 2018. Hátíðin sem er haldin af menningar- og ferðamálasviði og skóla- og frístundasviði 
Reykjavíkurborgar fagnar menningu fyrir börn og menningu barna. Barnabókmenntir eiga fastan sess á hátíðinni og eru 
til að mynda Barnabókaverðlaun Reykjavíkur afhent á þessum tíma. Þau eru veitt í þremur flokkum: fyrir frumsamda 
bók á íslensku, fyrir þýdda bók og fyrir myndskreytingar í barnabók. Kastljósinu verður líka beint að vali barnanna sjálfra 
því Bókaverðlaun barnanna, sem Borgarbókasafn Reykjavíkur hefur staðið að frá árinu 2002 í samvinnu við önnur 
bókasöfn landsins, verða veitt á uppskeruhátíð Sagna í Eldborgarsal Hörpu. Nú eru Bókaverðlaun barnanna orðin hluti af 
Söguverkefninu og auk þess að geta kosið sína uppáhaldsbók geta börn landsins líka tekið þátt í vali á leikriti ársins, lagi 
ársins, sjónvarpsþætti ársins o.s.frv. 

Markmið Sagna er að ýta undir listáhuga barna, m.a. áhuga á bókmenntum og sagnalist, auka menningarlæsi og stuðla að 
sköpun barna auk þess að styðja við barnamenningu almennt. Síðast en ekki síst er verkefninu ætlað að vera vettvangur 
radda barna og ýta undir þátttöku þeirra í menningarlífi og sköpun.

6.1. b. Ritlist á fullveldisári

Íslenska þjóðin fagnar 100 ára fullveldisafmæli árið 2018 því þann 1. desember 1918 varð Ísland fullvalda ríki með 
gildistöku sambandslaganna. Segja má að þetta hafi verið einn merkasti áfanginn í sjálfstæðisbaráttunni, sem hafði 
þá staðið í nær eina öld. Afmælinu verður fagnað með fjölbreyttum menningarviðburðum en sérstök áhersla er lögð á 
nýsköpun og verkefni sem skila árangri til lengri tíma. Bókmenntaborgin tekur þátt í afmælisárinu með því að standa 
að ritsmiðjum fyrir unga og upprennandi höfunda í Reykjavík og víðar og verður þema þeirra fullveldi í víðum skilningi. 
Markmiðið er að fá ungt fólk til að velta hugtakinu fyrir sér í sögu og samtíð og vinna með það á skapandi hátt í 
textagerð. Spurningum um sjálfstæði í hnattrænum heimi verður velt upp svo og viðfangsefnum á borð við persónulega 
og þjóðernislega sjálfsmynd, þjóðerniskennd, menningarlega víðsýni og tengsl milli menningarheima. 

Afrakstur smiðjanna verður birtur á sýningum, á vefnum og á viðburðum fyrir almenning. Verkefnið er unnið í samvinnu 
við menningarstofnanir og bókasöfn og athygli verður vakin á því í fjölmiðlum. Bókmenntaborgin lítur svo á að hér sé 
ekki aðeins um tímabundið verkefni að ræða til að halda upp á aldarafmælið heldur muni það stuðla að tengslamyndun 
ungra skálda og ýta undir ritlist og ritsmiðjur. Verkefnið hlaut styrk úr Fullveldissjóði.
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6.1.c. Fjölmenningarstarf 

Árið 2017 gaf menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkur út fjölmenningarstefnu sem menningar- og ferðamálaráð samþykkti 
í árslok sama ár. Bókmenntaborgin tók þátt í mótun stefnunnar og stendur að innleiðingu hennar á næstu árum ásamt öðrum 
menningarstofnunum borgarinnar. Borgarbókasafn hefur verið leiðandi í því að byggja brýr milli menningarheima með 
margvíslegum menningartengdum verkefnum sem safnið hefur þróað á síðustu árum og hefur Bókmenntaborgin starfað með 
safninu að margvíslegum verkefnum á sviði orð- og ritlistar og mun það samstarf halda áfram komandi ár. Vert er að nefna 
sérstaklega Söguhring kvenna, Café Lingua og menningarmótin Fljúgandi teppi, sem eru allt verkefni sem Borgarbókasafn hefur 
sett á fót. 

Fjölmenningarstefna leggur áherslu á gagnkvæman skilning, aðgengi og virðingu og Bókmenntaborgin mun leggja áherslu á 
þessi gildi í fjölmenningarstarfi sín. Auk bókasafnsins er Veröld – hús Vigdísar og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur við Háskóla 
Íslands mikilvægur samstarfsaðili. Veröld, sem hýsir alþjóðlega miðstöð tungumála og menningar, er studd af Reykjavíkurborg í 
krafti stöðu borgarinnar sem ein af Bókmenntaborgum UNESCO.

