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Styrkar stoðir 
er fyrirso gn ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 2011-

2020. 

 

Á herslur Reykjaví kurborgar við að byggja upp o flugri 

og meira aðlaðandi a fangastað til a rsins 2020 hví la  a  

fjo rum meginstoðum: Menningarborg; Heilsuborg; 

Ra ðstefnuborg og Vetrarborg. Þær undirstrika annars 

vegar styrkleika Reykjaví kur, s.s. a  sviði menningar, 

na by lis við na ttu ru og tækifæra í  heilsutengdri 

ferðaþjo nustu (Menningarborgin og Heilsuborgin), en 

hins vegar þa  þætti sem þarf að efla og styðja með 

auknum a herslum og kraftmeiri aðgerðum 

(Rá ðstefnuborgin og Vetrárborgin). 

Framtíðarsýn ferðamálastefnu 
,,Reykjáví k verði eftirso ttur á fángástáður ferðámánná 

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. Úmsjo n með starfsemi í  Viðey, Reykja-

ví k—Bo kmenntaborg ÚNESCÖ  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.  

Menning er mannrækt 
er fyrirso gn Menningarstefnu Reykjaví kurborgar 2009

-2012. 

 

Endurmati stefnunnar ly kur  a  a rinu 2013. Ekki er gert 

ra ð fyrir miklum breytingum a  stefnunni, enda var hu n 

aðeins til fjo gurra a ra og hefur reynst vel. Hins vegar 

verður gerð ny  aðgerðara ætlun. 

Únnið er með ní u markmið undir heitunum:  

1. Áuðlind - undirstaða framtí ðar 

2. Bo rn og menningaruppeldi 

3. Menningarstofnanir Reykjaví kurborgar 

4. Listir 

5. Samkennd, jafnræði og mannre ttindi 

6. Úmhverfi og saga 

7. Álþjo ðleg menningarborg 

8. Þa ttur menningar í  stjo rnkerfi Reykjaví kur-

borgar  

9. Menning og sja lfbær þro un í  a tt til ny rra tí ma.  

Leiðarljós  menningarstefnu 
,,Reykjáví k eflist sem ho fuðborg menningár í  lándinu. 

Sja lfsmynd borgarinnar byggi a  menningararfi, frjo rri 

hugsun og frumkvæði. Menningarlí fið einkennist af 

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



4  

 

Gestrisin borg er yfirskrift Menningar- og ferðama la-

sviðs a rið 2013. Á rið markar skemmtileg tí mamo t í  

starfi þriggja stofnana sviðsins þar sem Borgarbo kasafn 

Reykjaví kur fagnar 90 a ra afmæli, Listasafn Reykjaví kur 

minnist þess að 40 a r eru liðin fra  því  að myndlistin 

eignaðist heimili a  Kjarvalssto ðum og Menningar-

miðsto ðin Gerðuberg heldur upp a  30 viðburðarí k a r. 

Það er því  se rstakt tilefni til þess að bjo ða af rausnar-

skap í  bæinn og munu starfsmenn Menningar- og 

ferðama lasviðs taka einstaklega vel a  mo ti gestum -  

hvort sem þeir koma í  leit að fro ðleik, listupplifun, 

afþreyingu eða til að fa  sko punargleði sinni u tra s. Áð-

gerðir sem unnið er að í  kjo lfar ny rrar ferðama lastefnu 

styrkja einnig gestrisni borgarinnar a  margví slegan ha tt 

og gera Reykjaví k að eftirso ttum a fangastað 

ferðamanna allt a rið um kring.   

Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO 
Á rið 2013 verður haldið a fram að þro a verkefni a rsins 

2012, meðál ánnárs með því  áð bætá við og þro á 

bo kmenntamerkingar, ska ldabekki og aðra miðlun 

orðlistar í  borgarlandinu. Samstarfi við Sí mann 

varðandi rafræna bo kmenntamiðlun verður fram haldið 

og kappkostað að vera í  takti við ny justu tækni a  þessu 

sviði. Áuk þess verður hugað að o ðrum tunguma lum en 

í slensku og ensku og a.m.k. einni þy skri rafrænni 

bo kmenntago ngu bætt a  vefinn. 

Vonir standa til að Lestrarha tí ð í  Reykjaví k verði a r-

legur viðburður sem standi allan okto berma nuð og að 

HELSTU VERKEFNI OG ÁHERSLUR SVIÐSINS 2013  

hu n taki að festa sig í  sessi sem mikilvægasta einstaka 

lestrarhvetjandi verkefni a rsins. Í  september 2013 

verður Álþjo ðlega bo kmenntaha tí ðin í  Reykjaví k haldin 

og tekur Bo kmenntaborgin þa tt í  henni, en í  sama 

ma nuði verður alþjo ðaþing PEN einnig haldið í  borginni 

og er Bo kmenntaborgin helsti samstarfsaðili að þessu 

sto ra þingi, sem haldið verður í  Ho rpu. 

 Á form eru uppi um sámvinnu við Listáhá tí ð í  Reykjá-

ví k, sem er ny mæli og einnig kemur Bo kmenntaborgin 

að mikilvægum viðburðum sem tengjast framlagi er-

lendra kvenna til í slenskrar menningar, meðal annars 

með þa ttto ku í  sy ningu sem er tileinkuð austurrí sku 

ska ldkonunni Melittu Úrbancic, sem bjo  he r um langt 

a rabil. Meðal annarra verkefna sem fela í  se r alþjo ðlega 

samvinnu ma  nefna a framhaldandi samstarf við Goethe 

stofnun, sem by ður þy skum ho fundum að dvelja í  

Reykjaví k, samvinnu við Bo kmenntaborgina Dublin að 

undirbu ningi verkefnis sem tengir saman bo kmenntir 

landanna í  tilefni af 1000 a ra afmæli Battle of Clontarf 

a rið 2014 og a form um þa ttto ku í  po lsk-í slensku 

bo kmenntaverkefni.   

Barnamenning 
Framhald verður a  margví slegu skapandi samstarfi  

milli Menningar- og ferðama lasviðs og Sko la og 

frí stundasviðs með sameiginlegum verkefnastjo ra  

barnamenningar.   

