
  

 

Borg með hjarta 

Starfsáætlun 2014 

Reykjavíkurborg 
Menningar– og ferðamálasvið 



   

 

Starfsa ætlun Menningar- og ferðama lasviðs 2014 eftir samþykkt fja rhagsa ætlunar 2014 í  borgarstjo rn 3.12.2013. 

Forsí ðumynd: Reykjavik Pride / Helgi Halldo rsson. 



EFNISYFIRLIT  

 Menningar– og ferðamálasvið  .........................................................................................................................................  2 

 Skipurit og menningar– og ferðama lara ð .................................................................................................................  2 

 Hlutverk og stefna  ..............................................................................................................................................................   3 

 Borg með hjarta  ....................................................................................................................................................................  4  

 Helstu verkefni og a herslur 2014  ...............................................................................................................................   4 

 Ferðaþjo nusta   .......................................................................................................................................................................  6 

 Bo rn og menningaruppeldi  ............................................................................................................................................   8 

 Reykjaví k bo kmenntaborg UNESCO  ........................................................................................................................  10 

  Helstu verkefni 2014  ...............................................................................................................................................  11 

 Fja rma l og rekstur  ...........................................................................................................................................................   12 

  Fja rhagsa ætlun 2014  .............................................................................................................................................   14 

  Stefnukort  .....................................................................................................................................................................  16 

  Skorkort  .........................................................................................................................................................................  18 

 

Stofnanir sviðsins ...................................................................................................................................................................  20 

 Borgarbo kasafn Reykjaví kur .......................................................................................................................................  20 

  Helstu verkefni 2014 ................................................................................................................................................  23 

  Viðburðadagatal .........................................................................................................................................................  24 

  Lykilto lur   .....................................................................................................................................................................  25 

 Ho fuðborgarstofa ...............................................................................................................................................................  26 

  Helstu verkefni 2014  ...............................................................................................................................................  29 

  Viðburðadagatal  ........................................................................................................................................................  30 

  Lykilto lur  .......................................................................................................................................................................  31 

 Listasafn Reykjaví kur  .....................................................................................................................................................  32 

  Helstu verkefni 2014 ................................................................................................................................................  35 

  Viðburðadagatal  ........................................................................................................................................................  36 

  Lykilto lur  .......................................................................................................................................................................  37 

 Ljo smyndasafn Reykjaví kur  ........................................................................................................................................  38 

  Helstu verkefni 2014 ................................................................................................................................................  41 

  Viðburðadagatal  ........................................................................................................................................................  42 

  Lykilto lur  .......................................................................................................................................................................  42 

 Menningarmiðsto ðin Gerðuberg  ...............................................................................................................................  44 

  Helstu verkefni 2014 ................................................................................................................................................  47 

  Viðburðadagatal  ........................................................................................................................................................  48 

  Lykilto lur  .......................................................................................................................................................................  48 

 Minjasafn Reykjaví kur  ....................................................................................................................................................  50 

  Helstu verkefni 2014  ...............................................................................................................................................  53 

  Viðburðadagatal  ........................................................................................................................................................  54 

  Lykilto lur  .......................................................................................................................................................................  55 

 Viðey ........................................................................................................................................................................................  56 

  Helstu verkefni 2014  ...............................................................................................................................................  58 

  Viðburðadagatal  ........................................................................................................................................................  59 

  Lykilto lur  .......................................................................................................................................................................  59 

 

Árið 2013. Helstu verkefni  ...............................................................................................................................................  60 

 Menningar– og ferðama lasvið  ....................................................................................................................................  61 

  Bo kmenntaborg UNESCO  ......................................................................................................................................  63 

  Borgarbo kasafn Reykjaví kur  ...............................................................................................................................  63 

  Ho fuðborgarstofa   .....................................................................................................................................................  65 

  Listasafn Reykjaví kur ..............................................................................................................................................  66 

  Ljo smyndasafn Reykjaví kur   ...............................................................................................................................  67 

  Menningarmiðsto ðin Gerðuberg  .......................................................................................................................  68 

  Minjasafn Reykjaví kur  ............................................................................................................................................  69 

  Viðey  ................................................................................................................................................................................  70 



2  

 

SKIPURIT 

MENNINGAR– OG FERÐAMÁLARÁÐ  

Kjörnir:      Til vara: 

Einar O rn Benediktsson, formaður - Æ  Gaukur U lfarsson - Æ 

Margre t Kristí n Blo ndal - Æ (fra  5.6. 2012)  Dilja  Á mundado ttir  - Æ(fra  5.3.'13) 

Eva H. Baldursdo ttir  - S    Freyja Steingrí msdo ttir - S (fra  18.6.'13)  

O sk Vilhja lmsdo ttir - S (fra  16.4.'13)   Guðni Ru nar Jo nasson  - S (fra  18.6.'13) 

Þorbjo rg Helga Vigfu sdo ttir –D (fra  19.3.'13) Marta Guðjo nsdo ttir –D (fra  19.3.'13)  

Á slaug Marí a Friðriksdo ttir  –D    Jarþru ður Á smundsdo ttir  –D  

Daví ð Stefa nsson -V     Þo r Steinarsson -V 

  

Á heyrnarfulltru ar Bandalags í slenskra listamanna a  fundum ra ðsins:  

Kolbru n Halldo rsdo ttir     Pe tur Gunnarsson til  vara 

Hrafnhildur Sigurðardo ttir      Erla Þo rarinsdo ttir til  vara 

  

Fulltru a Samtaka ferðaþjo nustunnar er jafnframt heimilt að sitja fundi ra ðsins. 

 

Æ = Besti flokkurinn. S= Samfylkingin.  D= Sja lfstæðisflokkurinn. V= Vinstrihreyfingin grænt framboð. 

  

MENNINGAR– OG FERÐAMÁLASVIÐ  



3 

 

Ferðamálastefna 
Styrkar stoðir  er fyrirso gn ferðama lastefnu Reykja-

ví kurborgar 2011-2020.  Þær eru: 

Menningarborg  

Heilsuborg 

Ráðstefnuborg  

Vetrarborg 

Þær undirstrika annars vegar styrkleika Reykjaví kur, 

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

heilsutengdri ferðaþjo nustu (Menningarborgin og 

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

og styðja með auknum a herslum og kraftmeiri að-

gerðum (Ra ðstefnuborgin og Vetrarborgin). 

Framtíðarsýn ferðamálastefnu 
,,Reykjaví k verði eftirsó 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.”  

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

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

miðsto ðvarinnar Gerðubergs, Minjasafns Reykjaví kur og Ho fuðborgarstofu. Umsjo n með starfsemi í  Viðey, Reykjaví k

-Bo kmenntaborg UNESCO  og þverfaglegu starfi um barnamenningu er vistuð a  skrifstofu sviðsins. Stofnanirnar 

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

umsjo n með ma lefnum  Leikfe lags Reykjaví kur í  Borgarleikhu si, To nlistar- og ra ðstefnuhu ssins Ho rpu, Listaha tí ðar í  

Reykjaví k og Sinfo ní uhljo msveitar Í slands fyrir ho nd Reykjaví kurborgar. Menningar- og ferðama lasvið se r um 

samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlí fið og er borgaryfirvo ldum til faglegrar ra ðgjafar í  þeim ma la-

flokkum sem heyra undir sviðið.  

Menningarstefna 
Í  dro gum að endurskoðaðri menningarstefnu er ny  

menningarstefna rí kisins ho fð til hliðsjo nar. Ekki er 

gert ra ð fyrir miklum breytingum a  gildandi stefnu, 

enda var hu n aðeins til fjo gurra a ra og hefur reynst vel.  

Leiðarljós  endurskoðaðrar menningarstefnu 
,,Reykjaví k er hó fuðbórg menningar í  landinu. Sja lfs-

mynd borgarinnar byggir a  menningararfi, skapandi 

hugsun og frumkvæði í  samspili við alþjo ðlegar stefnur 

og strauma. Menningarlí fið einkennist af metnaði, fjo l-

breytni og virkri þa ttto ku í bu a og gesta“.  

Yfirskriftir markmiða:   
Auðlind - undirstaða framtíðar 

Börn og menningaruppeldi 

Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar 

Listir 

Samkennd, jafnræði og mannréttindi 

Umhverfi og saga 

Alþjóðleg menningarborg 

Þáttur menningar í stjórnkerfi  Reykjavíkurborgar  

Stafræn menning   

 

Gerð verður aðgerðara ætlun fyrir hvert markmið. 
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Borg með hjarta 
er yfirskrift Menningar- og ferðama lasviðs a rið 2014. 

Yfirskriftin endurspeglar a herslur og helstu markmið 

með starfsemi sviðsins þetta a rið og miðlar því  að hvers 

konar borgarbrag Menningar- og ferðama lasvið vill 

stuðla. Í  því  að vera borg með hjarta felst m.a. að setja 

mannre ttindi í  o ndvegi og vinna að því  að Reykjaví k se  

manneskjuleg og hly leg borg – jafnt fyrir þa  sem he r bu a 

og hina sem sækja okkur heim. Fjo lbreytt menningar- 

og listalí f spilar í  þessu samhengi lykilhlutverk; að 

starfsemi menningarstofnana sviðsins hvetji til þa ttto ku 

og geri o llum borgarbu um kleift að na lgast upply singar, 

fræðslu og upplifun tengda menningararfi og so gu, sjo n- 

og orðlistum, to nlist, fjo lmenningu, barnamenningu og 

margví slegum viðburðum, svo fa tt eitt se  nefnt af því  

sem er a  vettvangi sviðsins. 

Í  yfirskriftinni felst einnig hvatning til þess að sy na dirf-

sku og þor til að fara ny jar leiðir og breyta u t fra  við-

teknum venjum. Þessa se r stað a  margví slegan ha tt í  

starfsa ætlunum stofnana sviðsins. Stuðningi Reykja-

ví kurborgar við fjo lmargar sja lfstæðar stofnanir og 

framleiðendur a  sviði menningar og lista er ætlað 

fjo lþætt hlutverk s.s. að styrkja faglegan grunn, næra 

blo mlega og breiða grasro t og y ta undir o grandi 

tilraunastarfsemi. Menningar- og listalí fið í  Reykjaví k 

a rið 2014 ætti því  að endurspegla sterkar grunnstoðir 

og fagmennsku í  bland við sko punargleði og forvitni. 

  

Í  borg með hjarta er tekið vel a  mo ti gestum. Þeim er 

fagnað, tryggt gott aðgengi að upply singum og eru 

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

hefur upp a  að bjo ða allt a rið um kring. Tekið er tillit til 

þarfa ferðamanna og mikilvægis ferðaþjo nustu a  o llum 

sviðum. Miðborgin er hjarta Reykjaví kur, menningar-

miðja og jafnframt fjo lso ttasti ferðamannastaður 

HELSTU VERKEFNI OG ÁHERSLUR SVIÐSINS 2014  
landsins og verður að endurspegla þetta mikilvæga 

hlutverk m.a. í  gegnum umhverfisgæði, hreinsun og 

fegrun. 

Styrkveitingar og  framlög 
Helstu breytingar a  framlagi menningar- og 

ferðama lara ðs litast af ny jum samningum til fleiri a ra. 

Samningur um rekstur Borgarleikhu ssins 2013-2015 er 

tví þættur; annars vegar rekstrarstyrkur til starfsemi en 

hins vegar styrkur vegna innri leigu af hu seign og 

bu naði í  Borgarleikhu sinu.  Þar er ny mæli að Leikfe lag 

Reykjaví kur skal leggja a herslu a  að sinna listuppeldi 

barna og ungmenna og vinna a rlega fræðslua ætlun þar 

að lu tandi í  samra ði við Menningar- og ferðama lasvið.  

Framlag til Ho rpu hefur einungis verið endurgreiðsla a  

fja rmo gnun byggingarinnar en tilgangur ny s samkomu-

lags um Ho rpu to nlistar- og ra ðstefnuhu s ohf er að 

skjo ta stoðum undir rekstur hennar með það að mark-

miði að reksturinn verði eins sja lfbær og kostur er. 

Samkvæmt því  munu Reykjaví kurborg og í slenska rí kið 

leggja Ho rpu til se rsto k a rleg framlo g fyrir a rið 2013 – 

2016 í  re ttu hlutfalli við eignarhlut þeirra í  fe laginu.  

Á  a rinu 2014 bætast to nlistarha tí ðirnar So nar Reykja-

ví k, Reykjaví k Midsummer Music og Tectonics við þær 

ha tí ðir sem njo ta samstarfssamnings til þriggja a ra u r 

svoko lluðum Borgarha tí ðasjo ði, sem ætlað er o rva ny -

sko pun í  ha tí ðahaldi í  Reykjaví k.  Fyrir eru a  samningi 

Íceland Áirwaves, Ho nnunarMars, Jazzha tí ð í  Reykjaví k, 

Blu sha tí ð í  Reykjaví k, Bo kmenntaha tí ð í  Reykjaví k, 

Myrkir mu sí kdagar, Food&Fun, Hinsegin dagar - 

Reykjaví k Gay Pride, Leiklistarha tí ðin Lo kal og Reykja-

ví k Dance Festival. Listaha tí ð í  Reykjaví k ny tur sí ðan 

hæsta framlags til ha tí ða með þrí hliða samningi við rí ki 

og borg er gildir til a rsloka 2015.  

Með gerð samstarfssamninga til þriggja a ra er mun 

sterkari stoðum rennt undir faglegt starf í  listalí fi 

Borg með hjarta 
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borgarinnar. Stærsti samningurinn er við Heimili 

kvikmyndanna til rekstrar Bí o s Paradí sar og 

Menningarfe lagið Tjarnarbí o  vegna Tjarnarbí o s, en 

jafnframt eru langtí masamningar  við Ny listasafnið, og 

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

verkstæðis og Myndho ggvarafe lagið í  Reykjaví k.  

To nlistarho purinn Nordic Áffect verður To nlistar-

ho pur Reykjaví kur 2014. 

Sviðslistamiðsto ðin í  Tjarnarbí o i og Sjo nlistamiðsto ð a  

Korpu lfssto ðum njo ta hæstu styrkjanna vegna innri 

leigu að undanskildu Borgarleikhu si. Íðno , SÍ M 

Hafnarstrætis16, Myndho ggvarafe lagið Ny lendugo tu 

13B óg 15 óg Grafí kfe lagið í  Hafnarhu si njó ta einnig 

niðurgreiddrar innri leigu fyrir starfsemi sí na.  

Menningar- og ferðama lara ð setur se r a rlega ny jar 

verklagsreglur við u thlutun styrkja og eru helstu 

breytingar vegna a rsins 2014 þær að ekki verður um 

skyndistyrki að ræða heldur einungis a rlega styrkjau t-

hlutun enda a hersla frekar lo gð a  fjo lgun langtí ma-

samninga og Borgarha tí ðasjo ð.  

Erlent samstarf 
Menningarma lanefndir ho fuðborga Norðurlanda 

halda sameiginlega ra ðstefnu annað hvort a r um það 

sem helst brennur a  þeim og verður hu n haldin í  

Kaupmannaho fn 2014.  

Menningar- og ferðama lasvið a  í  margví slegu erlendu 

samstarfi. Ho fuðborgarstofa greiðir go tu erlendra 

fjo lmiðla, kynnir Reykjaví k a  erlendum mo rkuðum og 

vinnur að markaðssetningu borgarinnar með sam-

starfsaðilum innan lands og utan, auk aðildar að 

alþjo ðlegum samto kum ferðama la og viðburðahalds. 

Stjo rnendur menningarstofnana og sviðsins  sitja í  

alþjo ðlegum samto kum hver a  sí nu sviði. Nokkuð er 

um na ms– og kynnisferðir starfsmanna til u tlanda og 

tekið er a  mo ti erlendum gestum í  sama skyni. 

Á rangur alþjo ðlegs samstarfs verður svo sy nilegur með 

ny jungum í  starfi, alþjo ðlegum  samstarfsverkefnum, 

sy ningum, ra ðstefnum og viðburðum y mist he r a  landi 

eða erlendis.  Þannig einkennist t.a.m. sy ningardagskra  

Listasafns Reykjaví kur 2014 af samvinnu við sex erlend 

so fn og Ljo smyndasafn Reykjaví kur tekur þa tt í  tveimur 

ljo smyndasy ningum erlendis og tilnefnir til alþjo ðlegra 

ljo smyndaverðlauna.  

Miðlun og markaðssetning 
Haldið verður a fram að þro a ny tingu a  margví slegri 

rafrænni miðlun a  stofnunum sviðsins til upplifunar, 

kynningar, fræðslu og markaðssetningar.  Starfsho pur 

um ny miðlun og upply singatækni heldur a fram sto rfum 

a samt smærri vinnuho pum um afmo rkuð verkefni, s.s. 

ny  vefkerfi, fræðslu, fy sileika vefverslunar, gagnao ryggi 

og samvinnu við UTD. 

Á  grunni umfangsmikillar greiningar a  heimasí ðum og 

samfe lagsmiðlum stofnananna og starfsmannafræðslu 

hefur verið gerð samræmd aðgerðaa ætlun fyrir a rið. 

Se rsto k a hersla verður lo gð a  almenna og se rtæka 

kennslu og fræðslu til að starfsmenn geti ny tt enn betur 

þau tækifæri sem felast í  ny miðluninni. Snjallsí mar og 

spjaldto lvur voru tekin í  notkun a  sviðinu a rið 2013 og 

verður mikil a hersla  lo gð a  miðlun lifandi myndefnis og 

gagnvirks viðmo ts í  kynningarstarfi menningarstofnana.  

Ljo smyndasafn Reykjaví kur opnar nu  rafrænan aðgang 

að safneigninni enn frekar með því  að la ta hanna so lu-

kerfi svo kaupa megi myndir beint af myndavefnum og 

fa  þær samtí mis sendar til sí n í  gegnum to lvupo st. 

Ho fuðborgarstofa mun halda a fram gerð stuttra 

kynningarmyndbanda um ha tí ðir auk þess að u tbu a 

sambærilegt efni fyrir menningarstofnanirnar til að ny ta 

a  vefmiðlum.  Ha tí ðir borgarinnar o ðlast  ny tt viðmo t í   

ny jum  vefumsjo narkerfum. 
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FERÐAÞJÓNUSTA  

Metár í íslenskri ferðaþjónustu 
Á rið 2013 hefur einkennst af mikilli so kn í  

ferðaþjo nustu þra tt fyrir að a rið 2012 hafi verið meta r. 

Bu ist er við allt að 800.000 ferðamo nnum til landsins 

2013 sem samsvarar um 20% aukningu milli a ranna 

2012 óg 2013. 

Í  okto ber 2013 hafa alls 639.951 ferðamenn komið til 

landsins  um Keflaví kurflugvo ll, sem er um 102.000 

fleiri en a  sama tí mabili 2012. Komur erlendra 

ferðamanna um Keflaví kurflugvo ll hafa aukist um 

19,2%  a  milli a ra.  

Ferðamo nnum hefur fjo lgað verulega fra  flestum 

mo rkuðum. Gestum fra  Bretlandi fjo lgaði um 41,1%, fra  

Norður Ámerí ku um 25,5% og fra  o ðrum lo ndum um 

25,9%. Mið- óg Suður-Evró pubu um fjó lgaði hins vegar 

minna eða um 15% og ferðamo nnum fra  Norðurlo ndum 

fjo lgaði aðeins um 3,9%. 

Ein helsta a stæða aukins ferðamannafjo lda til landsins 

er talin vera aukið aðgengi ferðamanna að landinu og 

umfangsmeiri markaðssetning. Sautja n flugfe lo g flugu 

til landsins a rið 2013 fra  67 a fangasto ðum, þar af tvo  ny  

yfir sumartí mann, belgí ska flugfe lagið Thomas Cook 

Áirlines og spænska flugfe lagið Vueling Áirlines. Stærsta 

flugfe lagið með flesta a fangastaði til og fra  Í slandi er 

sem fyrr Ícelandair með tvo ny ja a fangastaði Ánchorage 

og Sankti Pe tursborg. EasyJet mun fjo lga ferðum sí num 

fra  Keflaví k til Luton flugvallar, í  na grenni Lundu na, u r 

fjo rum í  sex í  a rsbyrjun 2014. Við Lundu narflugið 

bætast reglulegar ferðir til Bristol, Edinborgar og 

Manchester. Veturinn 2013-2014 flju ga 9 flugfe lo g til 

landsins en framboð a ætlunarflugsins minnkar um 

nærri helming yfir veturinn. Boðið verður upp a  

a ætlunarferðir fra  38 borgum í  Norður Ámerí ku og 

Evro pu. Við bætist ny r a fangastaður en Ícelandair mun 

hefja reglulegt flug til Newark í  New York veturinn 2013 

og svo bætast Genf, Edmonton og Vancouver í  Kanada 

við a rið 2014. Wow hefur tilkynnt að fe lagið muni hefja 

flug til Bandarí kjanna vorið 2014. 

Ánnar a hrifaþa ttur vaxandi ferðamannafjo lda er a takið 

Ínspired by Íceland sem hleypt var af stokkunum eftir 

eldgosið í  Eyjafjallajo kli og verkefnið Í sland allt a rið sem 

fylgdi í  kjo lfarið. Markmiðið var að fjo lga ferðamo nnum 

utan ha annar, fra  september til aprí l, og hefur það mark-

mið na ðst. Um 71% fleiri ferðamenn heimso ttu landið 

veturinn 2012-2013 en veturna 2009-2013. Um 32% 

fleiri ferðamenn heimso ttu landið veturinn 2012-2013 

en veturinn þar a  undan.  

Ferðamenn í Reykjavík sumarið 2013 
Reglubundinni ko nnun Ho fuðborgarstofu a  ferðahegðun 

og upplifun erlendra ferðamanna í  borginni  var fylgt 

eftir 2013. Reynsla ferðamanna af Reykjaví k fyrstu 

ma nuði a rs 2013 var ja kvæð eins og í  fyrri ko nnunum. 

87% ferðamanna tó ldu reynslu sí na af Reykjaví k vera 

ja kvæða miðað við 94% a  sama tí ma a rið 2012. To lur 

kannana fra  tí mabilinu maí  - a gu st 2013 liggja ekki fyrir 

og því  ekki hægt að bera þær saman við to lur fra  fyrra 

a ri.  

Heimild: Ferðamálastofa 
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Veitingahu s og verslun er vinsælasta afþreying 

ferðamanna í  Reykjaví k í  janu ar – aprí l 2013. Miðað við 

sama tí mabil 2012 hafa so fn/sy ningar og sund/

heilsubo ð færst upp um eitt sæti hvert og eru nu  í  4. og 

5. sæti a  meðan listviðburðir hafa fallið um eitt sæti í  8. 

sæti yfir vinsælustu afþreyingu ferðamanna í  janu ar - 

aprí l 2013 miðað við sama tí mabil 2012. En heilsurækt 

stendur í  stað milli a ra. 

Þegar ferðamenn voru beðnir um að gefa afþreying-

unni sem þeir stunduðu í  Reykjaví k einkunn komu í  

ljo s mismunur a  milli vinsælda og mats a  gæðum 

afþreyingar. Því  þra tt fyrir fall listviðburða í  8. sæti yfir 

vinsælustu afþreyingu ferðamanna hafa gæði þeirra 

aukist að mati ferðamanna og færðust þeir upp í  3. sæti 

u r 5. sæti milli a ra. Á  sama tí ma eru vinsældir safna/

sy ninga að aukast en í  gæðamati lækka so fnin um eitt 

sæti. 

Ferðama lastefnan er sky r hvað varðar a herslur í  

markaðssetningu. Markviss kynning a  vetrar-, menn-

ingar-, ra ðstefnu- og heilsuborg kallar a  gott samstarf 

við fjo lmarga aðila. Leggja ma  rí kari a herslu a  að efla 

kynningu listviðburða og heilsurækt auk þess sem ra ð-

gert er að bæta enn samstarf um markaðssetningu við 

so fn borgarinnar a rið 2014. 