6.2. Alþjóðleg verkefni – kynning á þremur verkefnum eða viðburðum sem stuðla að framgangi markmiða 
samstarfsnetsins á alþjóðavísu, sérstaklega í samvinnu við aðra aðildarborgir samtakanna

6.2.a Ljóðlist og tónlist 

Reykjavík, Tartu í Eistlandi og Kraká í Póllandi stefna að því að halda áfram samvinnu sem hófst með verkefninu Drop the Mic: 
Nordic-Baltic Poetry Slam Network. Þessar borgir, auk Lillehammer í Noregi sem nýlega varð Bókmenntaborg UNESCO, hafa 
sótt um styrk frá Norrænu menningargáttinni með það að markmiði að standa saman að þriggja ára verkefni sem tengir saman 
ljóðskáld, tónlistarmenn og sviðslistafólk í þessum borgum. Líkt og í Drop the Mic verkefninu (sjá framar í skýrslunni) munu 
listamenn ferðast á milli borganna, deila reynslu, vinna saman og skapa ný verk. Hluti af verkefninu felst í þýðingarvinnu og 
samvinnu þvert á listform. Ef verkefnið fær brautargengi hefst það vorið 2018 og lýkur með röð viðburða í þátttökuborgunum 
árið 2021 auk þess sem verk listafólksins verða gefin út í rafrænu formi og gerð aðgengileg á netinu. Í Reykjavík verður þetta 
verkefni m.a. unnið í samstarfi við Tónlistarborgina Reykjavík.

6.2.b. Gestadvöl fyrir erlenda rithöfunda

Árið 2017 var Gröndalshús, fyrrum heimilil skáldsins og 
myndlistarmannsins Benedikts Gröndal, opnað í Grjótaþorpinu 
(sjá 4.8) og er húsið rekið af Bókmenntaborginni. Í kjallara 
hússins er íbúð þar sem erlendir  rithöfundar, þýðendur og 
aðrir listamenn geta dvalið gegn vægu gjaldi um nokkurra 
vikna skeið. Auk þess býður Goethe stofnun í Kaupmannahöfn 
þýskum höfundi til Reykjavíkur á hverju vori í samstarfi við 
Bókmenntaborgina og býr hann og starfar í Gröndalshúsi. 

Frá haustinu 2019 hyggst Bókmenntaborgin bjóða höfundum 
frá öðrum Bókmenntaborgum UNESCO í Gröndalshús 
í samvinnu við Bókmenntahátíð í Reykjavík og Mýrina 
– alþjóðlega barnabókmenntahátíð í Reykjavík en slík 
gestadvöl fyrir rithöfunda er þegar fyrir hendi í mörgum 
Bókmenntaborganna og mun Reykjavík nú taka þátt í því 
samstarfi. Rithöfundi eða þýðanda frá annarri Bókmenntaborg 
eða Skapandi borg UNESCO verður boðið að dvelja í Reykjavík 
í mánuð eða svo sér að kostaðarlausu. Fyrrnefndar alþjóðlegar 
bókmenntahátíðir, sem hvor um sig er haldin annað hvert ár, 
verða helstu samstarfsaðila og verður höfundunum boðið að 
taka þátt í hátíðinni hverju sinni. Höfundarnir verða að auki 
kynntir fyrir bókmenntasamfélaginu í Reykjavík og almennum 
lesendum. 

Frá ljóðaslammi á Borgarbókasafni Reykjavíkur. Valgerður 
Þóroddsdóttir og Thelma Marín Jónsdóttir.

Þetta er hnöttur; miðjan

hvílir undir iljum þínum

og færist úr stað og eltir

þig hvert sem þú ferð

Einar Már Guðmundsson: 
Úr ljóðinu „Ræðupúlt örlaganna“
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6.2.c. Ársfundur Bókmenntaborga UNESCO 2021 

Reykjavík fagnar tíu ára afmæli sínu sem Bókmenntaborg UNESCO árið 2021. Borgin vonast til þess að geta 
hýst ársfund Bókmenntaborganna í viku bókarinnar í apríl það ár og kynna um leið bókmenntir frá þessum 
fjölbreyttu borgum fyrir íbúum og gestum Reykjavíkur. Þar sem UCCN er vaxandi samstarfsnet væri um stóran 
bókmenntaviðburð að ræða þar sem orðlist frá 35 – 40 borgum væri gert hátt undir höfði í Reykjavík. 

Markmið fundarins væri þríþætt: að kynna Reykjavík og orðlist hennar fyrir erlendu gestunum, að deila reynslu auk 
þess að stuðla að áframhaldandi samvinnu innan netsins og kynna markmið þess og hugsjónir fyrir Reykvíkingum 
og Íslendingum. 