Biophilia To nví sindasmiðjur, samstarfsverkefni Reykja-

ví kurborgar, Ha sko la Í slands og Bjarkar Guðmunds-

Gestrisin borg 
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do ttur var í  mikilli  gerjun a  a rinu 2012 og hafa sam-

starfsaðilarnir  a kveðið að halda samstarfinu a fram til 

a rsins 2014. Áðal a herslan a rið 2013, er að þro a ny ja 

kennsluhætti þar sem to nlist, ví sindi, tækni og fleiri 

na msgreinar eru samþættar og sko pun notuð sem 

rannso knaraðferð. Verið er að koma upp to nví sinda-

smiðjum í  o llum grunnsko lum Reykjaví kurborgar með 

því  að u tbu a verkfærakistu sem sko lar geta fengið að 

la ni.  Hlutverk verkfærakistunnar er a framhaldandi 

tilraun til að sameina a  ny jan leik ví sindi og listir.   

Menningarfa ni  Reykjaví kurborgar er þro unarverkefni 

sem hvetur til menningarstarfsemi a  leiksko lum, 

grunnsko lum og frí stundaheimilum. Fa ninn verður 

veittur í  annað sinn a rið 2013, en Dalsko li hlaut þann 

fyrsta sem viðurkenningu fyrir framu rskarandi 

menningarstarf. Þro un heimasí ðunnar menningar-

fani.is heldur a fram sem upply singabrunnur fyrir  þa  

sem að þessum ma lefnum starfa. 

Verkefnastjo ri barnamenningar mun halda utan um 

kynningar og fræðslu fyrir frí stundamiðsto ðvar, leik-

og  grunnsko la um menningarframboð og menningar-

uppeldi auk þess að hvetja til listar og menningar-

starfsemi í  sko laumhverfinu. Til stendur að  halda 

ma lþing um barnamenningu í  samstarfi við Sko la og 

frí stundasvið og menningarstofnanir borgarinnar. 

Verkefnastjo ri barnamenningar gegnir mikilvægu 

hlutverki sem tengiliður Sko la- og frí stundasviðs við 

menningarstofnanir og í  a r verður hann formaður 

stjo rnar Barnamenningaha tí ðar.   

Fjölmenning 
Stofnanir sviðsins leggja æ meiri a herslu a  fjo l-

menningarverkefni og eru  í  samstarfi um mo rg þeirra, 

bæði innan sviðs og utan. Fjo lmenningarleg kvo ldganga, 

Reykjaví k Safarí , er í  boði allra safnanna  þar sem 

menningarlí fið í  miðborginni er kynnt a  spænsku, 

po lsku, ensku, litha í sku og tælensku.  Litskru ðug 

fjo lmenning a  sinn þa tt í  fjo lbreytileika Menningarnætur 

og Barnamenningarha tí ðar. Á  Vetrarha tí ð verður hinn 

fjo lso tti Heimsdagur barna í  Gerðubergi  þar sem fo lk af 

erlendum uppruna tekur þa tt í  að stjo rna 

listsmiðjunum, mo ta og kynna dagskra  a  y msum tungu-

ma lum.  Gerðuberg by ður upp a  fjo lbreytta 

viðburðadagskra  með se rstakri a herslu a  barnamenn-

ingu, fjo lmenningu og alþy ðumenningu sem sí ðan 

fle ttast saman með y msum hætti og hlu ir að  fjo l-

menningarsamfe laginu a  margví slegan ha tt. Menningar-

miðsto ðin virkjar í bu a af erlendum uppruna til þa ttto ku 

og hy sir o lí ka ho pa sem vinna sja lfboðaliðasto rf í  þa gu 

fjo lmenningar.  

Borgarbo kasafn Reykjaví kur  með se rstakan verkefna-

stjo ra fjo lmenningar  er  í  fararbroddi fjo lmenningar a  

landinu. Fjo lmenningarverkefnum safnsins vex sto ðugt 

fiskur um hrygg  s.s.  So guhringur kvenna,  Fjo l-

skyldumorgnar, Heilahristingur – heimana msaðstoð a  

bo kasafninu, Lesum blo ðin saman, myndbo nd um safnið 

a  nokkrum tunguma lum, Flju gandi teppi – menningar-

mo t í  leik-, grunn- og framhaldssko lum, Ratleikir í  

samvinnu við tunguma lasko la og heimso knir a  vinnu-

staði.  Við þau bætast ny  verkefni  2013 s.s. Öpnir 

(heims)láugárdágár og Heimáná m on-line.  Listsmiðjá 

um fjo lmenningu og frið í  samstarfi við Mo ðurma l - 
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Fe lag tví tyngdra barna verður haldin í  Viðey í  tengslum 

við Friðarsu lu Yoko Öno,  Hugsa se r frið.  Listasafn 

Reykjaví kur kynnir hu s sí n og starfsemi a  y msum tungu-

ma lum og verður  sem fyrr með sy ningar eftir listamenn 

af erlendum uppruna og fræðslustarf þeim tengdum.  

Það sama a  við um Ljo smyndasafn Reykjaví kur. 

Ö ll erum við landnemar a  þessari eyju þo  komið ho fum 

til hennar a  mismunandi tí mum. Minjasafnið  tekur a  

mo ti fjo lda nemenda í  tunguma lana mi og fræðslu fyrir 

Í slendinga af erlendum uppruna, bæði í  Á rbæjarsafni og 

Landna mssy ningunni. Sy ningar safnsins ny tast vel í  

tengslum við samfe lagsfræðslu. Se rsto k leiðso gn fyrir 

ho pa ny rra Í slendinga by ðst a  Landna mssy ningunni. Þar 

er þegar komin hljo ðleiðso gn a  14 tunguma lum og 

stefnir í  fleiri.  Únnið er að na nara samstarfi við 

tunguma lasko la og fræðslusetur sem fara með ma l inn-

flytjenda. Stefnt er að því  að gera leiðso gukort um safna-

svæðið í  Á rbæjarsafni í  samvinnu við Í slendinga af er-

lendum uppruna. Hugmyndin er su  að kortið verði 

unnið af þeim og byggi a  a huga þeirra, reynslu og upp-

lifun í  safninu. Markmiðið er að koma ro dd ny rra Í s-

lendinga a  framfæri innan safnsins og efna til samræðu a  

milli Í slendinga af o lí kum uppruna.   

Styrkveitingar og  framlög 
Framlag Reykjaví kurborgar til Leikfe lags Reykjaví kur er 

tví þætt; annars vegar rekstrarstyrkur til starfsemi en 

hins vegar afnot LR af hu seign og bu naði í  Borgarleik-

hu sinu, sem er eign Reykjaví kurborgar. Ny r samningur 

um framlagið tekur gildi í  upphafi a rs en það er lang 

hæsta framlagið til einnar stofnunar eða verkefnis af 

o llum u tgjo ldum Reykjaví kurborgar til menningarma la. 