Borg í sókn 
Eitt stærsta verkefni Ho fuðborgarstofu a  a rinu hefur 

verið að takast a  við eitt af forgangsverkefnum 

ferðama lastefnunnar sem er að endurskoða vo rumerki 

Reykjaví kur. Endurskoðunin hefur staðið allt a rið 2013 

m.a. með rannso knum og ma lþingum með aðkomu 

margra. Sveitarfe lo g ho fuðborgarsvæðisins hafa nu  

sameinast í  kynningarstarfi undir vo rumerki Reykja-

ví kur. Markmiðið er að allir hagsmunaaðilar sja i hag 

sinn í  því  að nota ny tt vo rumerki og sameinist um þau 

skilaboð sem það ber með se r. 

Ra ðstefnuborgin Reykjaví k, sem to k til starfa í  janu ar 

2012, sinnir afar mikilvægri markaðssetningu. 

Ferðaþjo nusta tengd ra ðstefnum, fundum og 

alþjo ðlegum viðburðum af y msu tagi er eitt mikil-

vægasta so knarfæri Reykjaví kur a  næstu a rum. Sam-

kvæmt rannso knum eru gestir sem tilheyra ho pi 

ra ðstefnuferðamanna (MÍCE) hvað verðmætastir þar 

sem heimso knir þeirra dreifast yfir allt a rið, ekki sí st 

vetrartí mann. Þessi tegund ferðamanna ver meira fja r-

magni en hinn hefðbundni ferðamaður. Það er því  

a rí ðandi að sækja markvisst a  þennan arðbæra markað 

sem gerir ferðaþjo nustufyrirtækjum kleift að viðhalda 

starfsemi allt a rið og veita þannig duglega innspy tingu 

inn í  í slenska hagkerfið. Á  vegum Ra ðstefnuborgarinnar  

hefur mikil so kn a tt se r stað erlendis og fjo ldi fyrir-

spurna um ra ðstefnur og hvataferðir hafa leitt til við-

skipta hja  aðildarfe lo gum og fer þeim sto ðugt fjo lgandi. Í  

september 2013 eru aðildarfe lagar alls 38 nemur 

rekstrarfe  kr. 127,5 m.kr. í  formi aðildarfe lagsgjalda. 

 

Mo rg spennandi verkefni eru framundan í  ferðaþjo nustu 

í  Reykjaví kur en flest bendir til þess að fjo lgun 

ferðamanna til Í slands haldi a fram a  næstu a rum. 

Reykjaví k er vinsæll a fangastaður erlendra ferðamanna 

og mikilvægt að halda því  go ða markaðsstarfi sem hefur 

a tt se r stað sí ðustu a r a fram a  faglegan ha tt. Fulltru ar 

ferðaþjo nustunnar eru bjartsy nir a  framtí ðina, en eitt 

stærsta a hyggjuefnið er að fjo lgun gesta reyni um of a  

þolmo rk ferðamannastaða.  

Þetta a  lí ka við um miðborg Reykjaví kur, sem er fjo l-

so ttasti ferðamannastaður landsins, þar sem reynir a  

aukna umhirðu og þjo nustu. Æskilegast væri því  að 

Reykjaví kurborg hefði meiri beinar tekjur af komum 

ferðamanna s.s. í  formi gistina ttagjalds eða eðlilega hlut-

deild í  verulegum skatttekjum rí kisins af greininni.   
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BÖRN OG MENNINGARUPPELDI  

Markmið í menningarstefnu 
Bo rn, ungmenni og fjo lskyldur þeirra eru virkir 

þa tttakendur í  menningarlí finu og framlag þeirra til 

menningar er metið að verðleikum. Menning og listir 

eru snar þa ttur í  uppeldi og kennslu barna og 

ungmenna í  borginni. Leiksko lar, grunnsko lar og 

frí stundamiðsto ðvar eiga go ða samvinnu um list-

uppeldi við listamenn, so fn og menningarmiðsto ðvar í  

borginni. 

Menningarstefna í verki 
Í  verkum Menningar- og ferðama lasviðs endurspeglast 

stefnan a  margví slegan ha tt, jafnt hja  menningar-

stofnununum, í  miðlægum verkefnum, sem og í  stuðn-

ingi fagra ðsins við verkefni a  sviði listmiðlunar sem 

tengjast listuppeldi barna.  

Stærstu styrkhafarnir, Leikfe lag Reykjaví kur, Lista-

ha tí ð í  Reykjaví k og Sinfo ní uhljo msveit Í slands sinna 

veigamiklu hlutverki í  listuppeldi barna. Þa  ma  nefna 

tvo  miðlæg verkefni er tengjast barnamenningu a  

sviðinu en það er í  fyrsta lagi Reykjaví k Bo kmennta-

borg UNESCO  og í  o ðru lagi skapandi samstarf  milli 

Menningar- og ferðama lasviðs og Sko la - og frí stunda-

sviðs með sameiginlegum verkefnastjo ra barnamenn-

ingar.  

Verkefnastjóri barnamenningar 
er nu  kominn til að vera sem samstarfsverkefni Sko la– 

og frí stundasviðs (SFS) og Menningar– og ferðama la-

sviðs (MOF). Hann kemur t.a.m. að Barnamenningar-

ha tí ð í   Reykjaví k, Skrekki - hæfileikakeppni grunn-

sko lanna, Upptaktinum – to nsko punarverðlaunum 

barna og ungmenna, Norðurljo sum – norrænni lista-

ha tí ð barna og ungmenna  auk samstarfs við Borgar-

leikhu s og Bí o  Paradí s um sko lasy ningar.  Sí ðast en 

ekki sí st heldur hann utan um Biophiliu, Menningar-

fa nann og kynningu a  fræðslutilboðum menningar-

stofnana fyrir SFS. 

Biophilia—tónvísindasmiðjur 
Biophilia, samstarfsverkefni Reykjaví kurborgar, Ha sko la 

Í slands og Bjarkar Guðmundsdo ttur hefur verið  í  mikilli  

gerjun sí ðustu tvo  a r og  verður eitt af formennsku-

verkefnum Í slendinga í  Norrænu ra ðherranefndinni 

2014.  Það verður kynnt se rstaklega a  Nórðurló ndum, 

en a tta borgir munu taka þa tt í  þessari þro unarvinnu 

sem kallar a  ny ja sy n og ny jar aðferðir. Markmiðið er að 

brjo ta upp hið hefðbundna kennsluform og hvetja til 

ví ðtækrar þa ttto ku þvert a  aldursho pa, na msgreinar og 

fagsvið, þar sem sko pun er notuð sem menntunar- og 

rannso knaraðferð. 

Menningarfáni Reykjavíkurborgar 
er þro unarverkefni sem hvetur til menningarstarfsemi a  

leiksko lum, í  grunnsko lum og frí stundaheimilum. Vef-

sí ðan menningarfani.is þro ast sem upply singabrunnur 

fyrir  þa  sem að  starfa að barnamenningu. Lo gð verður 

se rsto k a hersla a  að kynna verkefnið betur og hvetja til 

þa ttto ku.  
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BARNAMENNING, FRÆÐSLA OG LISTIR  
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REYKJAVÍK BÓKMENNTABORG UNESCO  

Hlutverk 
Reykjaví k Bo kmenntaborg UNESCO er menningar-

skrifstofa sem hefur það hlutverk að miðla bo kmenn-

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

stendur fyrir lestrarhvetjandi verkefnum fyrir bo rn og 

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

gerir bo kmenntaso gu hennar aðgengilega í  borgar-

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

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

starfi með o ðrum Skapandi borgum UNESCO. 

 

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

innanlands sem og a  alþjo ðlegum vettvangi. Stoðir 

hennar verði styrktar í  samstarfi við aðra þa  sem koma 

að bo kmenningu og ritlist a  breiðum vettvangi.  

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

sviði bo kmenningar og orðlistar og það kynnt a  aðgengi-

legan og aðlaðandi ha tt. Áð hvetja til frekara samstarfs 

og ny sko punar a  sviði orðlistar og lestrarmenningar. Áð 

bo kmenntir og ritlist verði ein af stoðum skapandi starfs 

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

orðlistar og annarra skapandi greina.  
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Bo kmenntaborgin hefur verið að festa sig í  sessi fra  því  

að skrifstofan var sett a  fo t haustið 2011. Á rið 2014 

verður haldið a fram að þro a verkefni hennar og ny  

bætast við. Stærsta verkefni a rsins verður Lestrarha tí ð í  

Reykjaví k, sem verður haldin í  þriðja sinn, en þessi 

ma naðarlanga ha tí ð er flaggskip Bo kmenntaborginnar 

og markmiðið að hu n dafni og verði þekkt stærð í  lí fi 

borgarbu a. Eftir sem a ður verður meginverkefni 

Bo kmenntaborgarinnar að styðja við og hvetja til 

skapandi starfs a  sviði orðlista a  fjo lbreyttan og lifandi 

ha tt, standa fyrir verkefnum sem stuðla að lestri og rit-

list og miðla bo kmenningu.  

Samstarf 
Bo kmenntaborgin leggur se rstaka a herslu a  samstarf, 

bæði innan borgar og utan svo og a  alþjo ðaví su. Ny ju 

landsa taki í  lestri verður hleypt af stokkunum vorið 

2014 í  samvinnu við Miðstó ð í slenskra bó kmennta óg 

fleiri samstarfsaðila a  bo kmenntasviðinu, en því  verður 

beint að o llum aldursho pum. Fyrirmynd þessa verkefnis 

er m.a. þa ttto kuverkefni í  hreyfingu sem Í SÍ  stendur að. 

Þrju  alþjo ðleg samstarfsverkefni eru a ætluð a  a rinu, 

po lsk-í slenska ljo ðaverkefninu ORT sem ho fst 2013 

ly kur og í  a rsbyrjun hefst sma sagnaverkefnið Trans-

gressions: International Narrative Exchange, en þrja r 

borgir taka þa tt í  því  auk Reykjaví kur. Þa  mun samstarf 

Bo kmenntaborgarinnar og Goethe stofnunar halda 

a fram og mun þy skur gestaritho fundur dvelja í  Reykja-

ví k um nokkurra vikna skeið vorið 2014.  

Bo kmenntaborgin tekur þa tt í  Listaha tí ð í  Reykjaví k, 

stendur að sy ningu og viðburði um Melittu Urbancic 

með Landsbo kasafni og fleirum og einnig mun hu n að 

venju standa fyrir viðburðum a  borgarha tí ðum Reykja-

ví kur, ein eða í  samvinnu við aðra, auk þess sem hu n 

stendur fyrir a rlegri Bo kamessu í  Ra ðhu si Reykjaví kur í  

 

 

Viðburðadagatal Reykjavík Bókmenntaborgar 2014 

Febrúar Vetrarhátíð 

Maí Barnamenningarhátíð og Listahátíð í Reykjavík 

Júlí Art of being Icelandic – sýning í Ráðhúsinu 

Ágúst Menningarnótt 

Október Lestrarhátíð 

Nóvember Bókamessa; Lestrarsprettur, landsátak 

Desember Lestrarsprettur, landsátak 

samstarfi við Fe lag í slenskra bo kau tgefenda og 

sy ningunni The Art of Being Icelandic í  samstarfi við 

Miðsto ð í slenskra bo kmennta og Ra ðhu sið. Bo kmennta-

borgin er meðlimur í  samstarfsneti Skapandi borga 

UNESCO og tekur þa tt í  verkefnum og samræðu a  þeim 

vettvangi.  

Rafræn miðlun 
Rafræn miðlun verður a fram snar þa ttur í  starfi 

Bo kmenntaborgarinnar. Sma forritið Literary Reykjavik 

verður þro að a fram, en þar geta notendur kynnst 

bo kmenntum og so gu borgarinnar a  skemmtilegan og 

aðgengilegan ha tt. Bo kmenntaborgin, Borgarbo kasafn 

og nu  einnig Minjasafn vinna saman að þessari miðlun 

og mun það samstarf halda a fram. Einnig verður haldið 

a fram að kortleggja bo kmenntaso gu borgarinnar og 

merkja staði sem þar skipta sko pum. Snjallsí mavefur 

Bo kmenntaborgarinnar er ny ttur í  þessu skyni en þar 

geta notendur na lgast myndir, hljo ð og stiklur sem 

styðja við merkingar í  borgarlandinu.  Vefirnir 

bokmenntaborgin.is og bokmenntir.is, sem Borgar-

bo kasafn rekur, verða sameinaðir a  a rinu í  ny jan og enn 

o flugri bo kmenntavef. Samstarfi Bo kmenntaborgar, 

Minjasafns og Listasafns við menningarmerkingar, sem 

ho fst a rið 2013, verður haldið a fram.  

Viðburðadagatal 
Bo kmenntaborgin tekur þa tt í  borgarha tí ðum Reykja-

ví kur með bo kmenntatengdum viðburðum. Einnig 

stendur Bo kmenntaborgin fyrir  margví slegum 

bo kmenntaviðburðum í  samstarfi við o lí kar stofnanir, 

ho pa og einstaklinga. Stærsti viðburður a rsins er 

Lestrarha tí ð sem haldin er a rlega í  okto ber og stendur 

allan ma nuðinn. Ny tt verkefni a  a rinu verður lestrara tak 

a  landsví su sem a ætlað er að hefjist í  no vember.  

HELSTU VERKEFNI 2014  
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FJÁRMÁL OG REKSTUR  
Rekstur  
Menningar- og ferðama lasvið leggur a fram rí ka a herslu 

a  að finna hagkvæmustu leiðir í  rekstri um leið og leitast 

er við að uppfylla metnaðarfull markmið 

stefnumo rkunar Reykjaví kurborgar í  ma laflokkunum. 

Hagræðingarkrafan sem birtist a rið 2014 í  því  að engar 

ví sito lubætur koma a  breytilegan kostnað í  rekstri utan 

afmarkaðra þa tta, bitnar þyngst a  stofnunum sviðsins 

sem hafa sí ðustu a r orðið fyrir um 20% raunniðurskurði 

a  framlo gum borgarsjo ðs. Kostnaður í  rekstri stofnana 

sviðsins hefur verið skorinn niður a rvisst að a rinu 2013 

undanskildu, en  reynt verður að mæta þessari þro ngu 

sto ðu m.a. með því  styrkja eftir margví slegum leiðum 

o flun se rtekna hja  stofnunum sviðsins. 

Breytingar a  gjaldskra m stofnananna taka annars vegar 

mið af miðlægum viðmiðum fja rhagsa ætlunar  og hins 

vegar hefur sviðið sett se r sky r markmið um að ny ta 

sem best kaupma tt erlendra ferðamanna með því  að 

hækka einskiptis aðgang umfram viðmið og fjo lga full-

borgandi gestum. Farið verður í  a tak við að kynna 

starfsemi menningarstofnana Reykjaví kurborgar fyrir 

ferðaþjo nustunni og so lu- og markaðsa tak er framundan 

a  Gestakorti Reykjaví kur.  Hins vegar verður a fram lo gð 

rí k a hersla a  að borgarbu ar njo ti betri kjara og hag-

kvæmni stærðar Reykjaví kur. Þannig verður se rstakt 

a tak gert í  að auka kynningu og so lu a  Menningarkorti 

Reykjaví kur og verðinu haldið o breyttu a  milli a ra.  Se r-

stakt a tak verður sett af stað til að efla safnabu ðir, auka 

veltu og framlegð.  

53% af fja rhagsramma a rsins verður varið til styrkja óg 

samninga, en 41%  af fja rhagsramma verður varið til 

rekstrar stofnana sviðsins.  

Samruni stofnana 
Borgarra ð samþykkti þa   tillo gu menningar- og 

ferðama lara ðs að rekstur og starfsemi Ví kurinnar – 

Sjo minjasafns Reykjaví kur ses. verði yfirtekinn með 

eignum og skuldum sja lfseignastofnunarinnar og safnið 

gert að borgarsafni. Samhliða var sviðsstjo ra falið að 

leiða sameiningu a  rekstri og þjo nustu Minjasafns 

Reykjaví kur, Ljo smyndasafns Reykjaví kur, Viðeyjar og 

Ví kurinnar – Sjo minjasafns Reykjaví kur í  samræmi við 

forsendur og markmið fyrirliggjandi samrunaa ætlunar.  

Á ætlað er að ny tt safn taki formlega til starfa um mitt a r 

2014.  Ko nnuð verða tækifæri sem felast í  samstarfi og 

samrekstri Borgarbo kasafns Reykjaví kur og Menningar-

miðsto ðvarinnar Gerðubergs með það að markmiði að 

styrkja framtí ð bo kasafnanna sem menningarmiðju í  

hverfum og auka vægi viðburðadagskra r í  so fnunum um 

alla borg a rið um kring.  

Mannauðsmál  
Hvetjandi og ja kvætt starfsumhverfi er sa  grunnur sem 

Menningar- og ferðama lasvið leggur a herslu a  í  mann-

Fjármál 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2014 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                   255.343 

 Rekstrartekjur samtals                   255.343 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                901.575 

 Innri leiga                         822.714  

 Annar rekstrarkostnaður              2.251.894 

  Rekstrargjöld samtals                  3.976.183 

Rekstrarniðurstaða 3.720.840 

Starfsmenn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsmannafjöldi 2014 

 Fjöldi starfsmanna                                    214 

 Fjöldi stöðugilda                                     147,4 

Stöðugildi eftir stofnunum 

 Borgarbókasafn Reykjavíkur                   74,1 

 Listasafn Reykjavíkur                               20,6 

 Minjasafn Reykjavíkur                             18,8 

 Höfuðborgarstofa                                    11,9 

 Menningarmiðstöðin Gerðuberg             7,9 

 Ljósmyndasafn Reykjavíkur                      5,0 

 Skrifstofa  sviðs                                           4,8 

 Sérverkefni                                                  3,0 

 Viðey                                                             1,3 

auðsma lum. Niðursto ður starfsmannako nnunar sy na að 

almennt eru starfsmenn sviðsins ja kvæðir og reiðubu nir 

til að leggja mikið a  sig til að na  a rangri í  starfi.   

Starfsmannakannanirnar eru gott tæki sem ny tt er til að 

leggja a herslur í  mannauðsma lum a  hverri stofnun sem 

og í  sameiginlegum verkefnum þvert a  sviðið.   

Með þa ttto ku starfsmanna í  starfsho pum sem myndaðir 

eru þvert a  sviðið  er unnið að ma lum er snerta bætt 

upply singaflæði, fræðslu- og kynningarfundi, vistaskipti 

og heilsueflingu, auk fræðslu um einelti og a reitni og 

fyrirbyggjandi aðgerðir  í  þeim efnum með ja kvæðum 

hætti.    
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Skipting rekstrar  

Stofnanir sviðs Styrkir og samningar 

   Skipting gjalda   
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FJÁRHAGSÁÆTLUN 2014  
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STEFNUKORT  

Gildi: Mannrækt – Orka – Fagmennska  

 
 

Menningaruppeldi  

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

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

o llum sko lastigum. 

Höfuðborg menningar 

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

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

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

fjo rum stoðum  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar. 

Eftirsóknarverður áfangastaður  

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

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

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

Nýsköpun  

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

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

 

Þjónusta 
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Hagkvæm nýting og stýring fjármuna 

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

ljo si.  

Sterk kostnaðarvitund  

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

um leið og eðlilegu aðhaldi og eftirliti er viðhaldið.  

Gagnsæi í styrkveitingum  

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

Verðmætasköpun 

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

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

 

 

 

Samstarf og samráð  

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

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

viðhorfum þeirra og o skum. 

Öflug miðlun   

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

bæta þessar stofnanir þjo nustu sí na og kynningu.   

Gott aðgengi og almenn þátttaka  

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

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

Hlúð að sögu og menningarminjum  

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

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

menningarlega se rsto ðu Reykjaví kurborgar. 

Skýr stefnumörkun og gagnsæ stjórnsýsla  

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

stjo rnun þeirra markviss. 

 

 

 

Hæfir og áhugasamir starfsmenn 

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

Hvetjandi og jákvætt starfsumhverfi 

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

frumkvæði, metnað og frjo a hugsun meðal starfsmanna.   

Árangursríkir stjórnunarhættir  

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

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

að sinna stjo rnunarhlutverki sí nu.  

Fjármál 

Verklag 

Mannauður 
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SKORKORT 2014  
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BORGARBÓKASAFN  
REYKJAVÍKUR  
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Hlutverk 
Borgarbo kasafn Reykjaví kur er upply singa- og 

menningarstofnun sem starfar í  samræmi við gildandi 

lo g um almenningsbo kaso fn. 

 

Leiðarljós 
Borgarbo kasafn Reykjaví kur standi jafnfætis bestu 

almenningsbo kaso fnum heimsins hvað varðar bu nað og 

þjo nustu og efli menningu í  fjo lbreyttu og alþjo ðlegu 

umhverfi. Starfsemi safnsins einkennist af ví ðsy ni og 

virðingu. 

 

Meginmarkmið 
 Borgarbo kasafn se  aðgengilegt o llum borgarbu um 

 Heimso knir í  Borgarbo kasafn se u hluti af daglegu 

lí fi borgarbu a 

 Heimso knir í  Borgarbo kasafn se u hluti af 

menningaruppeldi barna og unglinga 

 Borgarbo kasafn se  leiðandi í  kynningu a  

bo kmenntum 

 Safnkostur uppfylli o skir og þarfir viðskiptavina 

 Starfsemi Borgarbo kasafns se  ly ðræðisleg, opin og í  

sí felldri þro un 

 Borgarbo kasafn hafi a  að skipa a nægðum og hæfum 

starfsmo nnum 

 Fja rmunum se  vel varið 

Safnið starfar í  samræmi við gildandi stefnur og 

samþykktir Reykjaví kurborgar þar a  meðal samþykkt 

um Borgarbo kasafn fra  2002; Bo kasafnalo g nr 

50/2012; yfirly singu Menningar- óg ví sindastófnunar 

Sameinuðu þjo ðanna (UNESCO) um almennings-

bo kaso fn fra  1994 og yfirly singu Álþjo ðasamtaka 

bo kasafna og bo kavarðafe laga (ÍFLÁ) um fjo l-

menningarleg bo kaso fn.   

Borgarbo kasafn Reykjaví kur rekur sex so fn; aðalsafn í  

Gro farhu si, Á 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.  

Fjármál 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2014 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      43.200  

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                 388.767 

 Innri leiga                                            107.826  

 Annar rekstrarkostnaður                  169.164 

 

Rekstrarniðurstaða 622.557 

 

Starfsmannafjöldi 2014 

Heildarfjöldi starfsmanna 97 

Fjöldi stöðugilda                           74,1 
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HELSTU VERKEFNI 2014  

Að heiman og heim  
Álmenningsbo kaso fn hafa verið að þro ast æ meira í  a tt 

að alhliða menningarmiðsto ðvum þar sem fo lk ny tur 

menningar- og lista, sækist eftir fe lagsskap og 

fe lagsaðsto ðu og endurnærist í  amstri dagsins. Þau hafa 

verið að setja se r ny  markmið sem lu ta að upplifun, 

styrkingu, þa ttto ku fo lks og ny sko pun. Þo  ma  aldrei 

missa sjo nar a  því  grunnhlutverki almenningbo kasafnsins 

að upply sa og fræða og minna a  að þau eru lo gbundin 

stofnun og sveitarfe lo gum ber skylda til að reka 

almenningsbo kaso fn. Í  a rslok 2012 voru samþykkt ny  

bo kasafnalo g og þar segir m.a.: „Bo kaso fn eru þjo nustu-

stofnanir sem starfa í  þa gu almennings og eigenda sinna 

og eru ekki rekin í  hagnaðarskyni. Sameiginlegt mark-

mið bo kasafna, sem undir lo g þessi falla, er að veita 

aðgang að fjo lbreyttu safnefni og upply singum a  mis-

munandi formi. Þau skulu efla menningar- og 

ví sindastarfsemi, menntun, sí menntun, atvinnulí f, í s-

lenska tungu, a nægjulestur og upply singalæsi. Hlutverk 

bo kasafna er að jafna aðgengi að menningu og þekkingu. 