Ef af verður mun Bókmenntaborgin leita eftir samstarfi við stofnanir og samtök, svo sem Miðstöð íslenskra 
bókmennta, Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, Norræna húsið, Árnastofnun, fjölmiðla og fleiri. 

6.3. Fjárhagur

Framlög Reykjavíkurborgar til Bókmenntaborgarinnar árið 2018 eru 72.600.000.000 kr. Innan þessa ramma 
eru laun og launatengd gjöld, rekstur Gröndalshúss og skrifstofu Bókmenntaborgarinnar auk verkefnafés. Auk 
framlags Reykjavíkurborgar leitar Bókmenntaborgin styrkja og vinnur ákveðin verkefni í samstarfi við aðra, 
bæði opinbera og einkaaðila. Sem dæmi má nefna að árið 2017 studdi Icelandair Group Bókmenntaborgina með 
10.000.000 milljón króna framlagi fyrir Gröndalshús og Goethe stofnun leggur árlega fram fé til að hægt sé að 
bjóða þýskum höfundi til Íslands. 

Fjárhagur Bókmenntaborgarinnar árið 2018:

Rekstarkostnaður (laun, húsnæði og tölvukerfi)    28.000.000 ISK
Skapandi verkefni     18.000.000 ISK
Gröndalshús*      21.000.000 ISK
Markaðsmál       5.600.000 ISK
Samtals     72.600.000

Tekjur og styrkir**     14.000.000 ISK
 
*Kostnaður vegna boðdvalar í gestaíbúð Bókmenntaborgarinnar er ekki innfalinn.

** Hér er ekki meðtalinn styrkur sem sótt hefur verið um til Fullveldissjóða þar sem svar hefur ekki borist frá 
sjóðnum. 

Reykjavík hefur hug á að halda ársfund Bókmenntaborga árið 2021 og mun leita eftir aukafjármagni vegna þessa. 
Eins verður leitast við að virkja samstarfsaðila Bókmenntaborgarinnar s.s. Norræna húsið og Hús Vigdísar 
Finnbogadóttur. 

Áðurnefnd gestaíbúð í Gröndalshúsi verður starfrækt í samvinnu við Alþjóðlega Bókmenntahátíð í Reykjavík, 
Mýrina alþjóðlega barnabókahátíð í Reykjavík og fleiri bókmenntatengda viðburði í Reykjavíkurborg. 
Einnig verður hugað að styrkjum annarsstaðar frá inn í þetta verkefni.  

6.4. Kynningarmál

Annar verkefnastjóra Bókmenntaborgarinnar er markaðsfræðingur og ber hann ábyrgð á kynningarstefnu hennar. 
Vefur Bókmenntaborgarinnar, sem er á íslensku og ensku, inniheldur upplýsingar um verkefni og viðburði, auk þess 
sem Samstarfsnet skapandi borgir UNESCO eru kynntar. Árið 2016 sameinaðist vefur Bókmenntaborgarinnar og 
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Bókmenntavefur Borgarbókasafns þar sem íslenskir samtímahöfundar og verk þeirra eru kynnt. Einnig geymir 
vefurinn tímaás íslensks bókmenntalífs, viðburðadagatal og fréttir úr bókmenntalífinu. Bókmenntaborgin 
heldur úti síðum á Facebook og Twitter þar sem sagt er frá verkefnum og viðburðum og samstarfi innan 
netsins. Bókmenntaborgin hefur átt gott samstarf við RÚV frá upphafi og fleiri fjölmiðla í samræmi við 
verkefni hverju sinni. Samstarfsaðilar Bókmenntaborgarinnar kynna hana einnig á margvíslegan hátt. 

Bókmenntaborgin vinnur með Höfuðborgarstofu og kynningarteymi Reykjavíkurborgar að því að kynna 
Reykjavík sem Bókmenntaborg og með Miðstöð íslenskra bókmennta að kynningu á íslenskum bókmenntum 
erlendis. Þegar þetta er skrifað er verið að endurskoða markaðstarf menningar- og ferðamálasviðs og er 
ný stefnumótun í farvegi þar sem hugað verður að því hvernig stofnanir sviðsins geti unnið betur saman að 
kynningarmálum. 

Bókmenntaborgir UNESCO starfrækja kynningarhóp og Reykjavík tekur virkan þátt í því starfi sem hópurinn 
mótar hverju sinni. Auk þess vinna Bókmenntaborgirnar Reykjavík, Kraká, Norwich og Óbidos nú að því að 
undirbúa sameiginlegt verkefni sem miðar að því að útbúa verkfærakistu sem Bókmenntaborgirnar allar gætu 
nýtt sér til að marka sig og kynna útávið. Sótt hefur verið um alþjóðlegan styrk fyrir þetta verkefni og ef hann 
fæst mun Bókmenntaborgin fá sérfræðinga frá Háskólanum í Reykjavík til samstarfs. 
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