Framlag til To nlistar- og ra ðstefnuhu ssins Ho rpu er í  

raun endurgreiðsla a  fja rmo gnun byggingarinnar en 

stærstu rekstrarstyrkirnir utan fyrrnefndra þa tta fara til 

Sinfo ní uhljo msveitar Í slands og Listaha tí ðar í  Reykjaví k. 

Þa  njo ta Sjo nlistamiðsto ð a  Korpu lfssto ðum og 

Sviðslistamiðsto ð í  Tjarnarbí o i hæstra styrkja vegna 

innri leigu að undanskildu Borgarleikhu si.  

Ny jar verklagsreglur um u thlutun styrkja menningar- og 

ferðama lara ðs Reykjaví kurborgar vegna styrku thlutunar 

2013 leggjá grunninn áð álmennum styrkveitingum 

ra ðsins. Þar er getið um y mis styrkjaform eins og verk-

efnastyrki, styrki til almennrar liststarfsemi, 

skyndistyrki, Borgarha tí ðasjo ð og langtí masamninga sem 

borgarra ð geti heimilað menningar- og ferðama lara ði að 

gera með fyrirvara um samþykkt fja rhagsa ætlunar 

hverju sinni. Viðurkenningar eins og To nlistarho pur 

Reykjaví kur, Borgarlistamaður og Bo kmenntaverðlaun 

To masar Guðmundssonar eru a rlegir viðburðir. Borgar-

ha tí ðasjo ður heldur a fram að eflast og færast samningar 

um ha tí ðir eins og Gay Pride og Hestadaga nu  yfir til 

sviðsins fra  borgarra ði.  

Se rstakar a herslur menningar– og ferðama lara ðs vegna 

styrkja a rsins 2013 eru:  

 Reykjaví k sem bo kmenntaborg – borg orðsins 

 Bo rn og menningaruppeldi 

 Samstarf eininga/stofnana/listgreina/listamanna að 

ny sko punarverkefnum 

 Fjo lmenningarleg verkefni. 

 



7 

 

Nýmiðlun  
Starfsho pur um ny miðlun og upply singatækni to k til 

starfa fyrra hluta a rs 2012. Jafnframt voru settir a  lag-

girnar smærri vinnuho par til að halda utan um afmo rkuð 

verkefni, s.s. val a  ny ju vefkerfi, fræðslu, fy sileika vef-

verslunar, gagnao ryggi og samvinnu við ÚTM.  Þetta 

starf leggur grunninn að bættri ny miðlun a  a rinu 2013. 

Únnið hefur verið markvisst að því  að greina þarfir 

hverrar stofnunar bæði hvað varðar ve l- og hugbu nað 

sem og fræðslu fyrir þa  sem vinna að kynningarma lum. 

Únnið hefur verið að því  í  samvinnu við ÚTM að bæta 

aðgengi að tæknibu naði, þjo nustu og fræðslu til að styðja 

betur við þa  sem eru í  eldlí nu kynningarma lanna.  

Haustið 2012 var farið í  umfangsmikla greiningu a  

heimasí ðum og samfe lagsmiðlum stofnananna. Starf-

smenn hafa jafnframt fengið fræðslu um hvernig ny ta ma  

greiningarto l til að skoða umferð og notkunarmynstur 

gesta a  sí ðunum. Lo gð verður fram samræmd aðgerðaa -

ætlun fyrir a rið sem starfsho purinn mun sja  um að fylgja 

eftir. 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 verða teknar í  notkun og mikil a hersla 

verður lo gð a  lifandi myndefni og viðmo t.  

Erlent samstarf 
Það liggur í  hlutarins eðli að Menningar- og ferðama la-

svið a  í  margví slegu erlendu samstarfi. Ho fuðborgarstofa 

tekur opnum o rmum a  mo ti ferðamo nnum, greiðir go tu 

erlendra fjo lmiðla, kynnir Reykjaví k a  erlendum 

mo rkuðum og vinnur að markaðssetningu borgarinnar 

með samstarfsaðilum innan lands og utan, auk aðildar 

að alþjo ðlegum samto kum ferðama la og viðburðahalds. 

Stjo rnendur menningarstofnanna og sviðsins  sitja í  

alþjo ðlegum samto kum hver a  sí nu sviði. Til að vera 

samkeppnisfær þarf alþjo ðlega heildarsy n  sem fæst 

með fræðsluferðum, kynnum og tengslum. Á rangurinn 

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. Einn helstu 

viðburðanna  verður sy ning  a  verkum Kjarvals fra  Lista-

safni Reykjaví kur í  Þjo ðarsafni Ru ssa í  St. Pe tursborg og 

a  sama tí ma sy ning he r a  ljo smyndum samtí mamanns 

Kjarvals, Ru ssans Álexanders Rodchenko.   

Bæði ra ðið og sviðið eiga ætí ð se rstaklega í  norrænu 

samstarfi. Menningarstofnunin Kennedy Center í  Was-

hington DC stendur fyrir norrænni menningarha tí ð 

dagana 19. febru ar til 17. mars 2013 með fjo lda 

menningarviðburða fra  Norðurlo ndunum og sja lfs-

stjo rnarsvæðunum. He r er a  ferðinni stærsta tækifæri 

sem Norðurlo ndin og þar með talið Í sland hafa fengið 

um a rabil til að koma a  framfæri menningu sinni, listum 

og skapandi greinum en ha tí ðin mun fa  mikla kynningu í  

Washington DC og um o ll Bandarí kin. Kennedy Center 

skipuleggur ha tí ðina sem stendur í  alls fjo rar vikur og 

stendur straum af langstærstum hluta kostnaðar. Einnig 

er reiknað með a kveðnu fja rframlagi u r norrænum 

sjo ðum og fra  Norðurlo ndunum sja lfum.  
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FERÐAÞJÓNUSTA  

Ein af af helstu a stæðum aukins ferðamannafjo lda er 

aukið aðgengi að landinu. Á tja n flugfe lo g flugu til 

landsins 2012. Þar af eru þrju  ny  sem ekki hafa a ður 

flogið til Keflaví kur en það eru Easy Jet, Norwegian Áir 

og hið í slenska Wow Áir. Flugfe lo gum sem sækja til 

Í slands hefur fjo lgað mikið a  undanfo rnum a rum en lang 

stærsti aðilinn er þo  sem fyrr Ícelandair sem bætir 

reglulega við a fangasto ðum, Ánchorage, Zurich og 

Sankti Pe tursborg a rið 2013 og eykur flugtí ðni jafnt og 

þe tt. Easy Jet sem ho f flug til landsins fra  Luton flugvelli 

í  London vorið 2012 heldur u ti fluga ætlun allt a rið um 

kring og bætir við tveimur flugleiðum, Edinborg og 

Manchester. Á takið Inspired by Iceland sem hleypt var af 

stokkunum í  kjo lfar eldgossins í  Eyjafjallajo kli og verk-

efnið Ísland allt árið sem fylgdi því  a  eftir, og hefur það 

að markmiði að fjo lga ferðamo nnum utan ha annar, hafa 

einnig sitt að segja í  þessari aukningu ferðamanna sem 

Í sland ny tur en fæstir a fangastaðir eru að horfa a  

tveggja stafa pro sentuaukningu.  