Á hersla skal lo gð a  að safnkostur bo kasafna endurspegli 

sem flest sjo narmið.“ Á rið 2014 verður ny tt til að styrkja 

enn frekar þessi markmið. Á  a rinu 2013 var safnkostur 

skoðaður vandlega og verður a framhaldið þeirri vinnu a  

a rinu 2014 með það í  huga að styrkja safnið enn frekar 

sem brunn þekkingar, upply singa og a nægju.  

Á  a rinu 2014 a  að skoða samruna BBS og Menningar-

miðsto ðvarinnar Gerðubergs. Í  því  felast mo rg tækifæri 

fyrir almenningsbo kasafnið til að u tví kka starfsemi sí na 

enn frekar sem menningar- og hverfamiðsto ð. 

Skoðað verður hvernig færa megi þjo nustu safnsins 

meira u t a  meðal borgarbu a og o hefðbundnar leiðir 

kannaðar í  því  samhengi. 

Mikil samvinna er milli Reykjaví kur Bo kmenntaborgar 

UNESCO enda tengsl Borgarbo kasafns Reykjaví kur við 

verkefnið mjo g sterk. Á fram verður unnið að viðburðum 

og verkefnum a rið 2014 í  samvinnu við Bo kmennta-

borgina, t.d. a  Lestrarha tí ð í  okto ber. 

Á fram verður unnið að því  markmiði að opna ny tt safn í  

U lfarsa rdal, en forso gn að slí ku safni var samþykkt í  lok 

a rs 2013.  

Ný tækni  
Sí ðla a rs 2013 to k Borgarbo kasafn í  notkun ny ja tækni 

við umsy slu safnkosts sí ns. Í  stað strikamerkja eru nu  

notaðar o rflo gur í  allar bækur sem auðveldar alla um-

gengni við safnkost, hvort sem er fyrir starfsfo lk eða 

notendur. Ny jar sja lfsafgreiðsluve lar voru teknar í  

notkun í  september og eru þær mun liprari en go mlu 

ve larnar.  Á rið 2014 mun litast af þessari ny jung, en 

markmið safnanna er að 80-90% notenda ny ti se r sja lfs-

afgreiðsluve lar við inn- og u tla n. Unnið verður að þessu 

markmiði a rið 2014.  

Vefsetur og nýmiðlun 
Á ætlað er að færa heimasí ðu/vefsetur Borgarbo kasafns 

í  ny tt vefumsjo narkerfi í  byrjun a rs 2014. Í  tengslum við 

þann gjo rning skal heimasí ðan endurskoðuð og endur-

ho nnuð til að mæta betur þo rfum notenda. Á fram 

verður haldið að þro a notkun safnsins a  samfe lagsmiðlum 

og að það se  kynnt sem ví ðast í  netheimum.  

Tilraunaverkefni 
Safnið mun taka þa tt í   þriggja a ra tilraunaverkefni 

a samt Norðlingasko la um samrekstur sko la- og 

almenningsgo kasafns þar sem safnið leggur til starfs-

kraft og safnkost a  mo ti sko lanum. Þetta er spennandi 

verkefni því  að Norðlingasko li er miðsto ð í  hverfinu og 

almenningur hefur þar með aðgang að safni og sko la. 

Þetta er bætt þjo nusta við í bu a hverfisins en bo kabí llinn 

mun þo  hætta að ganga a  þeim slo ðum. 

Samstarf Borgarbókasafns við Menningar-

miðstöðina Gerðuberg 
Gerð verður u ttekt a  tækifærum í  samruna Borgar-

bo kasafns Reykjaví kur og Menningarmiðsto ðvarinnar 

Gerðubergs með það í  huga að styrkja framtí ðarhlutverk 

almenningsbo kasafna sem menningarmiðjur í  hverfum 

borgarinnar með aukinni a herslu a  fjo lbreytta 

viðburðadagskra  a rið um kring. Fagþekking viðburða-

stjo rnenda í  Gerðubergi og a herslur a  barnamenningu, 

fjo lmenningu og alþy ðumenningu myndu ny tast um alla 

borg. 

Útrás/innrás 
Bryddað verður upp a  ny jungum í  þjo nustu safnsins og 

skoðað hvort ekki se u tækifæri í  u tra s með það að 

augnamiði að kynna so fnin fyrir borgarbu um. Kannað 

verður með samvinnu við stofnanir og fyrirtæki og 

skilakassar settir upp í  verslunarmiðsto ðvum, sund-

laugum, í þro ttamiðsto ðum eða a lí ka stofnunum. Einnig 

hvort ekki se  grundvo llur fyrir „sma u tibu um“ þar sem 

þjo nusta safnanna verður kynnt t.d. a  reiðhjo lum. Unnið 

verður a fram með hugmyndina „Hangtu a  bo kasafninu“  
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og hu n færð í  ny jan bu ning með það í  huga að fa  ny tt og 

ekki sí st ungt fo lk inn a  so fnin.  

Í  september 2013 fo r go ður ho pur starfsmanna Borgar-

bo kasafns í  fræðslu- og kynnisferð til Helsinki og a rið 

2014 eru a ætlaðar tvær ferðir starfsmanna, en mark-

miðið er að meirihluti starfsmanna fari í  slí ka kynnis-

ferð. Á  a rinu 2014 verða það Holland og Danmo rk sem 

verða heimso tt. 

Fjölmenning 
Menningarmo t hafa verið vinsæl hja  Borgarbo kasafni. 

Nu  hafa nokkrir sko lar gert samning um að menningar-

mo tin verði fastur liður í  sko lastarfinu. Stefnt er að því  

að bjo ða upp a  heimana msaðstoð fyrir framhalds-

sko lanema í  aðalsafni.  

Á  vegum So guhrings kvenna verður haldið leiklistar-

na mskeið, en verkefnið fe kk veglegan styrk fra  fyrir-

tækinu Kaffita r til þessa. Stefnt er að því  að So guhring-

urinn og Cafe  Lingua sem haft hafa aðsetur sitt í  

aðalsafni, haldi einnig viðburði í  Gerðubergi. 

Kynjuð fjárhagsáætlun. 
Reykjaví kurborg a kvað a rið 2010 að taka upp kynjaða 

fja rhags- og starfsa ætlun (KFS). Byrjað var með tilrauna-

verkefnum en nu  er verkefnið hafið fyrir alvo ru. Það 

felst í  því  að gætt verði kynjasjo narmiða við fja rhags- og 

starfsa ætlanir.  

Ekki er raunhæft að leggja allt undir í  einu og því  hafa 

verið valin afmo rkuð verkefni til að byrja a . Á  MOF var 

a kveðið að byrja a  starfsemi með bo rnum og unglingum. 

Gerð var verkefnaly sing og miðað við tí mabilið fra  1. 

ju ní  2013 fram í  maí /ju ní  2014. Verkefnið felst í  að kort-

leggja þa ttto ku drengja og stu lkna í  skipulo gðum 

viðburðum menningarstofnana Reykjaví kurborgar og 

tekur Borgarbo kasafn þa tt í  þessari vinnu. 

Viðburðadagatal Borgarbókasafn 2014 

Janúar Þetta vilja börnin sjá! í Gerðubergssafni 

Febrúar 

Safnanótt og Ljóðaslamm. Þetta vilja börnin sjá! í Gerðubergssafni. Heimsdagur barna  í Gerðubergs-
safni. Alþjóðlegur móðurmálsdagur. Evrópa hlær – kvikmyndahátíð í Kamesi. Ljósmyndasýning 
Kristínar Hauksdóttur í Artóteki í tengslum við ljósmyndahátíð á vegum FÍSL (Félag íslenskra sam-
tímaljósmyndara) 

Mars Starfsdagur. Myndasögusamkeppni og -sýning 

Apríl Vika bókarinnar, Sumardagurinn fyrsti. Barnamenningarhátíð 

Maí Sýning Guðrúnar Kristjánsdóttur í Artóteki. 

Júní 
Kvöldgöngur. Ritsmiðjur. Vikulegar bókmenntagöngur á ensku. Sumarlestur barna í öllum söfnum. 
Afhending Blóðdropans. Sýning Borghildar Óskarsdóttur í Artóteki. 

Júlí 
Kvöldgöngur. Vikulegar bókmenntagöngur á ensku. Sumarlestur barna í öllum söfnum.  
Sýningin: Gesture Sign Art, Deaf Culture/Hearing Culture. 

Ágúst 
Kvöldgöngur. Ritsmiðjur. Vikulegar bókmenntagöngur á ensku.  Menningarnótt. Sumarlestur barna í 
öllum söfnum 

September Vika símenntunnar. Bókasafnadagurinn. Afmælissýning Íslenskrar grafíkur. 

Október Málþing. Lestrarhátíð 

Nóvember Norræna bókasafnavikan. Dagur íslenskrar tungu 

Desember Bókmenntakynningar fyrir unglinga, Tilnefning til Fjöruverðlaunanna 

Fastir viðburðir 
yfir vetrar-

mánuði 

Laugardagar og sunnudagar eru barnadagar. Fjölskyldumorgnar. Sögustundir. Safnkynningar. Heil-
ahristingur. Leshringir fyrir börn og fullorðna. Lesum blöðin saman. Café Lingua.                                                          
Söguhringur kvenna. Prjónakaffi. Menningarmót. Reykjavík Safarí. Origami. Æringi sækir leikskóla- 
og frístundaheimili heim. Fyrir fullorðna – dagskrá tengd viðburðum í deiglunni. 

Fastir viðburðir 
yfir sumar-

mánuði 
Kvöldgöngur. Bókmenntagöngur á ensku. Sumarlestur. Ritsmiðjur 

Árið um kring 

Sýningar í Artóteki. Kvikmyndasýningar og aðrir viðburðir í Kamesi. Útstillingar á safnkosti í tengslum 
við ýmsa merkisdaga, hátíðir og annað. Bókmenntadagskrár. Brúðuleikhús og aðrir viðburðir fyrir 
börn. Heimsóknir listamanna. Þátttaka hverfissafna, bókabílsins Höfðingja og sögubílsins Æringja í 
hverfishátíðum. Bókmenntagöngur og göngur eftir pöntunum 
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Lykiltölur 
Rauntölur           

2011 

Rauntölur 

2012 

Útkomuspá  

2013 

Markmið  

2014 

Gestafjöldi 656.087 636.970 630.000 630.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 
10.617 12.789 11.000 11.000 

Fjöldi viðburða fyrir börn og fjölskyldur 48 51 42 45 

Fjöldi gesta sem heimsóttu vefi BBS (meðalt. á mán) 
*Talning lá niðri að hluta 2011 

7.499 16.854 15.000 16.000 

Fjöldi uppflettinga á vefi BBS (meðaltal á mán) ** 
Talning lá niðri að hluta 2011 

33.752 55.605 52.000 55.000 

Safnkostur 470.523 477.603 470.000 470.000 

Safnkostur á íbúa 3,95 4,02 3,95 3,95 

Velta safnkosts-útlán á eintak 2,35 2,06 2,06 2,06 

Velta safnkosts-tónlist (eingöngu) útlán á eintak 2,64 2,04 2,04 2,04 

Tölvur fyrir gesti 41 41 41 41 

Afgreiðslustundir safnanna og bókabíls á viku 327 342 342 342 

Afgreiðslustundir á ári 17.004 17.784 17.784 17.784 

Afgreiðslust samstarfssafna í Mosfellsbæ og Seltjarnar-
nesi á viku 

80 80 80 80 

Heildarhúsnæði í fermetrum-brúttó 6.622 6.622 6.622 6.622 

Útlán 1.106.587 985.442 965.000 970.000 

Útlán til skipa (fjöldi skipa) 7 6 6 6 

Útlán til stofnana (fjöldi stofnana) 3 4 3 3 

Bókin heim (fjöldi notenda) 75 57 70 65 

Útlán á íbúa 9,3 8,3 8,2 8,2 



26  

 



27 

 

HÖFUÐBORGARSTOFA 
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Hlutverk 
Ho fuðborgarstofa ber a byrgð a  heildarkynningu Reykja-

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

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

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

með samþættingu ny sko punar og vo ruþro unar, 

markaðssetningar og viðburða. Ho fuðborgarstofa skal 

reka o fluga upply singamiðlun fyrir ferðamenn þar sem 

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

alls. Ho fuðborgarstofa skal sja  um framkvæmd a  skil-

greindum borgarha tí ðum og vera sky r farvegur fyrir 

undirbu ning, framkvæmd og kynningu a  viðburðadaga-

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

við skipuleggjendur viðburða. Ho fuðborgarstofa skal 

hafa frumkvæði að því  að skilgreina samstarfsfleti a  

milli stofnana Reykjaví kurborgar og aðila í  

ferðaþjo nustu með það að markmiði að auka samstarf, 

upply singamiðlun og ny sko pun í  ferðaþjo nustu. 

 

Leiðarljós 
Leiðarljo s Ho fuðborgarstofu er að Reykjaví k eflist sem 

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

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

menningarborgar í  na by li við einstæða na ttu ru verði 

þekkt og virt. Reykjaví k verði eftirso ttur a fangastaður 

allt a rið um kring og þannig verði rennt styrkari stoðum 

undir fjo lbreytt atvinnulí f og menningarstarf í  tengslum 

við ferðaþjo nustu a  Í slandi. 

 

Meginmarkmið 
 Styrkja sto ðu Reykjaví kur sem ho fuðborgar Í slands 

í  alþjo ðlegri samkeppni a  sviði ferðama la. 

 Gera Reykjaví k að eftirso ttum a fangastað fyrir 

ferðamenn allt a rið um kring og stuðla þannig að 

betri afkomu atvinnulí fs og menningarstarfs í  

tengslum við ferðaþjo nustu a  Í 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 Í sland til ferðamanna. 

Fjármál 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2014 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      55.607 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                   76.025 

 Innri leiga  395  

 Annar rekstrarkostnaður 116.438 

 

Rekstrarniðurstaða 137.251 

 

Starfsmannafjöldi 2014 

 Heildarfjöldi starfsmanna               16 

 Fjöldi stöðugilda  11,9 

 Stuðla að aukinni fagmennsku og gæðum í  

upply singamiðlun til ferðamanna um Reykjaví k 

og Í sland. 

 Áuka vægi viðburða og menningar í  ferða-

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

atvinnulí f og gesti ho fuðborgarinnar. 

 Virkja stofnanir og fyrirtæki borgarinnar til sam-

starfs um eflingu Reykjaví kur sem a fangastaðar. 
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HELSTU VERKEFNI 2014  

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

tegundar a  landinu og ma  þar finna upply singar um 

gistingu, samgo ngur, afþreyingu og menningu af o llu 

landinu. 

Áðso kn a  upply singamiðsto ðina a rið 2013 jo kst mjo g 

fra  fyrra a ri og ekkert sem bendir til annars en að 

aðso kn muni halda a fram að aukast a rið 2014. Meðal-

aukning gesta a  milli a ra a  fyrstu 7 ma nuðum a rsins 

2013 var 28% a  ma nuði óg í  ju lí  vóru gestakómur í  

miðsto ðina um það bil 2400 a  dag.  Veruleg aukning er 

einnig a  milli a ra í  so lu varnings og þjo nustu, um 55%.  

Eitt af verkefnum a rsins 2014 er að endurskoða 

merkingar og framsetningu vo ru í  Upply singa-

miðsto ðinni  í  framhaldi af ny ju vo rumerki 

Ferðamannaborgarinnar Reykjaví kur en vinna við 

endurskoðun a  þessum mikilvægu þa ttum kynningar-

starfsins fo r fram allt a rið 2013 og la gu tillo gur fyrir í  

lok a rs. U tbu in verður starfsmannahandbo k fyrir ny tt 

starfsfo lk upply singamiðsto ðvarinnar og aukin fræðsla  

um það fjo lbreytta framboð menningar sem ferðamenn 

hafa að sækja í  lista- og menningarsetrum ho fuð-

borgarinnar. 

Gestakortið 
Það eru mikil so knarfæri í  Gestakorti Reykjaví kur eða 

Reykjaví k Welcome Card. Salan hefur aukist a  sí ðasta 

a ri og verulegt svigru m er til enn meiri aukningar hvað 

varðar so lu hja  o ðrum so luaðilum.  

Ra ðinn hefur verið se rstakur sameiginlegur verkefnis-

stjo ri í  starf a  vegum Ho fuðborgarstofu, Listasafns  og 

Minjasafns Reykjaví kur  en megin a hersla verkefnisins 

er þrí þætt:  Í  fyrsta lagi að greina ny  tækifæri og fara í  

sameiginlegar aðgerðir til að kynna betur starfsemi 

safnanna fyrir erlendum og innlendum gestum. Í  o ðru 

lagi að fa  inn ny ja aðila að Gestakortinu og fjo lga 

so luaðilum. Sí ðast en ekki sí st að endurskoða, í  sam-

starfi við forsto ðumenn og markaðs- og kynningarfo lk 

MOF, hvaða tækifæri eru til markaðssetningar fyrir 

samstarfsaðila kortsins. 

Ferða- og markaðsmál 
Á herslur í  ferða- og markaðsma lum 2014 taka mið af 

a herslum í  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 2011 – 

2020, en grunnstóðir hennar byggja a  markaðssetningu 

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

Heilsu- og Ra ðstefnuborginni.  

Á framhaldandi a hersla  verður a  samstarf í  markaðs-

setningu borgarinnar a  y msum sviðum og með y msum 

samstarfsaðilum s.s. Í sland allt a rið, en haustið 2014 

rennur sa  samstarfssamningur u t, Íceland Naturally a  

Bandarí kjamarkaði, Í sland er með´etta með innlendum 

markaðsstofum og að y msum verkefnum með 

ferðaþjo nustuaðilum og sveitarfe lo gum a  ho fuðborgar-

svæðinu.  Markmið Í slands allt a rið og Íceland Naturally 

er að fjo lga gestum utan ha annar og hefur Ho fuðborgar-

stofa staðið vo rð um a herslur ferðama lastefnu Reykja-

ví kurborgar í  þessu samstarfi. 

Endurskoðun vo rumerkis Ferðamannaborgarinnar var 

eitt umfangsmesta verkefni Ho fuðborgarstofu a  sí ðasta 

a ri en það var unnið í  samvinnu við ferðaþjo nustuna og 

Samband sveitarfe laga a  ho fuðborgarsvæðinu. Ljo st er 

að mikil vinna og kostnaður mun falla til a  þessu a ri í  að 

miðla ny ju vo rumerki, uppfæra prentefni, heimasí ður, 

samfe lagsmiðla, merkingar og svo mætti a fram telja.  

Einnig verður ny ja efnið kynnt og sent o llum samstarfs-

aðilum Ho fuðborgarstofu bæði innlendum og erlendum 

og efnið snertir alla þa  sameiginlegu fleti þar sem  verið 

er að kynna Reykjaví k sem a fangastað.  

Á fram verður unnið na ið með Ra ðstefnuborginni 

Reykjaví k, systurskrifstofu Ho fuðborgarstofu. Sameigin-

legir fletir a  kynningarma lum og tækifæri í  kringum 

gestakortið fyrir ra ðstefnugesti verða ny ttir. So knarfæri 

í  að na  sto rum viðburðum verði a fram ko nnuð. Sam-

ra ðsvettvangi sem varð til í  kringum undirbu ning til-

boðsgagna vegna World Outgames 2016 verði haldið 

lifandi en hann er lykill að skjo tum og na kvæmum 

vinnubro gðum í  undirbu ningi gagna fyrir hvers kyns 

u tboð a  sto rviðburðum a  heimsví su.  

Sem liður í  aukinni dreifingu a  skemmtiferðaskipa-

farþegum um borgina verður farið í  verk-

efnið ,,Reykjaví k Cruise Line” í  samvinnu við Miðborgina 

okkar, Skrifstofu eigna og atvinnuþro unar, Umhverfis- 

og skipulagssvið  og Faxaflo ahafnir. Farið verður í  verk-

efnið með það að leiðarljo si að efla verslun, hvetja 

farþega til lengri dvalar í  Reykjaví k og efla þannig virðis-

auka ferðaþjo nustuaðila í  borginni.  

Á  sama vettvangi verði kannaður grundvo llur fyrir verk-

efninu ,,Sendiherrar Reykjaví kur” þar sem eldri 

borgarar með a huga a  ferðaþjo nustu, menningu, listum 

og samskiptum taki þa tt í  sja lfboðaliðaverkefni í  formi 
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lifandi vegví sa fyrir ferðamenn í  borginni. He r er um 

tilraunaverkefni að ræða en þetta hefur ví ða tekist vel 

se rstaklega í  minni borgum Norður-Ámerí ku.  

Minni a hersla verður lo gð a  so lusy ningar a rið 2014, en í  

staðinn verður aukinn kraftur settur í  að sækja 

ra ðstefnur samstarfsvettvangs a  borð við European City 

Marketing með það að leiðarljo si að bera sig saman við 

og læra af því  sem vel er gert í  borgunum í  kringum 

okkur.  

Vetrarborgin  
Á fram verða þro aðir viðburðir a  aðventunni og kynning 

a  henni sem a hugaverðum tí ma fyrir ferðamenn  í  

Reykjaví k. Sem fyrr verður lo gð a hersla a  komu er-

lendra blaðamanna í  borgina a  aðventunni og kynna 

jo lahefðir og undirbu ning í  Reykjaví k.  

Ha tí ðarmyndbo ndin, sem framleidd voru a  sí ðasta a ri og 

kynna Reykjaví k sem spennandi og viðburðarí ka borg, 

verða send í  o fluga dreifingu í  margs konar miðlum a  

vegum Ho fuðborgarstofu, innlendra og erlendra sam-

starfsaðila. Se rsto k a hersla verður lo gð a  dreifingu 

efnisins a  samfe lagsmiðlum. Myndbo ndin verða einnig 

meginstoðir alls kynningarefnis um Reykjaví k a  

sy ningum erlendis.  

Sameiginlegir fletir verða skoðaðir varðandi Vetrarborg 

og Heilsuborg með a herslu a  sund og sundlaugar í  

samvinnu við Í TR og aðra hagsmunaaðila. 

Menningarborgin  
Stærsta verkefnið a rið 2014 er viðkemur Menningar-

borginni Reykjaví k, er að leiða saman so fn, setur, stofur 

og aðra menningartengda starfsemi af enn meiri krafti.   

Það er stefna Ho fuðborgarstofu að standa að u tga fu a  

veglegu tí mariti a  ensku þar sem o llum so fnum í  ho fuð-

borginni og tengdum stofnunum verða gerð skil. Tí ma-

ritið verður o keypis og dreift a  ho tel og flugvelli, 

veitinga- og kaffihu s og umferðarmiðsto ðvar a  Í slandi. 

Markmiðið er að kynna sem best menningarmiðjuna  í  

Reykjaví k  menningarviðburði og Gestakortið fyrir er-

lendum gestum og verður því  dreift til erlendra sto r-

kaupenda a  ferðasy ningum og kaupstefnum erlendis.  Þa  

stendur til að enduru tgefa Reykjavik Festival City Guide 

sem kom fyrst u t vorið 2013.  

Heilsuborgin  
Ljo st er að til að na  a rangri í  stoðinni Heilsuborg í  

ferðama lastefnu borgarinnar þa  verður að koma til 

o flugra samtarf a  milli Í TR og Ho fuðborgarstofu. Í  sky r-

slu um þro un lauganna í  Reykjaví k  er bent a  y mis tæki-

færi  sem ny tast ferðaþjo nustu í  borginni og mikilvægt 

er að sja  þau komast í  framkvæmd s.s. að þematengja 

laugarnar og skoða mo guleika varðandi heilsulindir. 

Ho fuðborgarstofa leggur a herslu a  að tengja laugarnar 

a fram við viðburði, svo sem Vetrarha tí ð og Barna-

menningarha tí ð og að samþætta markaðssetningu 

Ho fuðborgarstofu og Í TR mun betur  með það að mark-

miði að fjo lga þeim erlendu gestum sem ny ta se r 

laugarnar.  