Það er gleðiefni að mikið af þessum fjo lda ferðamanna 

dvelur í  Reykjaví k en gistino ttum a  ho fuðborgar-

Til að fylgja a  eftir ko nnun Ho fuðborgarstofu a  ferða-

hegðun erlendra ferðamanna í  borginni sem gerð var 

sumarið 2011 og kanna hvort um merkjanlegan mun 

væri að ræða a  vetrar- og sumarferðamo nnum var 

ko nnunin endurtekin a  fyrstu ma nuðum a rsins 2012. 

Öft var talsverður munur a  viðhorfum sumargesta 

(sumár 2011) og vetrárgestá (vetur 2012) til Reykjá-

ví kur þo  margt væri svipað.  So mu þættir laða t.d. er-

lenda ferðamenn til Reykjaví kur að sumri og vetri og 

þeir heimsækja einnig einstaka staði a  ho fuðborgar-

svæðinu í  svipuðu mæli. Ba ðir ho par nefna oftast að 

Reykjaví k se  vinaleg/þægileg þegar þeir eru beðnir um 

að ly sa henni í  einu orði. Það var hins vegar misjafnt 

hvaða viðburði í  Reykjaví k gestirnir þekktu, eftir því  

hvort þeir voru he r að sumri eða vetri.  Þa  eru vetrar-

gestir almennt enn ja kvæðari í  viðhorfum sí num til 

borgarinnar en sumargestir. Fo lkið í  Reykjaví k 

(vinálegt/hjá lplegt) og ná lægð borgárinnár við fállegá 

na ttu ru og landslag er talið það besta við Reykjaví k. 

Á ætlað er að dagleg u tgjo ld vetrargesta í  Reykjaví k 

2012 háfi verið 15-20% hærri en meðál sumárgestá 

2011.  

Gott samræmi var í  afsto ðu sumargesta og vetrargesta 

til y missa fullyrðinga um Reykjaví k. Þo  voru vetrar-

gestir að jafnaði fremur samma la mo rgum full-

yrðinganna en sumargestir og því  enn ja kvæðari til 

borgarinnar, svo sem sja  ma  a  to flu a  næstu sí ðu. Enda 

er það svo að vetrargestir eru he r fremur í  borgarferð 

en sumargestir,  sem margir dvelja meiri hluta tí ma 

sí ns u ti a  landsbyggðinni.  

Vinsæl borg 
Enn eykst sa  fjo ldi ferðamanna sem velur Reykjaví k og 

Í sland sem a fangastað og ekkert la t er a  umfjo llun í  er-

lendum fjo lmiðlum. Haustið 2012 vo ldu lesendur breska 

dagblaðsins Guardian Í sland sem besta a fangastað 

Evro pu fyrir a rið 2013 og skutum við þannig lo ndum a  

borði við Þy skaland, Áusturrí ki og Grikkland ref fyrir 

rass.  

Í  september 2012 voru ferðamenn um Keflaví kurflugvo ll 

orðnir a lí ka margir og allt a rið 2011 og stefndi í  allt að 

20% áukningu milli á rá sem þy ðir áð heildárfjo ldi 

ferðamanna a rið 2012 fer vel a  sjo unda hundrað 

þu sundið.  

Ferðamo nnum hefur fjo lgað verulega milli a ra fra  o llum 

mo rkuðum. Þannig hefur Bretum fjo lgað um 35,8%, N-

Ámerí ko num um 18,2%, Mið- og S-Evro pubu um um 

12,4% og ferðámo nnum sem eru flokkáðir undir ,,Ánnáð" 

um 23,2%. Norðurlandabu um hefur hins vegar fjo lgað 

minna eða um 9,3%. 

 

Janúar - september eftir markaðssvæðum   

      

Breyting milli 
ára 

  2011 2012 Fjöldi (%) 

Norðurlönd 106,864 116,820 9,956 9.3 

Bretland 49,981 67,855 17,874 35.8 

Mið-/S-Evrópa 136,420 153,270 16,850 12.4 

Norður Ameríka 80,443 95,114 14,671 18.2 

Annað 84,352 103,898 19,546 23.2 

Samtals 458,060 536,957 78,897 17.2 

svæðinu hefur fjo lgað um tæp 20% fyrstu a tta ma nuði 

a rsins miðað við 17% a  landinu o llu.  

Heimild: Hagstofa Íslands 

Heimild: Ferðamálastofa 
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Sóknarfæri 
Í  a rsbyrjun 2012 var Ra ðstefnuborgin Reykjaví k sett a  

laggirnar. Kjo lfestuaðilar voru þrí r, Reykjaví kurborg, 

Harpa og Ícelandair Group. Á  stofnfundi gengu 20 aðilar 

í  RR en undir lok a rs eru fe lagar orðnir 34 með rekstrar-

fe  sem nemur 119.500.000 kr. Á  undanfo rnum 

ma nuðum hefur RR unnið að verkefnum með 

Ra ðstefnuskrifstofu Í slands en undir lok a rs 2012 er 

ljo st að RSÍ  verður lo gð niður og RR tekur við o llum 

verkefnum er varða markaðssetningu a  Reykjaví k sem 

aðlaðandi a fangastað fyrir fundi, ra ðstefnur og alþjo ð-

lega viðburði en reiknað er með að Í slandsstofa gerist 

aðili að RR a rið 2013. 

Eitt stærsta verkefni Ho fuðborgarstofu a  komandi 

ma nuðum er að takast a  við eitt af forgangsverkefnum 

Ferðama lastefnunnar 2011 – 2020 sem er að endur-

skoða vo rumerki Reykjaví kur í  kjo lfar ny rrar ferðama la-

stefnu. Mikilvægt er að safna saman breiðum ho pi fo lks 

fra  borginni, ferðaþjo nustu, menningarma lum og 

Hlutfall þeirra sem voru mjög eða fremur sammála  ýmsum fullyrðingum um Reykjavík 

Heimild: Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar 

menntastofnunum í  þeim tilgangi að finna ny  skilaboð 

fyrir Reykjaví k næsta a ratuginn. Stefnt verður að því  í  

þeirri vinnu að ny tt vo rumerki verði þannig u r garði 

gert að sem flestir vilji tileinka se r það og þau skilaboð 

sem það ber með se r.  