Ho fuðborgarstofa mun í  samvinnu við Í TR og Í BR efna 

til ma lþings um vanny tt tækifæri tengd uppbyggingu 

a rlegra sto rmo ta í  Reykjaví k. Sem dæmi ma  nefna mið-

nætur í þro ttamo t sbr. miðnætur- golfmo t, -hjo lreiðar, -

kajakro ður og hugsanleg jaðarí þro ttamo t sem með 

litlum tilkostnaði og u tsjo narsemi mætti breyta í  o fluga 

segla.  

Almannatengsl 
Ho fuðborgarstofa heldur a fram að hvetja til heimso kna 

erlendra fjo lmiðla til Reykjaví kur. Í  samvinnu við 

Í slandsstofu, Íceland Naturally og almanna-

tengslara ðgjafa þeirra erlendis, verður unnið að 

auknum gæðum í  því  starfi með í tarlegu mati a  styrk 

fjo lmiðla og blaðamanna a ður en Ho fuðborgarstofa 

skuldbindur sig til framlags, hvort heldur er fja rhagslegt 

eða vinnuframlag vegna mo tto ku erlends fjo lmiðlafo lks.  

Ho fuðborgarstofa heldur einnig a fram go ðu samstarfi 

við Film in Íceland með það að leiðarljo si að leita að 

tækifærum tengdum kvikmyndagerð í  borginni. Bæði u t 

fra  viðskipta- og kynningarsjo narmiði. 

Viðburðir 
Borgarha tí ðir eru eitt o flugasta aðdra ttarafl borgarinnar 

utan ha annar. ÍcelandÁirwaves, Vetrarha tí ð, Food & 

Fun, Reykjaví k Fashion Festival, Ho nnunarMars og u rval 

annarra ha tí ða spila sto ran þa tt í  allri mo rkun Reykja-

ví kur og það ma  sja  þetta endurspeglast í  ny jum 

markaðsa herslum.  

Viðburðadagatal Höfuðborgarstofu 2014 

Febrúar Vetrarhátíð / Safnanótt 

Apríl - Maí Barnamenningarhátíð 

Ágúst Menningarnótt. 

Október Imagine Reykjavík 

Desember Aðventuhátíð 



31 

 

Haustið 2013 kallaði Ho fuðborgarstofa eftir na nara sam-

starfi við ha tí ðarhaldara í  borginni. Var það í  framhaldi 

af verkefninu Reykjaví k Festival City þar sem stærstu 

ha tí ðunum voru gerð skil bæði í  myndbo ndum og bæk-

lingi.  2014 munu viðburðardeild og markaðsdeild  leiða 

enn na nara samtal a  milli Ho fuðborgarstofu og ha tí ðar-

haldara í  borginni og mun Ho fuðborgarstofa standa fyrir 

ma lþingum og vinnustofum þar sem markmiðið verður 

að auka fagmennsku og efla samstarf milli ha tí ða.  

Sto ru borgarha tí ðirnar; Menningarno tt, tendrun Friðar-

su lunnar, Áðventan, Vetrarha tí ð og Barnamenningar-

ha tí ð eru allt mikilvægir þættir í  þe ttu viðburðadagatali 

sem ny tist ferðaþjo nustunni sí fellt betur. Á fram verður 

leitað verður leiða til að auka margví slegt samstarf 

ha tí ðanna við fyrirtækin í  borginni.  

Vetrarha tí ð verður haldin í  febru ar.  Safnano tt og Heims-

dagur barna verða a fram hornsteinar ha tí ðarinnar en 

auk þess verður lo gð a hersla a  að þro a frekar samstarf 

við sundlaugar og fyrirtæki borgarinnar. So knarfæri eru 

mikil í  samspili myrkurs og ljo ss eða jafnvel norðurljo sa-

tengingarinnar í  alþjo ðlegu samhengi. Það er markmið 

Ho fuðborgarstofu að Vetrarha tí ð verði orðin jafn þekkt 

stærð í  ha tí ðardagatali borgarinnar og Menningarno tt a  

næstu þremur a rum.   

Barnamenningarha tí ð er nu  orðin a rlegur viðburður og 

verður haldin dagana í  kringum Sumardaginn fyrsta í  

samstarfi við sko lasamfe lagið, listamenn og lista-

stofnanir.  

Tendrun Friðarsu lu Yoko Ono verður sem a ður eitt af 

verkefnum Ho fuðborgarstofu í  okto ber en Ho fuð-

borgarstofa tekur þa tt í  undirbu ningi og framkvæmd 

þeirra viðburða sem fram fara í  Viðey í  samstarfi við 

verkefnisstjo ra Viðeyjar, Listasafn Reykjaví kur  og 

skrifstofu sviðsins.  

Áðventuha tí ð tekur a  sig ny ja mynd og stendur nu  yfir 

alla aðventuna. Hu n hefst með tendrun ljo sa Oslo ar-

tre sins fyrsta sunnudag í  aðventu og ly kur a  Þorla ks-

messu með to nleikum en þar a  milli verður að finna 

fjo lda smærri viðburða þar sem hugað er se rstaklega að 

go mlu jo lunum og sagnahefðinni.  

Auknir tekjumöguleikar  
Ho fuðborgarstofa mun leita ny rra tækifæra til tekju-

o flunar a  a rinu en ljo st er að aukinn kostnaður við að 

halda u ti borgarha tí ðunum og rekstri 

Upply singamiðsto ðvarinnar kallar a  aðgerðir í  þessa 

veru. Horft er til tekjumo guleika a  uppfærðum vef 

Ho fuðborgarstofu, www.visitreykjaví k, s.s. með so lu 

augly singa, se rstakra kynninga og jafnvel 

bo kunarþjo nustu a  vefnum. Einnig verður stefnt að 

auknum tekjum af ny tingu augly singa- og kynningar-

ry mis í  Upply singamiðsto ð, af aukinni so lu Gestakorts 

og með aðkomu fleiri samstarfsaðila að sem flestum 

verkefnum Ho fuðborgarstofu.  

* Breytt talning - eingöngu teknar tölur frá Ferðamálastofu um gestakomur um Keflavíkurflugvöll 

 Lykiltölur 
Rauntölur           

2011 
Rauntölur 

2012 
Útkomuspá 

2013 
Markmið  

2014 

Gestafjöldi á Upplýsingamiðstöð 298.534 257.025 310.000 315.000 

Hlutfall ánægðra gesta Menningarnætur 68% 68% 73% 72% 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.menningarnott.is  42.393 40.700 41.500 42.000 

Sala á gestakorti (fjöldi korta) 8.091 6.700 6.500 7.500 

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi* 565.611 672.000 780.000 840.000 

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.visitreykjavik.is 352.950 363.364 660.000 700.000 
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LISTASAFN REYKJAVÍKUR 
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Safnið hefur þrju  hu s til umra ða: Kjarvalsstaði fra  

1973, Á smundarsafn fra  1983 óg Hafnarhu sið fra  

a rinu 2000. 

Fjármál 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2014 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      75.940 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 137.383 

 Innri leiga  122.394  

 Annar rekstrarkostnaður 147.829 

 

Rekstrarniðurstaða               331.666 

 

Starfsmannafjöldi 2014 

 Heildarfjöldi starfsmanna 36 

 Fjöldi stöðugilda  20,6 

Hlutverk 
Samkvæmt samþykkt fyrir Listasafn Reykjaví kur er 

hlutverk stofnunarinnar að: 

• Safna svó fullkómnu safni í slenskrar myndlistar sem 

unnt er, skra  það, varðveita og sy na. 

• Rannsaka óg sinna fræðslu um myndlist óg byggingar-

list. 

• Efna til kynningar a  verkum óg starfsemi safnsins. 

• Hafa umsjó n óg eftirlit með myndverkum a  almanna-

færi í  eigu borgarinnar. 

• Stuðla að því  að bórgarbu um óg ó ðrum gestum 

safnsins se  gert kleift að fylgjast með því  helsta sem er 

að gerast í  myndlist. 

  

Meginmarkmið 
• Áð val verka í  safneign óg til sy ninga ra ðist af listrænu 

gildi þeirra fyrst og fremst.  

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

nu tí malist verði aðgengileg o llum. 

• Áð hlu a að rannsó knum óg skra ningu a  listaverkum 

safnsins a  þann ha tt að safneignin geti þjo nað 

menningarso gulegu hlutverki sí nu til frambu ðar. 

• Áð hafa gótt eftirlit óg umsjó n með listaverkum a  

almannafæri í  eigu borgarinnar svo þau haldi listrænu 

gildi sí nu. 

• Áð sy na helstu stefnur óg strauma í  list samtí mans óg 

með því  gera borgarbu um og o ðrum gestum safnsins 

kleift að fylgjast með framsækinni í slenskri og 

alþjo ðlegri myndlist.  
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Sýningar og samstarf 
Sy ningardagskra  a rsins einkennist af samvinnu við er-

lend so fn. Þar af eru tvo  norræn samvinnuverkefni: 

Skiptisy ningar a  verkum Erro s og Harro sem eru unnar 

með listasafninu í  Turku, Finnlandi munu kynna þessa 

mikilsverðu pop listamenn fyrir þjo ðum hvors annars. 

Yfirlitssy ning og bo k um einn athyglisverðasta sam-

tí malistamann Sví a Ándreas Eriksson, sem var fulltru i 

Sví a a  Feneyjatví æringinum 2011, er unnin í  samvinnu 

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

safnið í  Trondheim, Noregi en sy ningin mun einnig fara 

til Sviss. Vegna framlags Listasafns Reykjaví kur verður 

a hersla lo gð a  tengsl Erikssons við Kjarval en Eriksson 

telur hann meðal sinna helstu a hrifavalda. Bandarí sk 

so fn koma að tveimur sy ningarverkefnum. Bo k og 

sy ning a  ny sta rlegum ma lverkum Hildar Á sgeirsdo ttur 

Jo nsson er unnin í  samvinnu við Tang listasafnið í  Sara-

toga Springs, New York og sy ning a  innsetningu Kat-

rí nar Sigurðardo ttur fyrir Feneyjatví æringinn 2013 er 

unnin í  samvinnu við Kynningarmiðsto ð í slenskrar 

myndlistar og SculptureCenter a  Long Ísland í  New York 

en þangað mun sy ningin fara eftir að henni ly kur í  

Reykjaví k. Sy ningin Synthesis er unnin í  samvinnu við 

Museum fu r Gegenwartskunst Siegen í  Þy skalandi og 

mun fara þangað eftir sy ningarlok í  Reykjaví k. Og loks 

verður sy ning sem Listasafn Reykjaví kur vann í  sam-

starfi við þjo ðarsafn Ru sslands í  St. Pe tursborg sett upp 

a  Kjarvalssto ðum.  

 

HELSTU VERKEFNI 2014  

Með þessum fjo lþjo ðlegu samvinnuverkefnum getur 

safnið sinnt því  hlutverki sí nu að kynna erlenda mynd-

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

sto rar sy ningar a  í slenskri list munu einnig setja svip 

sinn a  dagskra  a rsins. Tvær sto rar sumarsy ningar munu 

kynna so gu í slenskrar myndlistar með u rvalsverkum u r 

safneign Listasafns Reykjaví kur. Á  Kjarvalssto ðum 

verður a herslan a  ma lverk fra  a runum 1900 til 2000. 

Sy ningin byggir a  rannso knarvinnu sem unnin var í  

tengslum við sy ninguna Flæði sem var haldin a  Kjar-

valssto ðum veturinn 2013. Sumarsy ning Hafnarhu ss 

tekur svo fyrir sí ðastliðna fjo ra a ratugi í  í slenskri list en 

safnið a  vandað u rval verka fra  því  tí mabili.  

 

Sumarsy ningar a  list Kjarvals og Á smundar Sveinssonar 

munu einnig samanstanda af lykilverkum u r 

safneigninni, en yfir vetrarma nuðina verður a hersla 

lo gð a  að draga fram ny jar hliðar a  þessum gamalkunnu 

listamo nnum með því  að setja þa  í  tengsl við ny ja 

strauma í  myndlist. Þannig er haustsy ningu Ándreas 

Eriksson a  Kjarvalssto ðum ætlað að varpa ny ju ljo si a  

list Kjarvals.  Í  Á smundarsafni verða sy ndir sku lptu rar 

samtí malistamanna sem byggja a  formgerð hu sa og þeir 

la tnir kallast a  við hu s safnsins sja lfs sem Á smundur 

hannaði og hugsaði sem einskonar ho ggmynd. Á  annarri 

sy ningu munu abstraktverkum ungra í slenskra 

listamanna verða stillt upp með abstrakt 

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

bili ferils sí ns. Áðrar leiðir verða farnar í  Erro safni en 
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aðalsy ning a rsins mun vera samsett af ny jum verkum 

sem hann hefur gefið safninu af alkunnri rausn sinni. 

Tengsl to nlistar og myndlistar munu setja sterkan svip 

a  vordagskra  Hafnarhu ss en dagskra in mun hefjast með 

Myrkum mu sí kdo gum og lju ka með Tectonics to nlistar-

ha tí ð Sinfo ní uhljo msveitar Í slands. Á  tí mabilinu munu 

hugmyndir um „sy nilega to nlist“  og „hljo mfræði mynd-

listarinnar“ vera skoðuð í  bæði í slensku og alþjo ðlegu 

samhengi. 

Rannsóknir 
Fyrir utan þær rannso knir sem felast í  undirbu ningi 

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

a rinu. Textaverk Kjarvals verða tekin til rannso knar en 

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

hefur verið gerð formleg u ttekt a . Skoðað verður sam-

spil texta og myndar og myndræn einkenni letursins. 

Niðursto ðurnar verða birtar í  fræðilegri grein og 

mo gulega í  sy ningu a rið 2015. Seinna verkefnið felst í   

u ttekt a  fræðilegu efni sem ritað hefur verið um 

Á smund Sveinsson með það í  huga að gefa u t safnrit um 

list hans. 

Nýmiðlun, kynning og markaðsmál 
Ny  tækifæri í  rafrænni miðlun verða a fram í  forgrunni 

hja  safninu. Á  a rinu verður ra ðist í  a framhaldandi upp-

byggingu a  samfe lagsmiðlum auk ho nnunar ny rrar 

heimasí ðu í  tengslum við stefnumo tun í  kynningar- og 

markaðsma lum. Uppbygging og skipulag efnisinnihalds 

a  vefsvæðinu, u tlit þess og viðmo t verða tekin til 

skoðunar. Lagt verður í  alhliða greiningarvinnu a  

umhverfi og nu verandi aðstæðum, þarfagreiningu, 

markho pa- og notendagreiningu og ví ðtæka markaðs-

greiningu. Leitast verður við að skapa aðlaðandi viðmo t 

fyrir upply singagjo f og markaðsaðgerðir en ekki sí ður 

fyrir listræna upplifun og fræðslu. Ma  í  því  sambandi 

nefna að leitað verður eftir ny sko punarstyrk fyrir 

tilraunaverkefni með Listaha sko la Í slands í  gerð 

fræðsluvarpa (educast) um í slenska myndlist.  

Meðal annarra aðgerða í  markaðsma lum ma  nefna sam-

starfsverkefni Menningar- og ferðama lasviðs  um 

ra ðningu starfsmanns með bakgrunn í  markaðs-

setningu. 

Sýningar Listasafns Reykjavíkur 2014 

25. janúar 
- 13. apríl 

Katrín Sigurðardóttir – Grunnur. Innsetning Katrínar Sigurðardóttur fyrir íslenska skálann á     
Feneyjatvíæringinum 2013 verður sett upp í A-sal og teygir sig út í portið. Verkið samanstendur af 
upphækkuðu gólfi. Handgerðar flísar mynda skrautlegt mynstur í barokkstíl á yfirborði gólfsins. 
Áhorfendur geta stigið upp á pallinn og gengið um hann. (Sýningarstjórar: Mary Ceruti og Ilaria 
Bonacossa) 

1. janúar 
 - 13. apríl 

Hljómfall litar og línu. Á sýningunni er saga „sjónrænnar tónlistar“ (visual music), þar sem listar-
menn leita í fagurfræði tónlistar til að skapa óhlutbundna myndlist, rekin í stórum dráttum með 
áherslu á rafræna miðla. Söguleg tengsl tónlistar og afstrakt myndlistar hér á landi verður einnig 
rakin. (Sýningarstjórar: Hafþór Yngvason, Yean Fee Quay og Jón Proppé) 

26. apríl 
- 11. maí 

Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands 2014. Útskriftarárgangur myndlistar- og hönnunardeilda 
Listaháskóla Íslands sýna verk sín. 

24. maí 
- 24. ágúst 

Sýning á verkum úr safneigninni síðan 1990. Í þessu óvenjulega samvinnuverkefni verður öllum 
boðið að taka þátt í að velja listaverka úr safneigninni með aðstoð nýja safneignavefsins. Einstak-
lingar munu geta sent inn óskir um verk sem þeir vilja sjá og verkin verða síðan hengd upp án 
hefðbundinnar þematengingar, svo lengi sem rúm leyfir. (Sýningarstjóri: allir sem vilja) 

6. september 
- 26. október 

Sirra Sigrún Sigurðardóttir. Sirra Sigrún hefur vakið athygli á síðustu misserum hér heima og er-
lendis fyrir verk sem byggja á tölfræði og taka efnahagsstöðuna í heiminum til skoðunar. Hún mun 
gera innsetningu sérstaklega fyrir A-sal í Hafnarhúsi. 

6. september 2013 
- 11. janúar 2014 

Myndun. Á sýningunni má sjá hvernig listamenn víða að (Japan, Brasilíu, Þýskalandi, Íslandi og 
víðar)  spila saman efni og rými og hvaða áhrif það samspil getur haft á upplifun áhorfandans  á 
ferð hans um sýningarrýmið. (Sýningarstjóri: Ingibjörg Jónsdóttir) 

6. september 
- 26. október 

Viðbragðsveggur. Í þessu samstarfverki listamannsins Mojoko og tölvuforritarans Shang Liang er 
yfir 200 myndum tengdum poppmenningu og grafískum táknum varpað á vegg í salnum. Með því 
að mynda hljóð í gegnum hljóðnema geta gestir myndað fleiri tákn og þakið vegginn myndum. 
(Sýningarstjóri: Yean Fee Quay) 

Lýkur 
28. september 

Heimurinn í dag. Sýning á verkum sem Erró hefur unnið á síðastliðnum 12 árum og nýlega gefið 
safninu. Verkin sýna ný efnistök og myndefni sem Erró hefur unnið með upp á síðkastið og bera 
vitna til um gleði og  sköpunarkraft listamannsins á efri árum. (Sýningarstjóri: Danielle Kvaran) 

11. október 
- september 2015 

Listasaga Errós. Erró hefur haft mjög persónuleg og skapandi tengsl við listasöguna og hafa verk 
eftir listamenn líkt og Picasso og Leger birst aftur og aftur i verkum hans. Errósafnið á gott úrval 
verka til að vinna úr og sjálfur hefur Erró fundið klippimyndir að öllum listasögumálverkunum sem 
verða með á sýningunni. (Sýningarstjóri: Danielle Kvaran) 
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Lykiltölur 
Rauntölur           

2011 

Rauntölur  

2012 

Útkomuspá  

2013 

Markmið   

2014 

Gestafjöldi 193.865 171.138 207.000 210.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 12.682 12.399 12.000 12.000 

Fjöldi viðburða 103 106 105 105 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 6 8 5 6 

Útlán listaverka 594 622 590 600 

Fjöldi útgáfuverka 16 12 14 14 

Fjöldi skráðra listaverka í eigu safnsins 16.349 16.483 16.756 16.770 

Fjöldi útilistaverka í umsjón safnsins 138 138 177 180 

Sýningar Listasafns Reykjavíkur 2014, framhald 

8. nóvember 
- 11. janúar 2015 

Ásdís Sif Gunnarsdóttir: "Future Crash". Ásdís Sif gerði innsetningu fyrir sýninguna Pakkhús 
postulana sem var í Hafnarhúsi haustið 2006. Á meðan á sýningunni stóð gerði Ásdís Sif gjörninga 
sem voru teknir upp og síðan sýndir á sjónvörpum í innsetningunni. Upptökurnar verða endur-
unnar fyrir Future Crash og þeim varpað á veggi salarins með 6-7 myndvörpum. 

18. janúar 
- 27. apríl 

„Ég hef aldrei séð fígúratíft rafmagn“. Á sýningunni er vakin athygli á  efnistökum Ásmundar á 
síðari hluta ferils hans og samhljóm hans við starfandi listamenn í dag. Auk Ásmundar eiga verk á 
sýningunni: Áslaug Í. K. Friðjónsdóttir, Baldur Geir Bragason, Björk Viggósdóttir, Hrafnhildur Hall-
dórsdóttir, Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir, Ragnar Már Nikulásson, Sólveig Einarsdóttir, Þór 
Sigurþórsson og Þuríður Rós Sigurþórsdóttir. (Sýningarstjórar: Klara Þórhallsdóttir og Kristín Dag-
mar Jóhannesdóttir) 

10. maí 
-  24. ágúst 

Ásmundur Sveinsson – lykilverk. Sumarsýning þar sem ferli Ásmundi Sveinssyni er gerð skil með 
lykilverkum úr safneign Listasafns Reykjavíkur. (Sýningarstjóri: Yean Fee Quay) 

30. ágúst 
- 4. janúar 

Skúlptúr sem hús. Samsýning þar sem eru dregnir saman skúlptúrar samtímalistamanna sem 
byggja á formgerð húsa og eru skúlptúrarnir látnir kallast á við hús safnsins sjálfs, sem Ásmundur 
hannaði og hugsaði sem einskonar höggmynd. (Sýningarstjórar: Fee Quay) 

1. febrúar 
- 2. nóvember 

Árstíðirnar í verkum Kjarvals.  Á sýningunni, sem er byggð á Kjarvalssýningunni í St. Pétursborg, 
má sjá túlkun Kjarvals á síbreytilegri ásýnd landsins og hvernig hver árstíð glæðir náttúruna nýju 
lífi. Myndirnar bera með sér áhrif veðurs og birtu á náttúruna og afstæði forma hennar gagnvart 
ljósi og lit. (Sýningarstjóri: Kristín Guðnadóttir) 

8. febrúar 
- 18. maí 

Hildur Ásgeirsdóttir Jónsson: Úr iðrum jarðar. Hildur hefur í rúm 15 ár sameinað málaralist og 
vefnað með málverkum ofnum úr handlituðum silkiþráðum. Á sýningunni má sjá úrval af mál-
verkum sem ofin eru í þriggja metra breiðum vefstól.  Sýningin er unnin í samvinnu við Tang-
safnið í New York (Sýningarstjórar: Hafþór Yngvason og Ian Barry) 

8. febrúar 
- 18. maí 

Harró. Markmið sýningarinnar er að kynna finnska listamanninn Harro hér á landi og að vekja 
umræður um gagnrýnið inntak verka hans. Áhersla er á popplistaverk Harros frá 1968 til 1972 en 
þau ollu uppnámi þegar þau voru fyrst sýnd í Finnlandi. Meðal verka er Svína-messías sem Harro 
var fangelsaður fyrir vegna guðlasts árið 1969. Jafnframt verða á sýningunni verk byggð á finnska 
fánanum og á vörumerkjum alþjóðlegra fyrirtækja. (Sýningarstjóri: Hafþór Yngvason) 

24. maí 
- 21. september 

Kjarval lykilverk. Sumarsýning þar sem ferli Jóhannesar S. Kjarval er gerð skil með lykilverkum úr 
safneign Listasafns Reykjavíkur. 

31. maí 
- 31. ágúst 

Íslensk málverk í hundrað ár: 1900–2000. Sumarsýning úr safneign Listasafns Reykjavíkur þar sem 
úrvalsverkum frá ýmsum tímabilum íslenskrar listasögur er spilað saman. (Sýningarstjóri: Hafþór 
Yngvason) 

13. september 
 – 2. nóvember 

Einar Hákonarson. Á sýningunni gefst fyrsta tækifæri til að sjá langan feril Einars og átta sig á 
þeim breytingum sem listsköpun hans hefur tekið í tímana rás. List Einars hefur gengið í gegnum 
aðgreinanleg tímabil en hann hefur ávallt verið sjálfum sér trúr og iðulega farið ótroðnar slóðir. 
Auk málverka hans verður leitast við að gera framlagi Einars til grafíklistar gerð skil. 
(Sýningarstjóri: Hafþór Yngvason) 

15. nóvember 
- 25. janúar 2014 

Andreas Eriksson og Kjarval. Eriksson er einn af virtustu myndlistarmönnum sinnar kynslóðar í 
Svíþjóð og var fulltrúi Svía á Feneyjatvíæringnum 2011. Hann er mikill aðdáandi Kjarvals og telur 
hann einn sinn helsta áhrifavald. Yfirlitssýning á verkum Eriksson verður í vestursal Kjarvalsstaða 
en á sama tíma verður í Kjarvalsal sýning á verkum Kjarvals sem Eriksson velur. 
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LJÓSMYNDASAFN 

REYKJAVÍKUR 
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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. 

 

Leiðarljós 
Ljo smyndasafn Reykjaví kur eflist sem ljo smyndasafn í  

alþjo ðlegu samhengi og veki a huga sem flestra a  

menningarlegu hlutverki ljo smyndarinnar. 

 

 

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 u sky r 

• Starfsemin einkennist af þro tti og metnaði 

• Ljo smyndir se u snar þa ttur í  uppeldi og kennslu barna 

• Áð tryggja o rugga varðveislu safnkosts 

   

Fjármál 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2014 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      13.660 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                   32.569 

 Innri leiga                                              10.252  

 Annar rekstrarkostnaður 14.507 

 

Rekstrarniðurstaða 43.668 

 

Starfsmannafjöldi 2014 

 Heildarfjöldi starfsmanna                5 

 Fjöldi stöðugilda  5,0  
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HELSTU VERKEFNI 2014  

Sýningar 
Í  a rsbyrjun opnar yfirlitsssy ning með í slenskum kven-

ljo smyndurum, 1870-2012, í  samstarfi við Ljo smynda-

safn Í slands í  Þjo ðminjasafni. Þetta er í  fyrsta sinn sem 

ljo smyndum í slenskra kvenna eru gerð skil og verður 

sy ningin sett upp samtí mis í  ba ðum so fnunum og 

myndar a  þann ha tt eina heild. 

Um sumarið verður yfirlitssy ning a  myndum Ragnars 

Áxelssonar (Rax). Rax er einn þekktasti í slenski ljo s-

myndari okkar tí ma og hefur hlotið fjo lda erlendra 

verðlauna fyrir myndir sí nar. Einnig hafa verið u t-

gefnar fjo lmargar ljo smyndabækur með myndum 

hans. 

Um haustið verður sy ning sem ber heitið Girl Culture 

eftir bandarí ska ljo smyndarann Lauren Greenfield. 

Sy ningin hefur vakið athygli ví ða erlendis þar sem 

ljo smyndarinn beinir m.a. linsu sinni að hvernig 

kvikmyndir (einkum Hollywood-myndir) brengla sy n 

okkar a  konur; og að staðalí myndum kvenna og 

a hrifum þeirra a  sja lfsmynd ungra stu lkna. Jafnframt 

verða sy ndar tvær heimildarmyndir eftir Lauren 

Greenfield, Kids + Money og Queen of Versailles. Sy n-

ingin verður styrkt af Bandarí ska sendira ðinu. 

Í  Skotinu  verða um sjo  sy ningar, þemað að þessu 

sinni er: Ummerki. 

Kubburinn er ny tt sy ningary mi sem er staðsett í  enda 

aðal sy ningasalar safnsins. Tilgangurinn er að auka 

sy ningarry mið í  safninu og gefa fleiri ljo smyndurum 

og listamo nnum sem vinna með ljo smyndamiðilinn 

kost a  að koma verkum sí num a  framfæri. 

Samtal og samfélagsábyrgð 
Samstarfsverkefni Ljo smyndasafns og Ny herja – að 

veita almenningi leiðbeiningar um varanlega vistun 

stafrænna mynda – heldur a fram. Markmiðið með 

þessu verkefni er að safnið eigi í  samtali við 

almenning, þannig að se rþekking safnsins ny tist sem 

best í  þa gu alls samfe lagsins.   

Ljósmyndahátíð og Minningarsjóður 

Magnúsar Ólafssonar 
Í  samstarfi við Fe lag í slenskra samtí maljo smyndara 

verða Ljo smyndadagar/Ljo smyndaha tí ð haldin í  

annað sinn he r a  landi. Framlag Ljo smyndasafnsins til 

ha tí ðarinnar er ljo smyndary ni (Portfolio Rewiev) en 

þa  eru virtir erlendir ry nendur fengnir til landsins til 

að veita í slenskum ljo smyndurum umso gn um verk 

þeirra, m.a. í  því  skyni að koma í slenskum samtí ma-

ljo smyndum betur a  framfæri erlendis. 

Í  tengslum við ljo smyndary nina í  febru arbyrjun er 

ætlunin að u thluta í  annað sinn u r minningarsjo ði 

Magnu sar O lafssonar (1962-1937), en sjo ðurinn er 

eini sinnar tegundar he r a  landi einungis ætlaður þeim 

sem vinna að ljo smyndun a  Í slandi.  

Myndavefur  
Áf því  tilefni að 10 a r eru liðin fra  því  að Ljo smyndasafn 

Reykjaví kur opnaði myndavef a  heimasí ðu safnsins 

verður opnað fyrir so lukerfi a  myndavefnum. 

Tilgangurinn með vefnum var og er að veita almenningi 

rafrænan aðgang að safneigninni, og opna þar með 

safnið u t a  við. Nu na er markmiðið að bæta um betur og 

la ta hanna so lukerfi þannig að fo lk geti keypt myndir 

beint af myndavefnum og fengið þær samtí mis sendar til 

sí n í  gegnum to lvupo st. Mjo g mikilvægt er að safnið fylgi 

ny justu tækni og aðlagi safnkostinn að nu tí matækni til 

að koma a  mo ts við o lí ka markho pa. 

Rannsóknir  
Unnið er að rannso kn með það að leiðarljo si að vinna 

se rtæka skra  með upply singum um o ll ljo smyndaso fn 

blaða og tí marita sem varðveitt eru í  Ljo smyndasafni 

Reykjaví kur. Skra in er ætluð til birtingar a  heimasí ðu 

safnsins. Verkefnið er hluti af stærra verkefni sem miðar 

að því  að gefa almenningi sky rar og aðgengilegar 

upply singar um safnkost safnsins. 

Fræðsla og námskeið  
Áð heimsækja Ljo smyndasafnið til að fræðast um 

starfsemina er lo ngu orðinn fastur liður í  kennslu 

framhaldssko lana a  ho fuðborgarsvæðinu, s.s. í  ljo s-

mynda-, myndlistar-, ho nnunar– og margmiðlunar-

kennslu. Na mskeið fyrir bo rn hefur fest sig í  sessi í  

sumarstarfsemi safnsins, en tilgangur þeirra er að kenna 

bo rnum fallegt handverk, gamlar og sí gildar aðferðir við 

gerð ljo smynda. Bo rnin  læra að gera bla þrykks ljo s-

myndir (cyano-type). Einnig læra þau að bu a til pinhole 

myndave l u r litlum kassa og camera obscura kí ki. 

Erlend samskipti og sýningar 
Í  samstarfi við utanrí kisra ðuneytið og í slenska sendi-

ra ðið í  Berlí n er stefnt að samtí maljo smyndasy ningu í  

no vember sem verður a  dagskra  evro psku ljo smynda-

ha tí ðarinnar The European Month of Photography  í  

Berlí n. Í  janu arlok opnar norræn ljo smyndasy ning í  

Scandinavia House í  New York, styrkt af Norræna 

menningarsjo ðnum (Nordisk Kulturfond). Verkefnið  er 

samstarfsverkefni Ljo smyndasafns Reykjaví kur, Museet 

for Fotokunst í  O ðinsve um, Finnish Museum of Pho-

tography í  Helsinki, Moderna Museet i Stokkho lmi og 

Preus Fotomuseum í  Horten í  Noregi. 

Eins og undanfarin a r mun safnið tilnefna í slenska ljo s-

myndara til y missa alþjo ðlegra ljo smyndaverðlauna. 

Þau eru meðal annars hin virtu  Hasselblad verðlaun í  

Gautaborg og Deutsche Bo rse Photography Prize í  The 

Photographers’ Gallery í  London. 
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Viðburðadagatal Ljósmyndasafns Reykjavíkur 2014 

Sýningarsalur 
26.1.-5.5. 

 

Íslenskir kvenljósmyndarar 1870-2013 

10.5.-14.9. Ragnar Axelsson, Yfirlitssýning 

20.9.-11.1.´15 Girl Culture, Lauren Greenfiled 

Skotið 
02.01-04.03. 

 
Elo Vasquez 

06.03– 29.04. Íris Dögg Einarsdóttir 

01.05 – 24.06. Henning Kreitel 

26.06– 19.08. Gunnar Marel Hinriksson 

21.08.-14.10. Mark Chester 

16.10-09.12. 
11.12.15.1.´15 

Óðinn Þór Kjartansson 
Beth Yarnelle Edwards 

Kubburinn 

9.1. - 7.5.           
9.5. - 9.9.   

9.9. – 9. 1. ´15       

 
Vincent Malassis 
Þórdís Erla Ágústsdóttir 
Í vinnslu 

Allt árið: Leiðsagnir, fyrirlestraröð, Safnanótt, ljósmyndarýni, ljósmyndaraspjall, göngur í hverfum, sígildar ljósmyndunarað-
ferðir, námskeið fyrir börn og unglinga, myndataka á Menningarnótt, Nikon ljósmyndaskólinn. 

Lykiltölur 
Rauntölur  

2011 
Rauntölur 

2012 
Útkomuspá  

2013 
Markmið  

2014 

Gestafjöldi 31.967 29.592 32.000 33.000 

Skólanemendur í skipulögðum heimsóknum 576 701 800  2.000 

Fjöldi viðburða 23 21 22  22  

Fjöldi afgreiddra mynda 3.090 2.774 3.000  3.000  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 14 10 15 12  

Fjöldi innlita á heimasíðu 19.069 18.827 33.000  33.000  
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MENNINGARMIÐSTÖÐIN 
GERÐUBERG 
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Hlutverk 
Menningarmiðsto ðin Gerðuberg er alhliða menningar-

miðsto ð sem leggur a herslu a  gott aðgengi borgarbu a a  

o llum aldri að viðburðum og fræðslu a  sviði menningar 

og lista. 

 

 

Leiðarljós 
Gerðuberg eflist sem alhliða menningarmiðsto ð með 

fjo lbreyttri og metnaðarfullri menningarstarfsemi og se  

griðastaður go ðra hugmynda og frjo rrar na lgunar. 

 

Meginmarkmið 
 Áð starfsemin einkennist af fagmennsku og metnaði. 

 Áð sinna frjo u samstarfi við einstaklinga, listamenn, 

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

menningarstofnanir. 

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

og uppruna. 

 Áð leggja rækt við listrænt og skapandi starf fyrir, um 

og með bo rnum.  

 Áð sinna samstarfsverkefnum a  sviði fjo lmenningar 

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

samfe lagi borgarinnar. 

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

haldi og viðburðum í  samstarfi við einstaklinga og 

fe lo g. 

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

viðburði og sy ningar.   

 Áð standa að u tga fu a  hljo ðrituðum þingum rit-

ho funda og listamanna sem komið hafa fram a  Rit- og 

Sjo nþingum í  Gerðubergi.    

Fjármál 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2014 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 5.820 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 49.126 

 Innri leiga  24.577  

 Annar rekstrarkostnaður 16.442 

 

Rekstrarniðurstaða 84.325 

 

Starfsmannafjöldi 2014 

 Heildarfjöldi starfsmanna 11 

 Fjöldi stöðugilda  7,9 

Gildi 
Fagmennska   -   Víðsýni    -   Sköpunarkraftur   -   Virðing 
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Viðburðadagskrá 
Sy ningin sí vinsæla Þetta vilja bo rnin sja ! er skemmtileg 

vero ld sem bo rnum er boðið að ganga inn í  til að 

kynnast so guperso num í  ny justu barnabo kunum. Á  

sama tí ma fa  bo rnin tækifæri til kynnast mo gnuðum 

so guheimi fantasí u og dulu ðar sem birtist í  listaverkum 

Bjarna O lafs Magnu ssonar a  sy ningunni O radro g. Sko la-

bo rnum er boðið upp a  lifandi leiðso gn og dagskra  í  

samvinnu við Gerðubergssafn. Sy ningin Þetta vilja 

bo rnin sja ! fer sí ðan a  flakk um landið. 

Á  miðvikudagskvo ldum fer fram dagskra  undir mis-

munandi yfirskriftum. Þessi kvo ld er y mislegt til um-

fjo llunar og ma  þar nefna bo kmenntir af y msu tagi, 

handverkshefðir, heimspeki og spilamennsku.  

Heimsdagur barna verður að venju a  Vetrarha tí ð í  fe-

bru ar í  samstarfi við frí stundamiðsto ðina Miðberg og 

Gerðubergssafn. Þar verður boðið upp a  skemmtilegar 

listsmiðjur af y msu tagi þar sem bo rn og fjo lskyldur 

þeirra fa  m.a. að spreyta sig a  því  að bu a til flju gandi 

ljo sker, ljo sa lfabu ninga og skí nandi o skupoka. 

Á  vorma nuðum verður sett upp sy ning um frí merkja-

ho nnun Þrastar Magnu ssonar, en eftir hann liggja mo rg 

falleg verk. Á  sy ningunni ma  sja  hvernig hugmyndir 

hans kviknuðu að ny jum verkum, skissur, teikningar og 

lokaafurðir í  formi frí merkja. Í  se rsto ku fræðsluhorni 

verður að finna skemmtilega fro ðleiksmola fyrir unga 

sem aldna um í slensk frí merki og frí merkjaso fnun fyrr 

og nu . 

Dagskra  a  haustma nuðum er ekki komin í  fastar skorður 

þar sem ra ðist verður í  framkvæmdir a  a rinu vegna 

breytinga a  veitingaaðsto ðu og opnun inn í  bo kasafn og 

sy ningarry mi. Sy ningarhald markast því  að einhverju 

leyti af því  hvernig framkvæmdunum vindur fram en 

aðrir dagskra rliðir verða a  sí num stað s.s. hið a rlega 

ritþing, Klassí k í  ha deginu og dagskra in a  miðvikudags-

kvo ldum. 

Árkirnar eru ho pur í slenskra myndlistarkvenna sem 

vinna að gerð bo kverka. Á  sy ningunni getur að lí ta verk 

sem unnin eru upp u r go mlum bo kum sem bu ið er að 

lesa spjaldanna a  milli. Bækurnar o ðlast ny tt lí f þar sem 

formið og a sy ndin vegur þyngra en boðskapur textans. 

Klassí k í  ha deginu verður a  sí num stað undir stjo rn Ní nu 

Margre tar Grí msdo ttur sem mun færa okkur lju fa to na í  

amstri hversdagsins í  samvinnu við to nlistarfo lk u r 

y msum a ttum. 

Hið a rlega ritþing verður haldið í  okto ber en þar mun 

þekktur í slenskur ritho fundur sitja fyrir svo rum um lí f 

sitt og listferil. 

Hverfistengd verkefni 
Haldið verður a fram að vinna að sameiginlegum verk-

efnum sem tengjast Breiðholtinu. Lo gð verður a hersla a  

samstarf við aðrar borgarstofnanir í  Breiðholti og þa tt-

to ku í  sameiginlegum viðburðum og verkefnum, s.s. 

Breiðholtsdo gum og fjo lmenningartengdum verk-

efnum. Einnig verður lo gð a hersla a  a framhaldandi 

þro un samstarfs við í bu a Fagrabergs, þjo nustuí bu ða 

sem byggðar hafa verið við hlið Gerðubergs.  

Innra starf 
Haldið verður a fram að vinna að y msum se rverkefnum 

eftir því  sem fja rmagn leyfir og ber þar hæst u ttekt a  

þeim tækifærum sem kunna að felast í  samstarfi og 

jafnvel samrekstri Borgarbo kasafns Reykjaví kur og 

Menningarmiðsto ðvarinnar Gerðubergs. Markmiðið er 

að styrkja framtí ð bo kasafnanna sem menningarmiðju í  

hverfum borgarinnar og auka vægi viðburðadagskra r 

a rið um kring.  

Haldið verður a fram að vinna að bættri a sy nd og 

upply singamiðlun a  veraldarvefnum í  gegnum 

heimasí ðu og samfe lagsmiðla.  Skjalama lin verða 

einnig a fram í  brennidepli og unnið verður að því  að 

festa í  sessi verklag og vinnureglur um vistun og 

varðveislu skjala.  

Gerðuberg tekur þa tt í  vinnu um kynjaða fja rhagsa -

ætlun þar sem sjo num verðum einkum beint að þa tt-

to ku stu lkna og drengja í  viðburðum a  vegum 

menningarstofnana Reykjaví kurborgar. 

Unnið verður a fram að viðgerðum og framkvæmdum a  

ytra byrði hu ssins og breytingum a  a sy nd og aðsto ðu a  

efri hæð Gerðubergs sem einkum er ætlað að auka 

flæði a  milli starfseininga hu ssins og bæta þar með alla 

aðsto ðu og þjo nustu við gesti. Þar gegnir kaffihu sið 

mikilvægu hlutverki en haldið verður a fram að þro a 

reksturinn í  takt við þarfir gesta og viðskiptavina 

hu ssins. 

Kraftmikið og skapandi starf Gerðubergs er afrakstur 

mikillar vinnu og eljusemi starfsfo lksins sem leggur 

allan sinn metnað í  sto rf sí n. Áð hlu a að starfsfo lki og 

stuðla að go ðri lí ðan og betra umhverfi er því  alltaf í  

forgangi. Starfsmenn eru hvattir til sækja þa  fræðslu 

sem í  boði er hverju sinni og skapa se r tækifæri til að 

sækja innbla stur og hugmyndir að viðburðum og verk-

efnum næstu a ra með því  heimsækja so fn og 

menningarmiðsto ðvar he r heima og erlendis ef styrkir 

fa st til slí kra ferða.   

HELSTU VERKEFNI 2014  
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Lykiltölur 
Rauntölur 

2011 
Rauntölur 

2012 
Útkomuspá  

2013 
Markmið  

2014 

Gestafjöldi 124.013 108.514 120.000 120.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 5.922 4.394 4.000 6.000 

Fjöldi viðburða 84 82 68 70 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 2 1 1 1 

Samstarfsaðilar 42 39 33 31 

Viðburðadagatal Gerðubergs 2014 

Viðburðaraðir 

Fjölbreytt dagskrá á miðvikudagskvöldum. Handverkskaffi, Spilakaffi, Heimspekikaffi og 

Bókakaffi.  Menningarmiðstöðin mun taka þátt í skipulagningu á viðburðaröðum Borgar-

bókasafnsins; Laugardagar eru barnadagar, Café Lingua og mun jafnframt hýsa leiklistar-

námskeið Söguhrings kvenna. Kvæðamannafélagið Iðunn heldur æfingar og félagsfundi í 

fyrstu viku hvers mánaðar í janúar til maí og frá október til desember. 

Helstu sýningar og 

viðburðir í janúar - júní 

Kraftur – Helga Jónasdóttir sýnir olíumálverk í Boganum. 

Vestur – Jóhannes Frank Jóhannesson sýnir svart hvítar ljósmyndir í kaffihúsinu. 

Óradrög – Bjarni Ólafur Magnússon sýnir teikningar unnar með viðarkolum og litkrít. Verkin 

sýna draumkenndar verur úr ósögðu ævintýri og persónur tengdar æskuminningum 

listamannsins.   

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

Dimmalimm – Íslensku myndskreytiverðlaunin afhent fyrir bestu myndskreyttu barna-

bókina 2013. 

Heimsdagur barna á Vetrarhátíð – Í samstarfi við frístundamiðstöðina Miðberg og Gerðu-

bergssafn. 

Öskudagsskemmtun og Öskudagssmiðja í gerð bolluvanda og öskupoka – Í samstarfi við 

frístundamiðstöðina Miðberg og Gerðubergssafn. 

Af hjartans list – Listamenn frá Sólheimum í Grímsnesi sýna fjölbreytt listaverk ú rólíkum 

efniviði. 

Klassík í hádeginu – Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari kemur fram ásamt Guðnýju 

Guðmundsdóttur fiðluleikara, Þóru Einarsdóttur sópran. 

Kveikjum eld – Árleg barna- og unglingabókaráðstefna í samstarfi við Borgarbókasafn 

Reykjavíkur og fleiri aðila. 

Anna í Grænuhlíð – Rómantík og raunveruleiki. Bókmenntanámskeið í umsjón Ástu Gísla-

dóttur og Auður Aðalsteinsdóttur. 

Frímerkjasýning – Merkileg merki – Sýning á verkum Þrastar Magnússonar frímerkja-

hönnuðar. Fróðleikur um íslensk frímerki og frímerkjasöfnun fyrr og nú í fræðsluhorni. 

Merkilega merkið mitt — Í tilefni af frímerkjasýningunni er börnum boðið að koma og 

kynnast leyndardómum frímerkja. Á dagskrá Barnamenningarhátíðar í Reykjavík. 

Dagskrá frá ágúst til 

desember 

Dagskrá á haustmánuðum er ekki komin í fastar skorður þar sem ráðist verður í fram-

kvæmdir í Gerðubergi á árinu vegna breytinga á veitingaaðstöðu og opnun inn í bókasafn og 

sýningarrými. Sýningarhald markast því að einhverju leyti af því hvernig framkvæmdunum 

vindur fram en aðrir dagskrárliðir verða á sínum stað s.s. viðburðaröðin á miðvikudags-

kvöldum, hið árlega ritþing og Klassík í hádeginu. 
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MINJASAFN REYKJAVÍKUR 
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Fjármál 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2014 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 54.980 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 122.778 

 Innri leiga  70.679  

 Annar rekstrarkostnaður 90.331 

 

Rekstrarniðurstaða 228.808 

 

Starfsmannafjöldi 2014 

 Heildarfjöldi starfsmanna              38 

 Fjöldi stöðugilda  18,8  

Hlutverk 
Áð stuðla að varðveislu menningarminja í  Reykjaví k 

með þeim hætti að borgarbu ar og gestir þeirra hafi sem 

bestan aðgang að menningararfi borgarinnar. Sy ningar 

safnsins eru í  Á rbæjarsafni og Landna mssy ningunni 

Reykjaví k 871±2. 

 

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. 

 

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

minjum; fornleifum, byggingum og lausum gripum. 

 Áð miðla þekkingu um so gu borgarinnar með 

sy ningum, fræðslustarfi og u tga fu. 

 Áð standa vo rð um menningarminjar í  Reykjaví k, 

halda skra  yfir þær; munaskra , fornleifaskra  og 

hu saskra . 

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

legt lí f í  borginni a  tuttugustu o ld. 

 Áð efla miðlun sem byggir a  rannso knum og aukinni 

notkun ny miðla. 
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Minjasafn Reykjaví kur sinnir rannso knum a  menningar-

so gulegum minjum í  borginni og miðlun þekkingar um 

þær. Megina hersla í  starfi safnsins verður sem fyrr a  

varðveislu, skra ningu, rannso knir og miðlun. Á  a rinu 

veða liðin 60 a r  fra  stofnun safnsins, en þann 7. okto ber 

1954 samþykkti bæjarstjó rn Reykjaví kur að stófna 

Skjala- og minjasafn Reykjaví kur. Unnið er að 

sameiningu Minjasafns, Ljo smyndasafns, Sjo minjasafns 

og Viðeyjar og mun ny tt sameinað safn taka til starfa um 

mitt a r.   

Safnastarfið verður sem fyrr og verður haldið í  þa  fjo l-

breyttu dagskra  fyrir bo rn og fjo lskyldur sem verið 

hefur í  boði í  Á rbæjarsafni og Landna mssy ningunni.    