Ljo st er að flest bendir til þess að velgengni Reykjaví kur 

og Í slands sem a fangastaðar se  sí st lokið og fulltru ar 

ferðaþjo nustunnar eru um margt bjartsy nir a  fram-

tí ðina. Stærsti o vissuþa tturinn og a hyggjuefnið er þo  

a form rí kisstjo rnarinnar að hækka virðisaukaskatt a  

gistingu um ru m 17% muni verulega draga u r so knar-

færum ferðaþjo nustunnar, ekki sí st a  hinum arðbæra 

funda-, hvata og ra ðstefumarkaði, enda gistikostnaður 

sto r hluti af u tgjo ldum þess ho ps. Vonandi verður 

niðurstaðan su  að horfið verði fra  skattlagningu sem 

hefði o tví rætt o fyrirsja anlegar afleiðingar í  fo r með se r 

og þess í  stað komi til stuðningur við þessa mikilvægu 

starfsgrein með auknum umsvifum, uppbyggingu og 

ny jum sto rfum til framtí ðar. 
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FJÁRMÁL OG REKSTUR  
 

 

 

Rekstur 
Menningar- og ferðama lasvið leggur rí ka a herslu a  að 

finna hagkvæmustu leiðir í  rekstri og styrkja eftir frem-

sta megni o flun se rtekna stofnana sviðsins. Rekstur og 

starfsemi sviðsins hefur o hja kvæmilega litast verulega 

af þrengri sto ðu í  í slensku efnahagslí fi og því  se rstaklega 

a nægjulegt að í  fyrsta sinn um a rabil se  gert ra ð fyrir 

ví sito lubo tum a  rekstur.  

Breytingar a  gjaldskra m stofnana taka mið af gjaldskra r-

stefnu Reykjaví kurborgar, sanngirni og að borgarbu ar 

njo ti hagkvæmni stærðar Reykjaví kur. Þannig verður 

a fram unnið að því  að efla Menningarkort Reykjaví kur 

og leitað leiða til að ny ta sem best kaupma tt erlendra 

ferðamanna a  stofnunum sviðsins.   

Styrkir og framlo g til menningarstarfs í  Reykjaví k vega 

sí fellt þyngra í  ramma Menningar- og ferðama lasviðs og 

er það fyrst og fremst með tilkomu Ho rpu og hækkunar 

a  framlo gum til LR í  Borgarleikhu si. 51 % af fja rhags-

ramma a rsins verður því  varið til styrkja og samninga, 

en 43 %  af fja rhagsramma verður varið til rekstrar 

stofnana sviðsins.  

 

 

 

 

 

  

Mannauðsmál  
Hvetjandi og ja kvætt starfsumhverfi er sa  grunnur sem 

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

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 jafnframt a kaflega gott 

tæki til að ny ta þegar a herslur í  mannauðsma lum a  

hverri stofnun eru settar sem og í  sameiginlegum verk-

efnum 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.   

Fjármál 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frumvarp 2013 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                  239.210 

 Rekstrartekjur samtals                  239.210 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                868.427 

 Innri leiga húsnæðis                         755.215  

 Annar rekstrarkostnaður              2.101.306  

  Rekstrargjöld samtals                  3.724.948 

Rekstrarniðurstaða                  3.485.738 

Starfsmenn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsmannafjöldi 2013 

 Fjöldi starfsmanna                                    211 

 Fjöldi stöðugilda                                     144,7 

Stöðugildi eftir stofnunum 

 Borgarbókasafn Reykjavíkur                   74,4 

 Listasafn Reykjavíkur                               20,8 

 Minjasafn Reykjavíkur                             17,6 

 Höfuðborgarstofa                                    11,0 

 Menningarmiðstöðin Gerðuberg             7,8 

 Ljósmyndasafn Reykjavíkur                      5,0 

 Skrifstofa  sviðs                                           4,8 

 Sérverkefni                                                  2,0 

 Viðey                                                             1,3 
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Skipting rekstrar  

Stofnanir sviðs Styrkir og samningar 

Skipting gjalda   
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FJÁRHAGSÁÆTLUN  
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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 ÚNESCÖ.  Menningarlí fið byggir a  menningararfi, 

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

fjo rum stoðum  ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar. 

Eftirsóknarverður áfangastaður  

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

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

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

Nýsköpun  

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

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

 

Þjónusta 
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Hagkvæm nýting og stýring fjármuna 

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

ljo si.  

Sterk kostnaðarvitund  

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

um leið og eðlilegu aðhaldi og eftirliti er viðhaldið.  

Gagnsæi í styrkveitingum  

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

Verðmætasköpun 

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

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

 

 

 

Samstarf og samráð  

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

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

viðhorfum þeirra og o skum. 

Öflug miðlun   

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

bæta þessar stofnanir þjo nustu sí na og kynningu.   

Gott aðgengi og almenn þátttaka  

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

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

Hlúð að sögu og menningarminjum  

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

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

menningarlega se rsto ðu Reykjaví kurborgar. 

Skýr stefnumörkun og gagnsæ stjórnsýsla  

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

stjo rnun þeirra markviss. 

 

 

 

Hæfir og áhugasamir starfsmenn 

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

Hvetjandi og jákvætt starfsumhverfi 

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

frumkvæði, metnað og frjo a hugsun meðal starfsmanna.   

Árangursríkir stjórnunarhættir  

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

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

að sinna stjo rnunarhlutverki sí nu.  

Fjármál 

Verklag 

Mannauður 
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SKORKORT  
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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 til 2012 
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; lo g um almennings-

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

ví sindastofnunar Sameinuðu þjo ðanna (ÚNESCÖ) um 

almenningsbo kaso fn fra  1994 og yfirly singu Álþjo ða-

samtaka 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 leiksko la 

borgarinnar auk hverfaha tí ða.  

Fjármál 2013  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2013 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      42.800 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                 383.439 

 Innri leiga                                            105.746  

 Annar rekstrarkostnaður                  171.212 

 

Rekstrarniðurstaða                617.597 

 

Starfsmannafjöldi 2013 

Heildarfjöldi starfsmanna              96 

Fjöldi stöðugilda                           74,4 
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Gestrisni hefur a vallt verið aðalsmerki Borgar-

bo kasafns. Boðið er upp a  veisluborð a  sviði menningar 

alla daga og til að allir geti notið veitinganna rekur 

safnið bæði bo kabí l og so gubí l a samt 6 so fnum um alla 

borg. Á  afmælisa ri verður gestrisnin í  fyrirru mi nu  sem 

endranær í  starfi safnsins. 

Það er mikil a skorun fyrir almenningsbo kaso fn að sja  

fyrir hvert hlutverk þeirra verður í  framtí ðinni í  þeim 

miklu breytingum sem nu  eiga se r stað. Eins og segir í  

inngangi að sviðsmyndum Borgarbo kasafns sem sam-

ra ð safnsins vann a rið 2012, þa  lifum við a  miklum 

breytingatí mum og ekki er vitað hvert þeir leiða okkur. 

Borgarbo kasafn hefur þegar tekið mikilvæg skref í  þa  

a tt að mo ta ny  meginmarkmið til að mæta þessum 

breytingum. Það ma  sja  í  því  starfi sem innt er af hendi 

innan safnsins í  dag sem einkennist af miklum 

sko punarkrafti og hugmyndaauðgi. Þessi markmið lu ta 

að upplifun, styrkingu, þa ttto ku og ny sko pun og 

speglast verkefni safnsins a rið 2013 í  þeim.  

Stefnumótun 
Meginmarkmið og leiðarljo s Borgarbo kasafnsins renna 

u t í  byrjun a rs og þarfnast endurskoðunar. Við þa  vinnu 

verður stuðst við sviðsmyndir samra ðs safnsins og 

stefnuskra  samstarfsverkefnisins Next Library. Lokið 

verður við endurskoðun Menningarstefnu Reykjaví kur-

borgar a  a rinu og mun ny  stefna Borgarbo kasafns jafn-

framt taka mið af henni.  

Safnkostur og aðstaða fyrir notendur 
Borgarbo kasafn telur afar bry nt að endurny ja og auka 

safnkost eftir mo rg niðurskurðara r – en því  miður leyfa 

fja rveitingar a rsins ekki raunverulegan viðsnu ning a  

þeirri sto ðu. Tekjuhrun hefur orðið í  innheimtu 

sektagreiðslna hja  safninu vegna bættrar þjo nustu við 

la nþega. Tekjufallið er varanlegt og þrengir enn svigru m 

safnsins til starfsemi.  

Framsetning safnkostsins verður skoðuð með það að 

leiðarljo si að koma betur til mo ts við o skir og þarfir 

gesta. Ö ll so fnin verða með í  þessari vinnu en ekki sí st 

aðalsafn í  Gro finni. Notendur vilja gjarnan „gramsa“ 

eftir efni og því  er nauðsynlegt að brjo ta nokkuð upp 

hina hefðbundnu hilluskipan þo  alltaf verði nauðsynlegt 

að setja go gn í  hillur a  hefðbundinn ha tt. Í  o llum 

so fnunum verður fundin aðstaða fyrir ho pa til að koma 

saman, sinna hugðarefnum sí num og styrkja sig í  dag-

legu amstri. Einnig verður stuðlað að því  að koma af 

stað y msum viðburðum þar sem starfsmenn safnsins 

eru með í  upphafi en ho parnir starfa sí ðan a fram sja lf-

stætt lí kt og gert var með leshringina a rið 2012. 

Nýmiðlun og nýjungar í Gegni 
Bryddað verður upp a  ny jungum í  upply singaþjo nustu, 

svo sem netspjalli af vefsetri safnsins og einnig fjo lgar 

þeim tunguma lum a  vefsetri þar sem upply singar eru 

veittar a  um safnið. Spjaldto lvur, lesbretti og snjallsí mar 

hvers konar ryðja se r mjo g til ru ms í  ny miðlun og 

skoðaðir verða mo guleikar a  að ny ta það enn frekar í  

starfi safnsins. Nu  þegar er þessi tækni notuð, m.a. í  

rafrænum bo kmenntago ngum a  vef safnsins. Sí menntun 

og fræðsla starfsfo lks mun ekki sí st verða a  þessu sviði. 

Efnt verður til jafningjafræðslu um þessa ny ju tækni a  

meðal starfsfo lks en einnig verður stuðlað að fræðslu 

fyrir notendur safnsins a  þessu sviði. 

Teknir verða í  notkun tveir ny ir þættir í  Gegni, bo ka-

safnskerfi safnsins; millisafnala naþa ttur og 

aðfangaþa ttur. Þjo nusta við notendur eykst og einnig 

upply singaflæði innan safnsins. Þessu samfara mun 

starfsfo lk safnsins sækja na mskeið og kennslu hja  

Landskerfi bo kasafna sem og innanhu ss. 

Rafrænum bo kmenntago ngum a  netinu fjo lgar í  fimm a  

a rinu. 

Hátíð í bæ 
Í  aprí l verður hinn sí ungi o ldungur Borgarbo kasafn 

Reykjaví kur 90 a ra. Áf því  tilefni verður sett upp sy ning 

um so gu safnsins í  Gro farhu si og einnig er ætlunin að 

gefa u t lí tið afmælisrit og verður afmælisins minnst með 

margví slegum hætti. Á  a rinu eru jafnframt liðin 50 a r 

sí ðan So lheimasafn flutti inn í  þa  byggingu sem hy sir 

það nu . Það hefur að mo rgu leyti se rsto ðu sem safn, 

enda ein af o rfa um byggingum í  landinu sem eru 

byggðar se rstaklega sem bo kasafn. So lheimasafn heldur 

upp a  þessi tí mamo t a  a rinu. 

Bo kmenntaborgin verður fyrirferðamikil sem og a ður, 

viðburðir af y msu tagi, ekki sí st fyrir bo rn og fjo lskyldur 

og mun safnið taka þa tt í  ha tí ðum Reykjaví kurborgar 

a fram sem endranær. 

Símenntun og fræðsla 
Áuk jafningjafræðslunnar verður a  afmælisa ri leitað 

leiða til að gera o llum starfsmo nnum kleift að fara í  

fræðsluferð til u tlanda til að skoða bo kaso fn og 

upply singamiðsto ðvar. So tt verður um styrki til að kosta 

ferðirnar. Hugmyndin er að ho purinn fari í  tvennu lagi 

til að hægt verði að halda so fnum Borgarbo kasafns 

opnum. 
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Viðburðadagatal Borgarbókasafn 2013 

Janúar Nordicomic sýning. Þetta vilja börnin sjá í Gerðubergssafni. 