Árbæjarsafn  
Á fram verður unnið að endursmí ði Í varssels og lokið 

við hu sið að utan og endurgerð innanhu ss hafin.  

Hafinn verður undirbu ning ur að flutningi a  í bu ðar-

bragga sem safnið þa ði að gjo f fyrir allmo rgum a rum og  

so tt verður um breytingu a  deiliskipulagi Á rbæjarsafns 

þar sem byggingarreitur verður afmarkaður nyrst a  

safnsvæðinu. 

Ny  grunnsy ning í  Lækjargo tu 4 verður helsta verkefni 

a rsins og verður hu n opnuð í  byrjun ju ní . Viðfangsefni 

sy ningarinnar er  20. o ldin í  so gu Reykjaví kur með 

a herslu a  þro un byggðar,  breytingar a   lifnaðarha ttum 

og tæknilegum ny jungum. Í  tengslum við sy ninguna 

verður efnt til viðburða og boðið upp a  fræðslu fyrir 

sko laho pa a  o llum sko lastigum.  

Þann 1. ju ní  verður opuð sy ningin Suðurgata 7 – safn-

hu s/gallerí , sem er í  samstarfsverkefni Minjasafns,  

Ny listasafns og Listaha tí ðar í  Reykjaví k, og verður hluti 

af dagskra  ha tí ðarinnar.  

Miðlun 
Viðburðir a  sunnudo gum verða sem fyrr hluti af 

sumardagskra  í  Á rbæjarsafni. Minjasafnið mun taka þa tt 

í  go nguferðum um Kvosina, og vera með viðburði a  

Safnano tt, Barnamenningarha tí ð og Menningarno tt,  

eins og undanfarin a r.  Boðið verður upp a  leiðsagnir 

fyrir ferðamenn í  Á rbæjarsafni allt a rið og dagskra r jafnt 

sumar sem vetur fyrir bo rn og fjo lskyldur.  

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

Á rbæjarsafn og vefu tga fu hennar. Samhliða því  verður 

unnið að gerð hljo ðleiðsagna um safnið.  Þa  verður 

einnig unnið leiðso gukort um Á rbæjarsafn með Í s-

lendingum af erlendum uppruna. Markmiðið er að koma 

ro dd innflytjenda a  framfæri innan safnsins og stuðla að 

samræðum milli Í slendinga af o lí kum uppruna.    

Landna mssy ningin verður endurbætt og gripum a samt 

ny ju margmiðlunarefni, sem byggir a  niðursto ðum forn-

leifa rannso knar a  Álþingisreit verður bætt við 

sy ninguna. Verkefnið er unnið í  samstarfi við Álþingi og 

með styrk fra  því .     

Varðveisla  
Sarpur – menningarso gulegt gagnasafn hefur nu  verið 

opnað almenningi a  netinu með vefnum sarpur.is. Þar 

með hefur almenningur fengið aðgang að safnkosti 

HELSTU VERKEFNI 2014  
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Minjasafnsins a samt skra m yfir menningarminjar í  

Reykjaví k.  Haldið verður a fram að færa eldri skra r yfir í  

Sarp.  Á tak í  skra ningu gripa hefur staðið yfir undan-

farin a r og hafa starfsmenn í  atvinnua taki unnið o tullega 

að því  að flytja go gn u r eldri safnskra m í  Sarp. Safnið 

hefur hlotið styrki u r Safnasjo ði til að ra ða ha sko lanema 

í  skra ningu og ljo smyndun safngripa og verður þeirri 

vinnu haldið a fram eftir því  sem fja rveitingar leyfa en 

aðeins um 30% safnkostsins hefur verið ljo smyndaður.  

Skjalavistunara taki verður haldið a fram, eldri skjo l 

flokkuð og gengið fra  til varðveislu a  Borgarskjalasafni. 

Hafin verður bygging ny s varðveisluhu ss  í  Á rbæjarsafni 

sem verður fullbu ið og tekið í  notkun a  fyrri hluta a rs 

2015. 

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. Samstarf við LUKR, landupply singa-

kerfi borgarinnar, bætir aðgang almennings að 

þekkingu um so gu borgarinnar og leiðir jafnframt til 

vandaðri stjo rnsy slu. Skra r yfir menningarminjar; forn-

leifar, hu s og mannvirki verða gerðar aðgengilegar a  

vefnum sarpur.is.  

Unnið verður a fram að byggða- og hu sako nnunum fyrir 

hverfisskipulag og í  tengslum við endurskoðun 

deiliskipulags. Hu saskra  verður færð í  Sarp og þar með 

verður vefaðgangur að upply singum um byggingar í  

Reykjaví k. 

Unnið verður að rannso knara ætlun um fornleifa-

rannso knir í  Kvosinni í  samstarfi við Álþingi og rí kis-

stofnanir og ra ðuneyti.   

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

rækt sem fyrr  í  samstarfi við Minjastofnun og Íðuna – 

fræðslusetur, en þar er í  boði ra ðgjo f um viðgerðir og 

viðhald eldri hu sa.    

Unnið verður u r  rannso knum um fornleifarannso kn í  

Viðey ef til þess fa st styrkir sem so tt hefur verið um í  

Fornminjasjo ð og Safnasjo ð. Undirbu ningur hefst að 

gerð gagnvirkra so gukorta eins konar „Borgarkro niku“ 

yfir hverfi Reykjaví kur, sem birt verður a  vef safnsins.   

Viðburðadagatal Minjasafns Reykjavíkur 2014 

Jan - maí 
Dagskrá á Safnanótt 
Fjölskyldudagskrá á Landnámssýningu og á Árbæjarsafni 
Þorrinn í sveitinni – leiðsagnir fyrir skólahópa 

Júní-ágúst 

Viðburðir á Barnamenningarhátíð (Landnámssýning og Árbæjarsafn) 

 
Sumardagskrá Árbæjarsafns 
Sunnudagsviðburðir 
Suðurgata 7—gallerí/safnhús. Sýning um sögu húss og samnefnds gallerís opnuð á Lista-
hátíð. 
Reykjavík á 20. öld. Ný grunnsýning í Lækjargötu 4 opnuð 
Jónsmessugleði Félags eldri borgara og Árbæjarsafns 
Jónsmessunæturganga Árbæjarsafns 
Sýning nemenda HÍ í Árbæjarsafni opnuð 
Afmælishátíð – Minjasafn Reykjavíkur 60 ára 
 
Sumardagskrá júní, júlí ágúst:  
Kvosargöngur 
Leikrænar leiðsagnir á Árbæjarsafni 
Örnámskeið 
Sérsýningar í Listmunahorni 
Dagskrá á Menningarnótt 
Sérsýningar í Lækjargötu 

Sept-des 
Jól í heiðnum sið - Landnámssýningin 
Jóladagskrá Árbæjarsafns fyrir skóla 
Bráðum koma blessuð jólin, jólasýning Árbæjarsafns á aðventu 

Allt árið: 
Móttaka hópa og leiðsagnir alla daga í Árbæjarsafni og Landnámssýningu. 
Húsverndarstofa – ráðgjöf um endurbætur á eldri húsum. 
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 Lykiltölur 
Rauntölur           

2011 
Rauntölur 

2012 
Útkomuspá 

2013 
Markmið 

2014 

Gestafjöldi 64.514 66.650 69.000 75.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 11.141 13.098 12.000 13.000 

Fjöldi viðburða 46 46 50 50 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 2 0 1 0 

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins 43 43 43 44 

Fjöldi útgáfuverka 5 1 9 5 

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík 2.350 2.476 2.600 2.700 

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp 11.975 19.198 25.000 28.000 
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Viðey 

Fjármál 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2014 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur 3.835 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld 10.577 

 Innri leiga  26.914  

 Annar rekstrarkostnaður 39.614 

 

Rekstrarniðurstaða 73.270 

 

Starfsmannafjöldi 2014 

 Heildarfjöldi starfsmanna                 2

 Fjöldi stöðugilda  1,3  

Nu  sem fyrr verður unnið markvisst að því  að gera 

Viðey að a hugaverðum a fangastað fyrir borgarbu a og 

ferðamenn, unga sem aldna.  Lagt er upp með lí flega, 

litrí ka og fræðandi dagskra  sem unnin er í  samvinnu 

við samstarfsaðilana Hvalaskoðun ehf. og Gallery 

restaurant Ho tel Holt sem sja  um ferjusiglingar, 

veitingarekstur og fleira í  Viðey. 

Viðey allt árið 
Með samningi um reglulegar ferjusiglingar a rið um 

kring er markmiðið Viðey allt a rið orðið að veruleika.  

Unnið er markvisst að því  að efla starfsemi í  eynni 

utan ha annar.  Friðarsu lusiglingarnar í  okto ber fram 

í  desember hafa notið vinsælda bæði meðal inn-

lendra og erlendra gesta, en siglt er o ll kvo ld fra  9. 

okto ber til 8. desember.  La gstemmd, falleg og frið-

sæl  jo ladagskra  verður í  Viðeyjarstofu þar sem 

gestum gefst kostur a  að skera laufabrauð og ma la 

piparko kur.  Boðið verður upp a  ævinty ralega eggjaleit 

fyrir pa ska. Rysjo tt tí ðarfar að vetri hefur vissulega a hrif 

a  vetrarstarf í  eyjunni en uppi eru hugmyndir um að 

skipuleggja með stuttum fyrirvara viðburði þegar vel 

viðrar.  

Sumarið hefur a vallt verið ha annatí mi í  Viðey. 

Þriðjudagsleiðsagnir hafa sinn fasta sess og njo ta vin-

sælda. Boðið verður upp a  hefðbundnar ferðir þar sem 

reyndir leiðso gumenn miðla so gu, na ttu ru og list  til 

þa tttakenda, einnig verður boðið upp a  annarskonar 

leiðsagnir t.d. jo gago ngu, fjallahjo laferð, lækningajurta-

go ngu a samt leiðso gn a  ta knma li.   

Viðey er einn af hlaupasto ðum Kvennahlaups Í SÍ  í  

Reykjaví k og verða tvær hlaupaleiðir í  boði, 3 og 7 

kí lo metrar.   Hestaleiga að sumri hefur gengið vel og er 

HELSTU VERKEFNI 2014   

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

skyldna og ferðamanna, innlendra og erlendra. 

 Áð 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. 
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 Lykiltölur 
Rauntölur 

2011 
Rauntölur  

2012 
Útkomuspá 

2013 
Markmið 

2014 

Gestafjöldi með Viðeyjarferju 19.421 23.334 25.000 26.150 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 2.011 1.533 2.100 2.100 

Fjöldi viðburða 22 27 23 23 

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 2 2 2 2 

 Viðburðadagatal Viðeyjar 2014 

Jan-feb Þorrablót með skemmtun í Viðeyjarstofu 

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

Júní Viðeyjarhátíð.  Kvennahlaup. Sólstöðuhátíð 

Júlí Frumbyggjadagur. Barnadagur 

Ágúst Regnbogahátíð. Töðugjöld 

Júní-ágúst Þriðjudagsgöngur af ýmsum toga allt sumarið. Hestaleiga 

Október Tendrun Friðarsúlunnar. Sérstakar Friðarsúlusiglingar hvert kvöld frá 9. okt. til 8. desember 

Nóv-des Jóladagskrá. Friður og fjölmenning í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur 

Jan-des  Tónleikar eitt fimmtudagskvöld í mánuði. 

komin til að vera.  Barnadagurinn og Regnbogadagur 

fjo lskyldunnar verða a  sí num stað sem og So lsto ðuha tí ð, 

Frumbyggjadagurinn og fleira. Ska tar halda einnig sitt 

a rlega ska tamo t í  eyjunni.   

Heimso knir sko labarna a  vorin er fastur liður og nu  

koma einnig sko laho par a  haustin og fa  þau fræðslu um 

so gu, listir, gro ður og fugla.   

Miðlun og menning 
Í  go ðri samvinnu við Listasafn Reykjaví kur og Ho fuð-

borgarstofu verður a fram unnið að því  að kynna Viðey 

sem a fangastað fyrir ferðamenn, innlenda og erlenda 

með a huga a  menningu og listum. Listaverkin sem 

pry ða eyjuna hafa aukið hro ður hennar. Á fangar, verk 

Richards Serra er einstakt og Friðarsu la Yoko Ono er 

ví ðfræg, en a rlega fylgjast milljo nir manna um heim 

allan með tendrun verksins í  beinni u tsendingu a  vef-

svæði listamannsins.   

So gueyjunni Viðey eru gerð skil í  ny legri sy ningu og 

innsetningu í  Viðeyjarstofu.  Talið er að Kjalnesingasaga 

og lí klega fleiri Í slendingaso gur hafi verið skrifaðar í  

Viðeyjarklaustri. Þa  var ferðasaga Eggerts O lafssonar og 

Bjarna Pa lssonar að sto rum hluta rituð í  eyjunni og þar 

var starfrækt prentsmiðja í  þrja  a ratugi a  framanverðri 

19. ó ld.  Viðey a  mjó g merkar bækur, þeirra a  meðal 

eintak af Guðbrandsbiblí u. Í  samvinnu við Minjasafn 

Reykjaví kur og Ljo smyndasafn Reykajví kur hafa 

bækurnar nu  verið skra ðar og eru varðveittar a  við-

eigandi ha tt, en nokkrar þeirra eru til sy nis í  Viðeyjar-

stofu a samt fleiri menningarverðmætum sem tilheyra 

eyjunni.  Stefnt er að því  að hefja undirbu ning að ny rri 

sy ningu í  sko lahu sinu þar sem atvinnuso gu eyjunnar og 

so gu þorpsins verða gerð skil.    

Unnið verður að því  að kynna Viðey fyrir nemendum í  

Leiðso gusko la Í slands, leiðso guna mi í  Endurmenntun HÍ  

og nemendum í   ferðama lafræði og hagny tri menningar-

miðlun.  Vefsvæði Viðeyjar er í  sto ðugri þro un og a  að 

gera so gu, na ttu ru og list Viðeyjar go ð skil.   

Aðstaða og umhverfi 
Í  samvinnu við Umhverfis og skipulagssvið er þegar 

hafin ho nnun og undirbu ningur a  ny ju og skemmtilegu 

leiksvæði og a ningarstað fyrir bo rn og fjo lskyldur sem 

byggt verður ofan a  því  gamla a  bak við Viðeyjarstofu. 

Við ho nnunina er tekið mið af hu sakosti, so gu og 

na ttu ru eyjarinnar og þess gætt að svæðið henti sem 

flestum með tilliti til aðgengisma la. Vonir eru bundnar 

við að verkefninu verði a fangaskipt og unnt að lju ka a  

nokkrum a rum.  Jafnframt er stefnt að því  að bæta að-

gengi og aðsto ðu við Skarfabakka með ny ju bryggjuhu si 

og biðsky li við bryggjuna í  Viðey, en verkefnið er a  

a ætlun hja  Umhverfis- og skipulagssviði.   

SEEDS sja lfboðaliðasamto kin koma a  hverju a ri til 

Viðeyjar og verður því  samstarfi haldið a fram.  Ho pur a  

þeirra vegum sinnir mikilvægum verkefnum í  eyjunni 

s.s. hreinsun fjo runnar, sa ningu og plo ntun matjurta, 

le ttum viðhaldsverkefnum ofl.  Grænu skrefin verða 

a fram stigin í  a tt að vottun a  Viðey sem grænum 

a fangastað í  samvinnu við rekstraraðila í  Viðey.  
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Menningar- og ferðamálsvið 2013 
Gestrisin borg var yfirskrift Menningar- og ferðama la-

sviðs a rið 2013.  Á rið markaði tí mamo t í  starfi þriggja 

stofnana sviðsins þar sem Borgarbo kasafn Reykjaví kur 

fagnaði 90 a ra afmæli, Listasafn Reykjaví kur minntist 

þess að 40 a r voru liðin fra  því  að myndlistin eignaðist 

heimili a  Kjarvalssto ðum og Menningarmiðsto ðin 

Gerðuberg he lt upp a  30 viðburðarí k a r. Því  þo tti se r-

stakt tilefni til þess að bjo ða af rausnarskap í  bæinn og 

taka einstaklega vel a  mo ti gestum -  hvort sem þeir 

kæmu í  leit að fro ðleik, listupplifun, afþreyingu eða til að 

fa  sko punargleði sinni u tra s. Áðgerðir í  kjo lfar ny rrar 

ferðama lastefnu efldu enn gestrisnina og a  mo ti kom 

mikil aukninga ferðamanna og glaðir gestir a  stofnanir 

borgarinnar. 

Stefnumótun 
Fylgt var vel eftir þeirri aðgerðara ætlun sem ny ja 

ferðama lastefnan Styrkar stoðir y tti u r vo r.  Vinnuho pur 

um endurskoðun menningarstefnunnar gerði tillo gur að 

leiðarljo si, markmiðum og leiðum, en aðgerðara ætlun 

varð ekki lokið. Tekið var mið af ny rri menningarstefnu 

rí kisins sem samþykkt var a  alþingi í  mars, en hu n 

leggur a herslu a  aukið samstarf við Reykjarví kurborg 

sem ho fuðborgar landsins og a varpar stafræna menn-

ingu eins og ny tt markmið í  dro gum að ny rri menningar-

stefnu borgarinnar. 

Styrkveitingar og viðurkenningar 
Tilkynnt var í  janu ar um styrkveitingar a rsins. Trí o  

Sunnu Gunnlaugs var u tnefnt To nlistarho pur Reykja-

ví kur  2013. Þrja r ha tí ðir bættust við þær a tta sem njo ta 

samstarfsamnings til þriggja a ra u r Borgarha tí ðasjo ði og 

a  a rinu efldist borgin enn sem Ha tí ðarborg með fleiri 

aðgerðum í  kjo lfar ny rrar ferðama lastefnu. 

Gerðir voru samstarfssamningar til þriggja a ra við fleiri 

aðila í  menningarlí finu en ha tí ðirnar, en hle  hafði verið 

gert a  þeim fra  hruni. Samningar voru því  gerðir við 

Heimili kvikmyndanna til rekstrar Bí o s Paradí sar, 

Ny listasafnið til rekstrar safnsins, Bandalag sja lfstæðra 

leikhu sa til rekstrar skrifstofu SL og Tjarnarbí o s, Kling 

og Bang til rekstrar gallerí s, Samto k um danshu s til 

rekstrar dansverkstæðis og Myndho ggvarafe lagið í  

Reykjaví k til rekstrar verkstæðis og u tisy ninga í  Ho gg-

myndagarðinum. Áð auki var veittir um 100 styrkir til 

menningarlí fsins í  borginni allt fra  100 þu sund kro num 

upp í  1.6 milljo nir hver.  

Langstærsti menningarsamningurinn sem gerður var a  

a rinu var við Leikfe lag Reykjaví kur vegna Borgarleik-

hu ssins; annars vegar til rekstrar og hins vegar styrkur 

vegna ny tingar fasteignar og bu naðar. Samkvæmt fja r-

hagsa ætlun Reykjaví kurborgar a rið 2013 nam heildar-

framlag til starfsemi og rekstrar í  Borgarleikhu sinu 

ru mum 837 milljo num, þar af ru mur ha lfur milljarður 

til rekstrar. Samningurinn gildir fyrir a rin 2013 til 2015 

með heimild til framlengingar einu sinni til þriggja a ra. 

Jafnframt var gerður samningur milli mennta- og 

menningarma lara ðuneytis, Reykjaví kurborgar og  

Listaha tí ðar í  Reykjaví k um rekstur og fja rframlag til 

Listaha tí ðar í  Reykjaví k og gildir hann fyrir a rin 2013, 

2014 óg 2015.  

Margví slegt samstarf Bandalags í slenskra listamanna  

og sviðsins he lt a fram a  a rinu og var samningur Reykja-

ví kurborgar og BÍ L endurny jaður til þriggja a ra. Undir-

ritaður var samstarfssamningur Menningar- og 

ferðama lasviðs við Rekstrarfe lag Sjo nlistarmiðsto ðvar 

a  Korpu lfssto ðum um vinnuaðsto ðu fyrir myndlistar-

menn og ho nnuði. Samningurinn er o tí mabundinn, en  

uppsegjanlegur með sex ma naða fyrirvara miðað við 

ma naðarmo t. 

Gerðar voru breytingar a  verklagsreglur um styrki fyrir 

komandi a r og voru þær helstar að ra ðið mun ekki veita 

skyndistyrki a rið 2014. 

Se rstakar a herslur menningar– og ferðama lara ðs vegna 

styrkja a rsins 2013 voru:  

•  Reykjaví k sem bo kmenntaborg – borg orðsins 

•  Bo rn og menningaruppeldi 

•  Samstarf eininga/stofnana/listgreina/listamanna að 

ny sko punarverkefnum 

•  Fjo lmenningarleg verkefni. 

Samruni safna 
Í  aprí l samþykkti menningar- og ferðama lara ð að gerð 

verð u ttekt a  kostum og go llum þess að sameina 

rekstur Minjasafns Reykjaví kur og Ví kurinnar - 

Sjo minjasafnsins í  Reykjaví k undir einum hatti. Jafn-

framt verði metnir kostir og gallar þess að umsjo n með 

starfsemi og rekstri í  Viðey og rekstur Ljo smyndasafns 

Reykjaví kur verði felldur inn í  slí kt skipulag. Sviðið fo l 

Fyrirtækjara ðgjo f Centra að vinna með se r að u t-

tektinni. Í  okto ber samþykkti sí ðan borgarra ð  að 

rekstur og starfsemi Ví kurinnar – Sjo minjasafns 

Reykjaví kur ses. verði yfirtekinn með eignum og 

skuldum sja lfseignastofnunarinnar og að safnið gert að 

borgarsafni. Breyting a  rekstrarformi skuli miða við 

a ramo t 2013- 2014 og byggja a  forsendum samrunaa -

ætlunar dags. 12. september 2013. Samhliða því  var 
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sviðsstjo ra Menningar- og ferðama lasviðs falið að leiða 

sameiningu a  rekstri og þjo nustu Minjasafns Reykja-

ví kur, Ljo smyndasafns Reykjaví kur, Viðeyjar og 

Ví kurinnar – Sjo minjasafns Reykjaví kur í  samræmi við 

forsendur og markmið fyrirliggjandi samrunaa ætlunar. 

Uppfærð var forso gn Menningar- og ferðama lasviðs og 

Skrifstofu eigna og atvinnuþro unar fra  a rinu 2008 um 

Varðveislusetur menningarverðmæta Reykjaví kur-

borgar og hu n kynnt  hja  menningar- og ferðama lara ði, í  

borgarra ði og a  Umhverfis- og skipulagssviði.  

Nýmiðlun 
Á hersla var mikil a  bætta ny miðlun a  a rinu a  stofnunum 

sviðsins og miðlægt. Snjallsí mar og spjaldto lvur voru 

tekin í  notkun, samfe lagsmiðlarnir ny ttir til hins í trasta, 

margví sleg fræðsla fyrir starfsmenn  tengd miðlun í  boði 

og mikil a hersla lo gð a  lifandi viðmo t og myndefni. 

Heimasí ður stofnanna voru sto rbættar og ny ir vefir 

opnaðir. Yfirfærsla safnkosts Borgarbo kasafns u r strika-

merkjum í  o rflo gur var mikilvæg varða a  þessari veg-

ferð.  

Innra starf 
Á fram var unnið a tak í  skjalastjo rnun og ny ju verkefni 

hleypt af stokkunum í  kynjaðri fja rhagsa ætlunargerð. 

Sviðið hefur lagt se rstakan kraft í  fræðslu og þja lfun 

starfsmanna. Metnaðarfull fræðsludagskra  var í  boði allt 

a rið með jafningjafræðslu hvers konar auk valinna 

gestafyrirlesara. Flestar stofnanir sviðsins fo ru jafn-

framt í  fjo lbreyttar fræðsluferðir með stuðningi fræðslu-

sjo ðs Starfsmannafe lags Reykjaví kur.   Ánnað umbo ta-

verkefni a rsins var að bæta upply singamiðlun innan 

sviðsins og stofnana þess. Niðursto ður starfsmanna-

ko nnunar 2013 sy na að umtalsverður a rangur hefur 

na ðst bæði hvað varðar fræðslu og miðlun upply singa. 