Febrúar 
Safnanótt og Ljóðaslamm. Þetta vilja börnin sjá í Gerðubergssafni. Heimsdagur barna  í Gerðu-
bergssafni. 

Mars Starfsdagur. 

Apríl 
Vika bókarinnar, Sumardagurinn fyrsti - Bókaverðlaun barnanna afhent að undangenginni kosningu 
um allt land. Barnamenningarhátíð. Afmælissýning og dagskrá: Borgarbókasafn 90 ára. 

Maí Myndasögusamkeppni og sýning. 

Júní 
Kvöldgöngur. Ritsmiðjur. Vikulegar glæpasagnagöngur á ensku. Sumarlestur barna í öllum söfnum. 
Reykjavík Safarí. 

Júlí Kvöldgöngur. Vikulegar glæpasagnagöngur á ensku. Sumarlestur barna í öllum söfnum. 

Ágúst Kvöldgöngur. Ritsmiðjur. Vikulegar glæpasagnagöngur á ensku.  Menningarnótt. 

September Vika símenntunnar. 

Október Málþing. 

Nóvember Norræna bókasafnavikan. Dagur íslenskrar tungu. 

Desember Bókmenntakynningar fyrir unglinga. 

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

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

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

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

Lestrarhvetjandi verkefni o.fl. í tengslum við Bókmenntaborgina.  

Haldið verður a fram með verkefni sem sny r að full-

orðinsfræðslu fyrir notendur og kynnt verða ma lefni 

sem eru efst a  baugi hverju sinni. 

Fjölmenning 
Fjo lmenningarverkefni skipa a fram sto ran sess í  

starfsemi safnsins og verða fastir liðir a  sí num stað. 

Einnig verður bryddað upp a  ny jungum. Þar ma  nefna 

Heimstorgið – opnir laugardagar; fe lo g/ho par fa  

mo guleika a  að bjo ða upp a  menningarlega viðburði, 

ma naðarleg umsjo n fe lagsins Mo ðurma ls – Samtaka um 

tví tyngi a  „Sunnudagar eru barnadagar“ og heimana m a  

vefnum með danska verkefninu www.lektieronline.dk 

að fyrirmynd. 

Tvö tilraunaverkefni 
Verkefnið Bergin í  Breiðholti byggir a  tillo gum starfs-

ho ps fra  11.10.2010 og gengur u t a  að þjo nusta 

Menningarmiðsto ðvarinnar í  Gerðubergi, 

frí stundamiðsto ðvarinnar Miðbergs, Íðjubergs, Gerðu-

bergssafns og fe lagsstarfsins í  Gerðubergi verði heild-

stæðari, markvissari og samhæfðari, í bu um hverfisins 

til hagsbo ta auk þess sem samstarf við fe lags- og hags-

munasamto k í  hverfinu verði eflt. Verkefnið er hluti af 

tilraunaverkefni í  Breiðholti sem stendur til a rsins 

2014. 

Fyrir liggur tillaga um að safnið taki þa tt í   þriggja a ra 

tilraunaverkefni í  Norðlingasko la um samrekstur sko la-

safns og Borgarbo kasafns. Borgarbo kasafnið mun þa  

leggja til starfskraft og safnkost. Þetta er spennandi 

verkefni ef af verður því  að Norðlingasko li er miðsto ð í  

hverfinu og almenningur hefur þar með aðgang að safni 

og sko la. Þetta mundi þy ða bætta þjo nusta við í bu a 

hverfisins en bo kabí llinn mundi þo  hætta að ganga um 

hverfið. 
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 Lykiltölur  
Rauntölur           

2010 
Rauntölur 

2011 
Útkomuspá 

2012 
Markmið 

2013 

Gestafjöldi 684.987 656.087 628.000 630.000 

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum  12.229 10.617 11.000 11.000 

Fjöldi viðburða fyrir börn og fjölskyldur 47 48 45 40 

Fjöldi gesta sem heimsóttu vefi BBS (meðaltal á 9.388 7.499 10.000 10.000 

Fjöldi uppflettinga á vefi BBS (meðaltal á mán) * 55.102 33.752 54.000 55.000 

Safnkostur 469.877 470.523 470.000 470.000 

Safnkostur á íbúa 3,95 3,95 3,95 3,95 

Velta safnkosts-útlán á eintak 2,45 2,35 2,35 2,35 

Velta safnkosts-tónlist (eingöngu) útlán á eintak 3,01 2,64 2,64 2,64 

Tölvur fyrir gesti 41 41 41 41 

Afgreiðslustundir safnanna og bókabíls á viku 321 327 327 327 

Afgreiðslustundir á ári 16.693 17.004 17.784 17.784 

Afgreiðslust samstarfssafna í Mosfellsbæ og 
Seltjarnarnesi á viku  

83 80 80 80 

Heildarhúsnæði í fermetrum-brúttó 6.726 6.622 6.622 6.622 

Útlán 1.152.312 1.106.587 970.000 990.000 

Útlán til skipa (fjöldi skipa) 6 7 7 7 

Útlán til stofnana (fjöldi stofnana) 5 3 3 3 

Bókin heim (fjöldi notenda) 72 75 75 75 

Útlán á íbúa 9,7 9,3 9,3 9,3 

*Talning á heimasíðu lá niðri frá því í janúar fram í júlí 2011 nema enskar síður og einstaka síða önnur. 

* Talning á bókmenntavef lá niðri í nóvember og desember 2011 
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HÖFUÐBORGARSTOFA 
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Hlutverk 
Ho fuðborgarstofa ber a byrgð a  heildarkynningu Reykja-

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

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

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

með samþættingu ny sko punar og vo ruþro unar, 

markaðssetningar og viðburða. Ho fuðborgarstofa skal 

reka o fluga upply singamiðlun fyrir  ferðamenn þar sem 

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

alls. Ho fuðborgarstofa skal sja  um framkvæmd a  skil-

greindum borgarha tí ðum og vera sky r farvegur fyrir 

undirbu ning, framkvæmd og kynningu a  viðburðadaga-

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

við skipuleggjendur viðburða. Ho fuðborgarstofa skal 

hafa frumkvæði að því  að skilgreina samstarfsfleti a  

milli stofnana Reykjaví kurborgar og aðila í  

ferðaþjo nustu með það að markmiði að auka samstarf, 

upply singamiðlun og ny sko pun í  ferðaþjo nustu.  