Menningar og ferðama lasvið skorar hæst innan Reykja-

ví kurborgar í  starfsmannako nnun hvað þessi atriði 

varðar. Starfsmenn MOF telja jafnframt í mynd vinnu-

staðar sí ns afar go ða og eru stoltir af starfi sí nu.  

 

Bo rkur Karlsson hlaut Bo kmenntaverðlaun To masar 
Guðmundssonar 2013 fyrir ljo ðahandritið Á rleysi alda.  
Elsa Hrafnhildur Yeoman forseti borgarstjo rnar  veitti 
viðurkenninguna í  Ho fða. 

Þorgrí mur Þra insson var u tnefndur Borgarlistamaður 
Reykjaví kur 2013.  Jo n Gnarr  borgarstjo ri og Einar O rn 
Benediktsson formaður menningar– og ferðama lara ðs  
með Þorgrí mi og fjo lskyldu við Ho fða.  

Jo n Gnarr borgarstjo ri u tnefndi Yoko Ono heiðurs-
borgara Reykjaví kur. Reykjaví kurborg vildi þakka Yoko 
Ono fyrir dy rmætt framlag hennar til þess að vekja 
athygli a  mikilvægi friðar og mannre ttinda í  heiminum 
og að kjo sa Reykjaví k sem vettvang til þess að breiða u t 
þann boðskap. Í  a rvissum heimso knum sí num til 
Reykjaví kur þegar kveikt hefur verið a  Friðarsu lunni 
hefur Yoko orðið mikilvæg hvatning  til friðar og 
mannu ðar.  Það var metþa tttaka þegar Yoko Ono 
tendraði Friðarsu luna í  Viðey 2013  a  fæðingardegi 
Johns Lennon 9. okto ber.  

Einar O rn Benediktsson, formaður menningar- og 
ferðama lara ðs Reykjaví kurborgar, tilkynnti í  Listasafni 
Reykjaví kur í  Hafnarhu si í  janu ar um styrkveitingar 
ra ðsins a rið 2013. Um leið var Trí o  Sunnu Gunnlaugs 
u tnefnt To nlistarho pur Reykjaví kur 2013 og le k það við 
atho fnina sem styrkþegum var boðið til. Áuk djasspí ano -
leikarans Sunnu Gunnlaugs skipa trí o ið Þorgrí mur 
Jo nsson a  kontrabassa og Scott McLemore a  trommur.  
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Borgarbókasafn  
Reykjavíkur  

90 ára afmæli Borgarbókasafns Reykjavíkur 
Þann 19. aprí l 1923 opnaði Borgarbo kasafn Reykja-

ví kur dyr sí nar fyrir almenningi í  Reykjaví k. Haldið var 

upp a  þessi tí mamo t með y msum hætti a  a rinu. Áf-

mælisveislur í  hverju safni í  afmælisvikunni, gefið var u t 

tí malí nuveggspjald þar sem stiklað var a  sto ru í  so gu 

safnsins, ljo smyndasy ning og sy ning a  go mlum vinnu-

tækjum svo eitthvað se  nefnt.  

Listahátíð í Reykjavík 
Borgarbo kasafn to k virkan þa tt í  Listaha tí ð í  Reykjaví k. 

Í  Ry munum & ska ldunum gafst a horfendum færi a  að 

upplifa ny ja hlið a  bo kasafninu og verða vitni að 

sko punarferli sex ny rra í slenskra leikverka í  sviðsettum 

leiklestrum undir leikstjo rn sex leikstjo ra. Eftir þennan 

fyrsta flutning fyrir a horfendur þro a leikska ldin og 

leikstjo rarnir verkin a fram og sí ðar a  a rinu verða þau 

tekin upp a  vegum U tvarpsleikhu ssins. 

Ný tækni 
Stærsta verkefni a rsins er a n efa o rflo guvæðing Borgar-

bo kasafns. Skipt var u t o llum sja lfsafgreiðsluve lum í  

safninu, ny  o ryggishlið sett upp og  ny jar starfsmanna-

sto ðvar teknar í  notkun, en allur þessi ve lbu naður ny tir 

o rflo gur við vinnuna. Settar voru o rflo gur í  allan safn-

kost safnsins, 470.000 einto k. Þessi vinna fo r fram í  

september og okto ber að undangengnu u tboði. U t-

boðsly singar voru tilbu nar í  mars og var þa  augly st. 

Samið var við finnska fyrirtækið P.V.SUPÁ OY  um kaup 

a  ve lum og komu tæknimenn til landsins í  september og 

settu upp ve larnar og kenndu starfsfo lki a  þessa ny ju 

tækni. Gert var sto rt grisjunara tak a ður en yfirfærsla 

safnkosts u r strikamerkjum í  o rflo gur a tti se r stað í  sep-

tember. Var þetta gert til þess að koma í  veg fyrir o þarfa 

Reykjavík 
Bókmenntaborg 
UNESCO 

Á rið 2013 var viðburðarí kt hja  Bo kmenntaborginni 

Reykjaví k. Haldið var a fram að þro a verkefni þessarar 

ny ju skrifstofu og festa starfsemi og í mynd hennar í  

sessi. Stærstu verkefni a rsins voru þa tttaka í  

skipulagningu og framkvæmd heimsþings PEN sem 

haldið var í  Reykjaví k í  september, samstarf við 

Bo kmenntaha tí ð í  Reykjaví k í  sama ma nuði og Lestrar-

ha tí ð, sem haldin var í  annað sinn í  okto ber. Ha tí ðin bar 

heitið Ljo ð í  leiðinni en þar var lo gð a hersla a  borgarljo ð 

og var borgin ljo ðskreytt með veggspjo ldum, stenslum 

og augly singaskiltum, auk þess sem strætisvagnar 

borgarinnar fluttu ljo ð um go tur hennar.  

Bo kmenntaborgin sto ð fyrir ma naðarlangri sy ningu í  

Ra ðhu si Reykjaví kur í  ju lí , The Árt of Being Ícelandic, í  

samstarfi við Ra ðhu sið og Miðsto ð í slenskra 

bo kmennta. Henni var beint að ferðamo nnum og sam-

hliða var boðið upp a  bo kmenntadagskra r í  Ho rpu með 

í slenskum ritho fundum.  

Samstarf Bo kmenntaborgarinnar, Minjasafns Reykja-

ví kur, Stofnunar Á rna Magnu ssonar og Þjo ðminjasafn 

um kynningu a  lykilgripum í slenskrar menningarso gu 

fyrir ferðamo nnum he lt a fram og leit ny r bæklingur a  

ensku dagsins í  ju ní .  

Fyrstu minjagripir Bo kmenntaborgarinnar litu dagsins 

ljo s a  a rinu, en þeir eru tvo  bo kamerki sem Guðru n Lilja 

Gunnlaugsdo ttir hannaði. Þau eru nu  komin í  so lu í  

safnverslunum Reykjaví kurborgar.  Haldið var a fram að 

bæta við kynningarefni Bo kmenntaborgarinnar og 

snjallsí mavefur og sma forrit voru þro uð a fram.  
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yfirfærslu og einnig var tí mabært að endurskoða safn-

kostinn. Millisafnala naþa ttur og aðfangaþa ttur bo ka-

safnskerfisins Gegnis voru teknir í  notkun í  byrjun a rs 

og ny tast vel við vinnuna í  safninu. 

Úlfarsárdalur 
Hafinn var undirbu ningur að byggingu sko la, sund-

laugar, menningarmiðsto ðvar/bo kasafns og í þro ttahu ss 

í  U lfarsa rdal. Bu ið er að semja forso gn fyrir verkefnið og 

augly sa samkeppni meðal arkitekta. Á form eru uppi um 

að Borgarbo kasafn opni safn og menningarmiðsto ð í  

tengslum við sko la og sundlaug sem þjo na mun í bu um í  

U lfarsa rdal og Grafarholti. 

Íslandskort bókmenntanna 
Í  ju ní byrjun var Í slandskort bo kmenntanna opnað. Á  því  

ma  finna so gusvið ska ldsagna og skyldra bo kmennta-

verka. Kortinu var grí ðarvel tekið og um miðjan a gu st 

hafði vefurinn fengið 24.000 heimso knir. Verið er að 

u tbu a Reykjaví kurkort ljo ðanna fyrir Lestrarha tí ð sem 

haldin verður a  vegum Bo kmenntaborgarinnar í  okto -

ber, en þema ha tí ðarinnar að þessu sinni er ljo ð. Stefnt 

er að því  að þro a fleiri slí k kort, t.d. með efni sem tengist 

þekktum go nguleiðum a  landinu.  

Starfsmenn Borgarbókasafns 
lo gðu land undir fo t og fo ru til Helsinki í  fræðslu- og 

kynnisferð í  september. 24 starfsmenn fo ru í  þessa ferð 

og eru tvær ferðir a  dagskra  næsta a rs. Haldið var 

vorþing í  aprí l í  So lheimasafni og ma lþing er fyrirhugað í  

no vember a  vegum starfsmanna.  

Lestrarhátíð í október og samvinna við 

Bókmenntaborg UNESCO 
Lestrarha tí ð var haldin í  annað sinn í  okto ber 2013 og 

var þema ha tí ðarinnar að þessu sinni ljo ð. Safnið bauð 

upp a  ljo ðadagskra  og fleira spennandi í  tilefni 

ha tí ðarinnar.  

Borgarbo kasafn var einnig með bo kmenntago ngur í  

tengslum við PEN ra ðstefnuna sem haldin var í  Ho rpu í  

september. 

Fjölmenning 
Áð vanda voru fjo lmenningarverkefni safnsins mo rg og 

vo nduð. Menningarmo t eru nu  að verða fastur liður í  

nokkrum grunnsko lum og hafa nokkrir sko lar gert 

samning þar um. So guhringur kvenna ma laði listaverk 

fyrir fyrirtækið Kaffita r til notkunar a  kaffiumbu ðum og 

í  o ðru kynningarefni. Fyrirtækið veitti verkefninu veg-

legan styrk fyrir vikið sem ny tt verður m.a. í  leiklistar-

na mskeið fyrir So guhringinn. Áf o ðrum fjo lmenningar-

verkefnum ma  nefna Cafe  Lingua í  aðalsafni a  ma nu-

do gum, So guhring kvenna og Heimsins konur. 

Hátíðir og sýningar 
Áð venju to k safnið þa tt í  hinum y msu borgarha tí ðum. Á  

vetrarha tí ð var efnt til Ljo ðaslamms í  6. sinn, Barna-

menningarha tí ð var haldin í  aprí l og bauð safnið upp a  

Skapandi skrif fyrir unglinga í  samvinnu við Sko punar-

sko lann. Leiðbeinandi var Daví ð Stefa nsson 

bo kmenntafræðingur. Í  a gu st var Brosið la tið ganga a  

Menningarno tt. Myndaso gusamkeppni var haldin í  maí , 

og af sy ningum sem settar voru upp a  a rinu í  aðalsafni 

ma  nefna sy ninguna Nordicomics Íslands – norrænar 

myndaso gur dagsins í  dag,  sy ningar Ninny ar, Jo ní nu 

Magnu sdo ttur og Lo u Guðjo nsdo ttur í  Árto tekinu og 

Í sak No i sy ndi verk í  So lheimasafni.  

Í  byrjun aprí l ga tu la nþegar fengið að la ni þrja  lista-

menn í  gegnum u tla nakerfi Borgarbo kasafns. Á  sama 

ha tt og borgarbu ar geta leigt u t bækur, tí marit og DVD 

diska safnsins, var mo gulegt að leigja u t dansho fundinn 

Á sru nu Magnu sdo ttir og myndlistarmennina O rn 

Álexander Á mundason og Unnar O rn. Í  september var 

efnt til myndaso gusy ningar í  samvinnu við Goethe 

stofnunina.  
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Ferða– og markaðsmál 
Eitt af forgangsverkefnum Ho fuðborgarstofu a  a rinu var 

að endurskoða vo rumerki Reykjaví kur samkvæmt 

a herslum Ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 2011-

2020. Undirbu ningsvinna óg rannsó knir a  vó rumerki 

ho fust í  janu ar og var ma lþing um endurskoðun vo ru-

merkis með ferðaþjo nustu- og hagsmunaaðilum haldið í  

febru ar. Það stendur til að halda annað ma lþing um 

sto ðu verkefnisins í  lok a rs. Markmiðið er að allir hags-

munaaðilar sja i hag sinn í  því  að nota ny tt vo rumerki og 

sameinist um þau skilaboð sem það ber með se r. 

Ho fuðborgarstofa to k a  mo ti fjo lmo rgum erlendum 

blaðamo nnum a  a rinu. Se rsto k a hersla var lo gð a  að fa  

erlenda blaðamenn til landsins í  tengslum við y msa 

viðburði fra  hausti til vors í  samstarfi við Í slandsstofu. 

Einnig var leitast eftir því  að greiða go tu erlends þa tta-

gerðafo lks og kvikmyndagerðarmanna sem a huga ho fðu 

a  að ny ta borgarmyndina í  umfjo llun sinni. Meðal 

blaðamannaho pa sem Ho fuðborgarstofa styrkti a  ein-

hvern ha tt voru blaðamenn sem komu í  tengslum við 

Vetrarha tí ð, Eve Online, RÍFF, Íceland Áirwaves, Friðar-

su luna og desember í  Reykjaví k. 

Ho fuðborgarstofa to k þa tt í  verkefninu Í sland er 

með‘etta a samt o ðrum markaðsstofum a  landinu auk 

þess að vera þa tttakandi í  Í sland allt a rið og Íceland 

Naturally a  Bandarí kjamarkaði. Einnig var haldið a fram 

með verkefnið Reykjaví k on your own í  samstarfi við 

Miðborgina okkar og Faxaflo ahafnir. Haldið var a fram 

að kynna Jo laborgina í  desember. 

Þa  var ra ðist í  verkefnið Reykjavik Festival City sem var 

bæklingur um allar a rlegar ha tí ðir í  Reykjaví k. Gerð 

voru myndbo nd fyrir samfe lagsmiðla fyrir 14 stærstu 

ha tí ðirnar. Meet in Reykjavik, Ínspired by Íceland og 

Íceland Naturally voru samstarfsaðilar í  því  verkefni.   

Í  byrjun a rs 2013 var lo gð mikil vinna í  að fa  til landsins 

Heimsleika hinseginfo lks fyrir a rið 2017 og fo r ho pur a  

vegum borgarinnar í  ma lflutning til Ántwerpen. Val 

stjo rnar leikanna um staðsetningu sto ð um Reykjaví k 

eða Miami og vann su  sí ðarnefnda ma lflutninginn þetta 

a rið.   

Vefmiðlar 
Ny r vefur Visit Reykaví k fo r í  loftið í  ju lí  í  ny ju vefum-

sjo narkerfi, Drupal, en unnið verður markvisst að þro un 

þess a  næstu a rum.  

Viðburðir 
Vetrarhátíð var haldin  7.-10. febru ar  með stuðningi 

Orkuso lunnar.  Efnt var til samkeppni um opnunarverk  

sem afhju pað var a  fyrsta degi ha tí ðarinnar.  Spænski 

arkitektinn Marcos Zotes vann samkeppnina en hann 

vann einnig so mu samkeppni a rið 2012.   Í  þetta skipti 

bjo  hann til tilkomumikið ljo slistaverk sem staðsett var 

a  Áusturvelli.  Safnano tt var haldin að vanda a  o ðrum 

degi ha tí ðarinnar.  Sundlaugano tt var haldin í  annað 

sinn a  laugardagskvo ldinu 9. febru ar og þo tti takast 

a kaflega vel.  

Barnamenningarhátíð var haldin í  þriðja skipti 

dagana 23. -28. aprí l í  samstarfi við mennta- og 

menningarma lara ðuneytið.  Tæplega helmingur barna í  

borginni kom fram fyrir ho nd sko la sinna, 

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

smiðjum eða voru a horfendur a  sko lasy ningum.  

Menningarnótt var haldin 24. a gu st með stuðningi fra  

Landsbankanum og Vodafone og to kst með afbrigðum 

vel.   Se rsto k a hersla var lo gð a  að gera flugelda-

sy ninguna sem glæsilegasta, en hu n nefndist Eldar og 

var ly st sem dansverki fyrir 3 tonn af flugeldum.  Si-

grí ður Soffí a Ní elsdo ttir samdi danssy ninguna í  sam-

starfi við Hja lparsveit ska ta í  Reykjaví k sem o nnuðust 

framkvæmd hennar.  

Ho fuðborgarstofa to k þa tt í  undirbu ningi og fram-

kvæmd tendrunar Friðarsu lunnar í  Viðey í  samstarfi við 

Viðey og skrifstofu Menningar- og ferðama lasviðs.  

Ru mlega 1800 gestir komu u t í  Viðey og hafa aldrei 

komið fleiri gestir a  atho fnina sem to kst einkar vel. 

Á  Áðventuha tí ð í  desember var haldið a fram með verk-

efnið Jo laborgina Reykjaví k sem ho fst 2011 í  samstarfi 

við Umhverfis- og skipulagssvið. Ho fuðborgarstofa 

studdi við viðburði í  borginni sbr. Bacon Festival, 

Ví kingaha tí ð í  Hljo mska lagarðinum ofl.  

Upplýsingamiðstöð ferðamanna 
Mikil aukning varð a  komu gesta a  a rinu - einkum í  

mars þar sem aukningin varð ru mlega 150% fra  a rinu 

a ður.   

Munir merktir Visit Reykjavik voru teknir í  so lu og 

se rstakir kynningarstandar fyrir þa  vorur settir upp. 

Unnið var a fram að framgangi og eflingu Gestakorts 

Reykjaví kur.  

Höfuðborgarstofa  
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Listasafn Reykjavíkur  

Áukning í  gestafjo ldi stefnir í  18% a  a rinu. Sy ningin 

Flæði var fjo lso tt og sumarsy ning Kjarvalsstaða vakti 

mikinn a huga erlendra ferðamanna. Einnig voru 

gjo rningar Magnu sar Pa lssonar a  Listaha tí ð og u t-

skriftarsy ning Listha sko lans  vinsælir viðburðir. 

Sýningar 
Stærsta sy ning a rsins var Flæði en þar gafst gestum 

tækifæri til að sja  ha tt í  1000 ma lverk u r safneign Lista-

safns Reykjaví kur. Sy ningin to k sto ðugum breytingum 

þa  tæpa fjo ra ma nuði sem hu n sto ð yfir. Samhliða 

henni voru verkin ljo smynduð, skra ning þeirra yfirfarin 

og a stand þeirra metið og lagað. Tækifærið var einnig 

notað til að hreinsa og gera við geymslur. Loks voru 

fjo rir sja lfsstæðir fagmenn fengnir til að leggja list-

fræðilegt mat a  ma lverkin og flokka þau eftir mikilvægi 

þeirra í  so gu í slenskrar myndlistar. Verkefnið sy ndi að í  

safninu ma  finna afbragðsverk sem hafa mikla þy ðingu 

fyrir í slenska listaso gu almennt og mo rg o nnur sem 

teljast mikilvæg dæmi um a kveðin tí mabil eða feril 

einstakra listamanna. 

O nnur viðamikil sy ning a  a rinu var Í slensk myndlist 

1900-1950: Fra  landslagi til abstraktlistar. Yfir tvó -

hundruð ma lverk og ho ggmyndir eftir 40 listamenn 

voru a  þessu so gulega yfirliti og voru flest verkana 

fengin að la ni fra  o ðrum stofnunum og einstaklingum. 

Þriðja sto ra sy ning Kjarvalsstaða er Álexander 

Rodchenko, bylting í  ljo smyndun en hu n samanstendur 

af 233 ljo smyndum þess merka listamanns og kynnir 

hann í  fyrsta sinn a  Í slandi. Sy ningin er sett upp í  

tengslum við sjo tí u a ra afmæli stjo rnma lasambands 

Í slands og Ru sslands og er Kjarval kynntur a  sama tí ma 

í  þjo ðarsafninu í  St. Pe tursborg í  na inni samvinnu 

safnana. Á  meðan mo rg þekktustu Kjarvalsverk Lista-

safns Reykjaví kur eru a  sy ningu í  Ru sslandi eru verk 

eftir Kjarval í  eigu í slensku bankanna sy nd a  Kjar-

valssto ðum. Mynd af heild, eins og su  sy ning er ko lluð, 

gefur einstakt tækifæri til að sja  o ll Kjarvalsverk 

bankana samankomin a  einum stað. 

Í  Á smundarsafni var so gumaðurinn Á smundur í  for-

grunni yfir sumarma nuðina a  sy ningunni Sagna-

brunnur þar sem gat að lí ta tuttugu ho ggmyndir sem 

Á smundur byggði a  bo kmenntarfinum. Á  haustsy ningu 

Á smundarsafns voru verk hans sett í  samhengi við verk 

sem listamaðurinn Ánna Hallin hefur skapað með ví sun 

í  list Á smundar. 

Í  Hafnarhu si gafst almenningi í  fyrsta sinn tækifæri til 

að sja  heildstætt yfirlit yfir grafí kverk Erro s en sy ningin 

var afrakstur þriggja a ra vinnu við skra ningu og 

rannso knir a  hlutverki þessa mikilvæga miðli í  list 

hans. Meðal annarra sy ninga í  Hafnarhu si  ma  nefna 

þra r sto rar innsetningar í  Á-sal. Í var Valgarðsson reið a  

vaðið með verkinu Til spillis, þar sem hann varpaði 

uppstækkuðum myndum af ma lningardropum a  veggi 

salarins. Á  Listaha tí ð settu tveir yngri listamenn, Huginn 

Þo r Árason og Ándrea Maack, upp verkið Kaflaskipti en 

lyktarskynið le k þar aðalhlutverkið. Loks gerir þekktasti 

samtí malistamaður Litha a Zilvinas Kempinas 

staðbundna innsetningu í  Á-sal a  haustma nuðum. Á  

sama tí ma er verk ungs Litha sk listamanns, Tomas 

Martis auskis kynnt í  D-sal.  

Þrja r sto rar so gusy ningar voru haldnar í  Hafnarhu si. 

Robert Smithson: Ry nt í  landslag to k umhverfisverk 

Smithson fyrir en hann var einn af upphafsmo nnum 

umhverfislistar (Land Árt Movement) og hafði o mæld 

a hrif a  listsko pun sí ðastliðinna fjo rutí u a ra. Uppto k í s-

lenskrar ví deo listar er tekin fyrir a  haustsy ningu 

Hafnarhu ss en þar eru dregin fram verk sem ho fðu verið 

sy nd he r a  landi í  fyrsta skipti a  a runum milli 1980 og 

1990 en hafa fæst se st a  sy ningum  sí ðan. Viðamesta 

sy ning a rsins í  Hafnarhu si var Lu ðurhljo mur í  sko kassa, 

yfirlitssy ning a  gjo rningum Magnu sar Pa lssonar fra  

1980 til dagsins í  dag. Sy ningin var samvinnuverkefni 

Listasafns Reykjaví kur og Listaha tí ðar í  Reykjaví k og 

voru sex sto rir gjo rningar endurgerðir a  ha tí ðinni.   

Fjölmenning 
Boðið var uppa  leiðsagnir um Kjarvalsstaði í  samvinnu 

við Po lska sko lann í  Breiðholti og Mo ðurma l–Samto k 

um tví tyngi. U.þ.b. 100 nemendur af po lskum, 

tælenskum, slo vakí skum og spænskum uppruna heim-

so ttu safnið og 50 bo rn to ku þa tt í  listsmiðju sem 

ho nnuð var se rstaklega fyrir það tækifæri. Safnið to k 

einnig þa tt í  safarí  leiðso gn um menningarlí f 

borgarinnar a  fimm o lí kum tunguma lum (ensku, po lsku, 

spænsku, tælensku og filippseysku) a samt Borgar-

bo kasafni, Ljo smyndasafni, Minjasafn og Bo kmennta-

borginni.   

List í almenningsrými 
Tveir sku lptu rar og tvær sto rar veggmyndir bættust við 

listaflo ru borgarlandslagsins a  a rinu.  
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Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur  

Sýningar 
Í  a rsbyrjun opnaði sy ning með myndum eftir Guðmund 

Íngo lfsson; Kvosin 1986 og 2011: myndir sem sy na 

breytingu og þro un borgarskipulags a  25 a ra tí mabili. 

Sy ningin var samstarfsverkefni Ljo smyndasafns og 

Minjasafns Reykjaví kur. Um sumarið var sy ning a  

myndum eftir Spessa u r myndaro ð hans Nafnlaus 

hestur, þar sem hann myndaði mo torhjo lafo lk og -

menningu í  Bandarí kjunum. Þema haustsy ningar var 

na ttu ran í  í slenskum ljo smyndum og ber heitið Sam-

tí malandslagið. Þar var meðal annars skoðað a  hvað ha tt 

landslagið birtist fo lki, þa  se rstaklega í  verkum yngri 

ljo smyndara. 

Samstarf 
Safnið kemur að þy ðingu a  handbo k um varðveislu safn-

kosts sem Þjo ðminjasafn Í slands stendur fyrir, auk þess 

sem unnið er að sameiginlegri yfirlitssy ningu safnanna a  

ljo smyndum í slenskra kvenna 1870—2012 sem sett 

verður upp a rið 2014 samtí mis a  ba ðum so fnunum. 

Í  samstarfi við Ny herja var Ljo smyndasafnið með 

kynningardag þar sem veittar voru leiðbeiningar um 

varanlega vistun stafrænna mynda fyrir almenning. 

Á  afmælisra ðstefnu Fe lags um skjalastjo rn veitti Ljo s-

myndasafn Reykjaví kur ra ðgjo f um vistun stafrænna 

mynda. 

Í  samstarfi við Utanrí kisra ðuneytið og í slenska sendi-

ra ðið í  Helsinki var Ljo smyndasafnið í  forsvari sy ningar 

a  samtí maljo smyndum í  þekktasta og virtasta ljo s-

myndagallerí i í  Helsinki, Photogallery Hippolyte. Sy n-

ingin sto ð fra  maí lokum fram í  ju lí .   

Námskeið 
Um sumarið var na mskeið fyrir ljo smyndara í  Bromoil 

ljo smyndatækni sem Dawid W. Lewis, bandarí skur ljo s-

myndari sty rði. Sumarna mskeiðum fyrir bo rn, 7- 12 a ra 

og 13-16 a ra, var fjo lgað vegna eftirspurnar. Á  na m-

skeiðunum læra þau að gera bla þrykks ljo smyndir 

(cyanó-type), pinhóle myndave l u r litlum kassa óg 

camera obscura kí ki.   

Skönnun, skráning og rannsóknir 
Helstu verkefni  í   sko nnun, skra ningu og rannso knum a  

a rinu voru:  Sko nnun a  u rvali u r safni Ragnheiðar 

Bjarnado ttur; Ámato rvinnustofu G. Á sgeirssonar; og u r 

safni Íngibjargar O lafsdo ttur. Skra ning a  myndum u r 

safni Lily Guðru nar Tryggvado ttur a hugaljo smyndara; 

u r safni Pe turs Leifssonar atvinnuljo smyndara; safni 

Halldo ru Halldo rsdo ttur og Hu sasafni Minjasafns 

Reykjaví kur. Helstu rannso knir voru skra ning a  blaða-

ljo smyndaso fnum í  eigu safnsins. 

Viðsnu ningur eftir Guðjo n Ketilsson var settur upp við 

Kjarvalsstaði og sku lptu rinn Obtusa eftir Rafael Barrios 

við Ho fðatorg. Veggmyndirnar pry ða ha  fjo lby lishu s í  

Efra-Breiðholti. Sara Riel ma laði mynd a  gafl Ásparfells 

12 óg Theresa Himmer gerði mynd a  gafl Jó rufells 12. 

Veggmyndirnar eru hluti af tveggja a ra verkefni og mun 

þriðji listamaðurinn verður valinn næsta sumar. Áuk 

þess verður boðið uppa  listsmiðjur þar sem ungmenni 

fa  tækifæri til að læra veggmyndagerð undir hand-

leiðslu reyndra listamanna og mo gulega að ma la eigin 

myndir a  lægri byggingar í  hverfinu.   

Hallsteinsgarður var afhju paður í  landi Gufuness í  

Grafarvogi með 16 a lsku lptu rum sem voru gjo f Hall-

steins Sigurðssonar til Reykjaví kurborgar. 
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Dagskrá  
Á  dagskra  Gerðubergs a rið 2013 voru samtals 68 

viðburðir og þar af 17 fyrir bo rn.  

Í  upphafi a rs var sett upp sy ning a  origami eða pappí rs-

brotum þeirra hjo na, Dave og Ássiu Brill sem eru 

þekktir listamenn a  þessu sviði í  heimalo ndum sí num, 

Bretlandi og Ru sslandi. Þau he ldu helgarna mskeið fyrir 

myndlistarfo lk, ho nnuði og handverksfo lk og einnig var 

boðið upp a  tveggja tí ma na mskeið fyrir starfsfo lk 

frí stundaheimila. Sy ningin Þetta vilja bo rnin sja ! var 

sett upp a  sama tí ma og var sko labo rnum boðið a  leið-

so gn um sy ningarnar a samt dagskra  í  Gerðubergssafni. 

Á  sy ningunni voru myndskreytingar u r barnabo kum 

sem komu u t a rið 2012 og þegar henni lauk í  Gerðu-

bergi fo r hu n a  flakk um landið og var sett upp a  Ákur-

eyri, Hvolsvelli, Ho fn, Egilssto ðum og Hu saví k. 

Heimsdagur barna fo r að venju fram a  Vetrarha tí ð í  

febru ar í  samstarfi við Gerðubergssafn og 

Frí stundamiðsto ðina Miðberg. Þar var boðið upp a  

smiðju í  gerð bolluvanda og o skupoka þar sem O sku-

dagurinn var skammt undan. Þa  ga tu bo rnin fo ndrað 

norna- og seiðkarlabu ninga og hljo mfo gur hljo ðfæri, 

lært að bu a til origami pappí rsbrot og y mislegt fleira. 

30 a ra afmæli Gerðubergs var fagnað í  byrjun mars með 

veglegri to nlistardagskra  þar sem fjo ldi to nlistarmanna 

steig a  stokk undir stjo rn Margre tar Bo asdo ttur so ng-

konu. Barnafjo lskyldum var sí ðan boðið að taka þa tt í  

tveimur kveðskaparsmiðjum; Krummi krunkar u ti og 

Dans vil e g heyra sem notið hafa mikilla vinsælda meðal 

leik- og grunnsko labarna sí ðustu misseri. Heiðurs-

gestur afmælisins var Jo nas Íngimundarson pí ano leikari 

og fyrrum to nlistarra ðunautur Gerðubergs. Hann he lt 

to nleika sí ðar í  marsma nuði a samt Þo ru Einarsdo ttur 

so pranso ngkonu í  tilefni af afmælinu. 

Á  vorma nuðum var sett upp sy ningin Fuglar – Listin að 

vera fleygur. Þo runn Elí sabet Sveinsdo ttir sa  um 

sy ningarstjo rn og leitaði til 39 listamanna sem allir eiga 

það sameiginlegt að hafa gert fugla að viðfangsefni í  

verkum sí num. Listaverkin a  sy ningunni voru afar fjo l-

breytt; ma lverk, ljo smyndir, myndbandsverk, 

sku lptu rar, hljo ðverk og uppstoppun svo nokkuð se  

nefnt. Sy ningin var sett upp í  o llum sy ningarry mum að 

Safnarahorninu undanskildu. Tekið var a  mo ti fjo lda 

sko labarna í  leiðso gn um sy ninguna. 

Áfar fjo lbreytt dagskra  var í  boði a  miðvikudags-

kvo ldum. Gestir a ttu stefnumo t við fjallgo ngugarp, 

ha sko lakennara og ljo smyndara sem hafa ferðast um 

framandi lo nd. Heimspekileg ma lefni voru tekin til um-

fjo llunar og fjallað var um bo kmenntir af y msu tagi, svo 

sem persnesk kvæði, samí skar bo kmenntir, borgarljo ð 

og í slenska sveitaro mana. Þa  ma  ekki gleyma sushi-

gerðinni, ví ruðu ko ngulo num og hamskurðinum sem 

kynntur var í  tengslum við fuglasy ninguna. Í  september 

var farið af stað með To nlistarkaffi einu sinni í  ma nuði 

undir stjo rn Pe turs Gre tarssonar. Hann fe kk til sí n go ða 

gesti til spjalla um to nlist og oftar en ekki voru tekin 

skemmtileg to ndæmi.  

To nleikaro ðin Klassí k í  ha deginu hefur o ðlast fastan 

sess í  dagskra  Gerðubergs undir listrænni stjo rn Ní nu 

Margre tar Grí msdo ttur en að þessu sinni fe kk hu n til 

liðs við sig Svo vu Bernharðsdo ttur la gfiðluleikara, Hro lf 

Sæmundsson barito n, Hlí n Pe tursdo ttur Behrens 

so pran, Helgu Þo ru Bjo rgvinsdo ttur fiðluleikara og 

Sigurð Flosason saxafo nleikara. 

Hro pandi þo gn var yfirskrift fyrstu ljo smyndasy ningar 

Svo vu Bjarnado ttur. Hu n hefur ferðast ví ða um landið a  

sí ðustu a rum og heimso tt staði þar sem finna ma  merkar 

minjar um liðna tí ð. Ma  þar nefna Nu psstaði og Grí ms-

staði a  fjo llum. Í  myndunum ma  sja  ljo ðræn portrett af 

fo lki sem by r oft a  tí ðum í  mikilli einangrun umvafið 

magnaðri na ttu ru. 

Vilhja lmur G. Vilhja lmsson myndlistarmaður sy ndi olí u-

ma lverk og pastelmyndir en hann sækir myndefni sitt 

gjarnan í  í slenskt landslag og mannvirki y miss konar. 

Olí uma lverkin einkennast af samfelldum doppuheildum 

sem a  heillandi ha tt mynda sky ra en um leið draum-

kennda sy n a  viðfangsefnið. Áðferðin er í  senn gro f og 

fí nleg þar sem hver reitur skiptir ma li til að skapa sam-

fellda heild. 

Kristí n Steinsdo ttir ritho fundur sat fyrir svo rum a  

Ritþingi Gerðubergs en hu n er einkum þekkt fyrir fram-

lag sitt til barna- og leikbo kmennta en a  sí ðustu a rum 

hefur hu n jafnframt la tið að se r kveða með ska ldso gum, 

þeirra a  meðal Ljo su sem notið hefur mikilla vinsælda 

meðal lesenda. Sagan um Ljo su var viðfangsefni kvo ld-

na mskeiðs sem haldið var í  tengslum við ritþingið. 

Stjo rnandi þingsins var Áðalsteinn Á sberg Sigurðsson og 

í  hlutverki spyrla voru Katrí n Jakobsdo ttir og Sigru n 

Valbergsdo ttir. 

Í  skammdegi no vemberma naðar voru opnaðar tvær 

sy ningar af o lí kum toga. Traustur vinur var yfirskrift 

sy ningar Erlu Marí u Á rnado ttur sem fjallaði um 

vina ttuna í  verkum sí num. Í  tengslum við sy ninguna var 

Menningarmiðstöðin 
Gerðuberg  
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Árbæjarsafn 
Unnið var að endurbo tum a  safnhu sum í  Á rbæjarsafni 

og var megina hersla lo gð a  að halda a fram endurbygg-

ingu Í varssels.  Áð auki var unnið að almennu viðhaldi 

safnhu sa og lo ðar safnsins. Sy ningin Fra  by li til borgar 

sem staðið hafði í  Lækjargo tu 4 fra  a rinu 2000 var tekin 

niður. Endurbætur voru gerðar a  hu sinu, gluggar 

ma laðir og veggfo ður lagfært, go lf olí uborin og hu sið 

undirbu ið fyrir ny ja sy ningu.  

Miðlun  
Nokkrar se rsy ningar voru opnaðar í  Á rbæjarsafni í  

byrjun sumars.  Minjasafnið var sem fyrr í  samstarfi við 

na msbraut í  hagny tri menningarmiðlun við H.Í . um 

na mskeið í  gerð sy ninga sem byggir a  vinnu nemenda. 

Áð þessu sinni var hu svernd og skipulag eftir 1958 

viðfangsefni nemenda. Sy ningin  Framtí ðarsy n & 

fortí ðarhyggja, hu svernd og skipulagsma l í  miðbæ 

Reykjaví kur a  sí ðari hluta 20. aldar, var opnuð í  Korn-

hu si 1. ju ní .  Í  tilefni 100 a ra afmælis Heimilisiðnaðar-

fe lags Í slands var opnuð sy ning um so gu fe lagsins a  

handverksdegi 9. ju ní  a samt bu ningasy ningu í  Suður-

go tu 7 og í  Lækjargo tu voru settir upp vefsto lar þar sem 

gestir ga tu spreytt sig a  að vefa. Prentminjasy ning í  

Miðhu sum var endurny juð. Þrja r sy ningar voru í  List-

munahorninu  í  Krambu ð. Ljo smyndasy ning 

Guðmundar Íngo lfssonar KVOSÍN 1986 & 2011 sem var 

samstarfsverkefni Minjasafns og Ljo smyndasafns sto ð í  

Gro farsal fra  janu ar til maí . Í  tengslum við sy ninguna 

var efnt til dagskra r a  safnano tt, leiðsagna og go ngu-

ferðar með ljo smyndaranum. Sy ningin var svo sett upp í  

Lækjargo tu 4 í  Á rbæjarsafni í  ju ní  og sto ð u t a rið.  

Vinna ho fst  við undirbu ning ny rrar grunnsy ningar í  

hu sinu Lækjargo tu 4, þar sem þro un byggðar í  Reykja-

ví k verða gerð skil .  Sy ningarnefnd vann að því  að mo ta 

hugmynd og frumho nnun sy ningar með Snorra Frey  

Hilmarsyni, ho nnuði. Safnasjo ður veitti styrk í  undir-

bu ningsvinnu við sy ninguna að upphæð kr. 400.000. 

Minjasafnið hlaut styrk u r Safnasjo ði að upphæð kr. 

900.000 til að hefja undirbu ning að sy ningu í  Suðurgó tu 

7 í  samvinnu við Ny listarsafnið.  Sy ninginn  Suðurgata 7 

– gallerí /safnhu s verður a  dagskra  Listaha tí ðar í  

Reykjaví k 2014. Sy ningarho pur to k til starfa og vann 

hugmyndavinnu. 

Gert var sma forrit um fornleifar í  Kvosinni sem er leið-

so gn um go ngu um þær slo ðir þar sem fundist hafa 

minjar um bu setu a  fyrri o ldum.  Margmiðlunarbu naður 

í  Landna mssy ningu var endurny jaður.  Ny lunda var að 

boðið var upp a  daglega leiðso gn a  ensku um Land-

na mssy ninguna og Á rbæjarsafn. 

Fræðsla og viðburðir  
Sem fyrr voru margví slegir viðburðir a   sumardagskra  í  

Á rbæjarsafni og ma  þar nefna hefðbundna viðburði svo 

sem fornbí ladag og heyannir en einnig var bryddað upp 

a  ny mælum, gestum var kennt að lesa í  hu s og haldið 

var a fram meðleikræna leiðso gn, og var ævinty ri land-

spo stsins frumflutt 28. ju lí . 

Lí kt og undanfarin a r to k Minjasafnið þa tt í  go ngu-

ferðum um Kvosina, Safnano tt, Menningarno tt og 

Barnamenningarha tí ð, með viðburðum í  Á rbæjarsafni 

og Landna mssy ningu. 

Varðveisla 
Safnið he lt a fram samstarfi við Þjo ðminjasafnið og 

o nnur minjaso fn um þro un a  Sarpi – menningarso gu-

legum gagnagrunni. Vefurinn sarpur.is var opnaður og 

með honum fe kk almenningur aðgang að safnkosti í s-

lenskra safna. Unnið var a fram að skra ningu og yfir-

færslu gagna u r eldri gagnagrunnum í   munaskra  Sarps, 

og haldið a fram að ljo smynda safngripi, með styrk  að 

upphæð kr. 700.000 u r Safnasjo ði.  Starfsmenn í  

atvinnua taksverkefnum og ha sko lanemar unnu að 

skra ningu og ljo smyndun og hefur nu  um 90% safn-

kostsins verið skra ð í  Sarp en þo  a  eftir að ljo smynda 

um 70% safnkostsins. Minjasafnið to k þa tt í  a taki í  

skjalavistun a  Menningar- og ferðama lasviði og var ny r 

ma lalykill tekinn í  notkun um mitt a r. Unnið var að 

ho nnun og undirbu ningi byggar ny s varðveisluhu ss í  

Á rbæjarsafni.  

haldin listsmiðja fyrir alla fjo lskylduna þar sem hver og 

einn fe kk að bu a til perso nu eða o sy nilegan vin sem 

sí ðan var u tfærður a  sjo nrænan ha tt. Glossolalia er titill 

a  sy ningu Daní els Magnu ssonar þar sem sja  ma tti ljo s-

myndir af o lí kum toga sem saman endurspegluðu se r-

viskulegt val og upphafið merkingarleysi að so gn 

listamannsins. 

Minjasafn Reykjavíkur  

Breiðholtið 
Áf o ðrum verkefnum ma  nefna að starfsmenn Gerðu-

bergs hafa tekið virkan þa tt í  verkefnum sem tengjast 

Breiðholtinu, þeirra a  meðal starfsdeginum 4. okto ber 

þar sem boðið var upp a  y msar smiðjur þar sem starf-

smenn miðluðu þekkingu og fræðslu um y mis ma lefni 

og Breiðholtsdo gum sem fram fo ru í  no vember. 
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Viðey 

Sumardagskra in var bæði metnaðarfull og fjo lbreytt. 

Fjo lso ttustu þriðjudagsgo ngurnar voru so gugangan með 

Stefa ni Pa lssyni sagnfræðingi, Sumarsto lsto ðuganga 

með Þo r Jakobssyni veðurfræðingi, ganga með O rlygi 

Ha lfda narsyni og fjo lskyldujo ga með Árnbjo rg Kristí nu 

Konra ðsdo ttur. Sumrinu lauk með ku mengo ngu og 

komu vel yfir 100 manns u t í  eyju og tí ndu se r ku men 

fyrir veturinn. Um miðjan september var bla sið var til 

salsaveislu í  Naustinu sem var ljo sum skreytt og gestir 

ga tu keypt se r tapas og drykki a  milli þess sem þeir 

do nsuðu af se r sko na.  

Bo rn skipa sto ran sess í  Viðey. Í  aprí l hlupu um eyjuna 

bo rn í  pa skaeggjaleit og með vorinu komu o talmargir 

ho par leiksko labarna í  u tskriftarferðum auk grunn-

sko labarna sem gerðu se r glaðan dag í  eyjunni. Á  

Barnadeginum lagði fjo ldi fo lks leið sí na u t í  eyju þar 

sem gleðin re ð rí kjum og bo rn og foreldrar sigldu sa ttir 

heim í  sumarblí ðunni. Kvennahlaupið var haldið í  Viðey 

í  fjo rða sinn, en elsta hlaupakonan varð ní ræð a  a rinu. 

Ska tarnir lo gðu undir sig eyjuna heila helgi og he ldu sitt 

a rlega ska tamo t og þeir komu jafnframt til aðstoðar a  

Frumbyggjadaginn og su rruðu upp tro num og stjo rnuðu 

leikjum.  

Viðeyjarstofa hy sti to nleikaro ðina TO NHVO RF í  umsjo n 

KÍ TO N, fe lag kvenna í  to nlist með fra  miðjum ju ní  til 

a gu stloka.  

Tendrun Friðarsu lu Yoko Ono í  Viðey þann 9. okto ber a r 

hvert er ha tí ðlegur viðburður sem vekur heimsathygli. 

Milljo nir manna fylgjast með tendrun verksins í  beinni 

u tsendingu a  vefsvæði listamannsins. Í  a r komu fleiri 

gestir en nokkru sinni a ður u t í  Viðey og to ku þa tt í  

þessari friðarstund.   

Með styrk fra  Framkvæmdasjo ði ferðamannastaða var 

unnt að fara í  verkefni til að bæta aðgengi hreyfi-

hamlaðra. Go ngustí gar voru bættir, stí gurinn fra  

bryggjunni að Viðeyjarstofu var gerður aðgengilegri 

og komið var fyrir bekkjum þar sem hægt er að tylla 

se r a  leið upp stí ginn. Endurbætur voru gerðar a  

Naustinu. Go lf og loft var lagfært og aðgengi fyrir 

hreyfihamlaða bætt til muna.   

Í  samvinnu við Umhverfis- og skipulagssvið var ny tt 

leik- og dvalarsvæði hannað en það er byggt ofan a  

það gamla a  bak við Viðeyjarstofu. Á hersla er lo gð a  að 

bæði umhverfi og leiktæki rí mi við na ttu ru eyjarinnar. 

Fyrsta a fanga verksins lauk a  a rinu, en vonir standa til 

þess að unnt verði að fara í  næsta a fanga strax a  næsta 

a ri.  Þa  var hafist var handa við ho nnun a  bættu að-

gengi og aðsto ðu við bryggjurnar a  Skarfabakka og í  

Viðey. Til stendur að reisa ny tt bryggjuhu s við Skarfa-

bakka og sky li við bryggjuna Viðeyjarmegin.   

Menningarverðmætum Viðeyjar var gert ha tt undir 

ho fði og komið haganlega fyrir í  Viðeyjarstofu með 

ny rri og hly legri sy ningu og innsetningu. Viðey a  

marga fagra og merka muni sem nu  eru gestum 

eyjarinnar aðgengilegir a  skemmtilegan ha tt.  

Minjavarsla    
Ny   lo g um so fn og  menningarminjar to ku gildi þann 1. 

janu ar 2013; Safnalo g nr. 141/20122 og lo g um 

menningarminjar nr. 80/2012. Minjastofnun Í slands 

varð til með sameiningu Fornleifaverndar og 

Hu safriðunarnefndar og fer nu  með framkvæmd minja-

vo rslu í  landinu.   

Unnið var að gerð byggða- og hu sakannana vegna 

hverfisskipulags í  samstarfi við skipulagsfulltru a og 

birtar sky rslur um menningarminjar í  a tta hverfum 

borgarinnar. Haldið var a fram skra ningu menningar-

minja, en með ny jum a kvæðum um friðun hu sa fjo lgaði 

friðuðum hu sum í  Reykjaví k umtalsvert. Hu saskra  var 

endurskoðuðu a  reitum þar sem unnið var að endur-

skoðun deiliskipulags. Lokið var við skra ningu 

menningarminja í  Vatnsmy ri; en það svæði nær yfir 

umhverfi Reykjaví kurflugvallar, O skjuhlí ð og Nautho sví k.  

Á fram var unnið  að varðveislu menningarminja í  

borgarlandinu með skra ningu, rannso knum og miðlun 

með það að markmiði að auka aðgengi að upply singum 

um menningarminjar a  vef safnsins og í  Borgarvefsja . 

Fornleifaskra  var flutt í  ny jan Sarp og er hu n nu  að-

gengileg a  vefnum sarpur.is.  Minjasafnið veitti ra ðgjo f 

og sa  um textagerð við menningamerkingar í  Laugarnesi 

og Laugardal í  samstarfi við hverfisra ð Laugardals. 

Starfsho pur um fornleifar í  miðbæ Reykjaví kur, sem 

borgarminjavo rður a  sæti í , skilaði greinargerð um 

framhald rannso kna og kynnti ra ðuneyti og borgaryfir-

vo ldum. Hu sverndarstofa var starfrækt allt a rið í  sam-

starfi við Minjastofnun og Íðuna-fræðslusetur og þar er í  

boði ra ðgjo f um viðhald og endurbætur eldri bygginga. 
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