 

Leiðarljós 
Reykjaví k eflist sem ho fuðborg Í slands í  alþjo ðlegri 

samkeppni a  sviði ferðama la. Se rstaða hennar sem 

hreinnar og nu tí malegrar menningarborgar í  na by li við 

einstæða na ttu ru verði þekkt og virt. Reykjaví k verði 

eftirso ttur a fangastaður allt a rið um kring og þannig 

verði rennt styrkari stoðum undir fjo lbreytt atvinnulí f 

og menningarstarf í  tengslum við ferðaþjo nustu a  

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 vinnulí 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. 

Fjármál 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2013 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      52.277 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                   72.757 

 Innri leiga                                                    386  

 Annar rekstrarkostnaður                 109.806 

 

Rekstrarniðurstaða               130.672 

 

Starfsmannafjöldi 2013 

 Heildarfjöldi starfsmanna               16 

 Fjöldi stöðugilda                            11,0 

 Rækta hlutverk Reykjaví kur sem ho fuðborgar 

gagnvart landinu o llu m.a. með traustri miðlun 

upply singa um Í sland til ferðamanna. 

 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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Upplýsingamiðstöð ferðamanna - UMFR 
Úpply singamiðsto ðin í  Áðalstræti 2 (ÚMFR) er su  

stærsta sinnar tegundar a  landinu og ma  þar finna 

upply singar um gistingu, samgo ngur, afþreyingu, menn-

ingu, minjar og margt fleira.  

Á  a rinu verður lo gð a hersla a  að auðkenna og aðgreina 

ÚMFR fra  þeim fjo lmo rgu bo kunarsto ðum sem reknir 

eru af einkaaðilum í  miðborg Reykjaví kur. Fjo lgun 

bo kunarsto ðva hefur haft þau a hrif að gestum í  ÚMFR 

hefur fækkað og sala dregist saman.Miðsto ðin er samt 

su  eina sem er bundin samningi um að veita hlutlausar 

og faglegar upply singar. Leitað verður eftir samstarfi 

við Ferðama lastofu til að tryggja sem best gæði 

upply singa sem ferðamo nnum standa til boða og minna 

a  hlutleysi og se rsto ðu þessarar miðsto ðvar. Únnið 

verður með ÍTÁ, sem se r um so lu og bo kunarþjo nustu 

innan ve banda ÚMFR, að því  að efla starfsfo lk sem so lu-

menn og setja upp hvetjandi so lukerfi.  

Gestakortið 

Sameiginlegur a taksstarfsmaður Ho fuðborgarstofu, 

Listasafns Reykjaví kur og Minjasafns Reykjaví kur mun 

vinna við að þro a markaðs- og so lua tak fyrir Gestakort 

Reykjaví kur. Kortið verður þro að a fram m.a. með það 

fyrir augum að notendur kortsins geti keypt það beint í  

snjallsí ma.  

Ferða- og markaðsmál 
Á herslur í  ferða- og markaðsma lum 2013 endurspegla 

Ferðama lastefnu Reykjaví kurborgar 2011 – 2020, en 

grunnstoðir hennar eru: Ra ðstefnuborgin , Vetrar-

borgin, Menningarborgin og  Heilsuborgin.  

Ra ðstefnuborgin  – Meet in Reykjaví k er samstarfsvett-

vangur aðila a  funda- og hvataferðamarkaði og se r nu  

alfarið um markaðssetningu a  Reykjaví k sem vettvang 

funda, ra ðstefna og alþjo ðlegra viðburða auk þess að sja  

um þekkingarheimso knir til Reykjaví kur. Ho fuðborgar-

stofa vinnur na ið með Ra ðstefnuskrifstofu Reykjaví kur 

að y msum verkefnum tengdum þessum mikilvæga 

ferðaþjo nustumarkaði. 

Vetrarborgin  
Vetrara herslur munu skipa veigamikinn sess a rið 2013. 

Mo tun og þro un Jo laborgarinnar heldur a fram í  enn 

o flugara samstarfi við y msa aðila í  borginni. Samhliða 

verður farið í  samstarf við erlenda blaðamenn til að 

kynna verkefnið. Meðal annarra verkefna ma  nefna 

bo kmenntakynningu fyrir erlenda ferðamenn yfir 

vetrartí mann með það fyrir augum að auka menningar-

lega afþreyingu fyrir erlenda ferðamenn a  la go nn. Úm er 

að ræða samstarfsverkefni Ho fuðborgarstofu, 

Bo kmenntaborgarinnar, Borgarbo kasafns og Nema-

Forum.  

Menningarborgin  
Í  se rsto ku samstarfsverkefni Listasafns Reykjaví kur, 

Minjasafns Reykjaví kur og  Ho fuðborgarstofu er lo gð 

a hersla a  að fa  fyrirtæki í  ferðaþjo nustu til samstarfs um 

að kynna betur starfsemi  þessara stofnana gagnvart 

erlendum gestum. Meðal verkefna er Reykjavik on Your 

Öwn sem kynnir menningartengda borgarferð fyrir gesti 

skemmtiferðaskipa. So muleiðis verður stefnt að meiri  

sy nileika menningarstofnana Reykjaví kur a  ferðakaup-

stefnum s.s. Vestnorden og MidÁtlantic. Einnig verður 

lo gð a hersla a  að fa  menningarstofnanir til að kynna 

starfsemi sí na a  ny rri vefsí ðu Ho fuðborgarstofu og ny  

na lgun a  fjo lbreytta flo ru ha tí ða í  borginni verður kynnt 

undir yfirskriftinni Reykjaví k Festival Season. 

Heilsuborgin  
Fulltru i Ho fuðborgarstofu a  sæti í  starfsho pum um 

framtí ð Sundhallar Reykjaví kur og sundlauganna í  

Reykjaví k. Únnið verður a fram með Í TR að þessum 

verkefnum og stefnt að því  að þematengja laugarnar, 

tengja  við viðburði, s.s. Vetrarha tí ð og Barna-

menningarha tí ð.  Ho fuðborgarstofa leggur a herslu a  að 

samþætta markaðssetningu gagnvart erlendum ferða-

mo nnum við kynningu Í TR a  laugunum með það að 

markmiði að ny ta betur ja kvætt kynningargildi heita 

vatnsins og fjo lga gestum.  

Eitt af þeim verkefnum sem tengjast Ferðama lastefnu 

Reykjaví kur er að vinna að gerð na ttu ruleikvalla sem 

ho fði til í slenskra sem erlendra fjo lskyldna í  ljo si þess að 

fjo lskyldutengdri ferðaþjo nustu hefur vaxið nokkuð 

a smegin a  sí ðustu a rum. Ho fuðborgarstofa mun koma 

þessari tillo gu a  framfæri við Úmhverfis- og skipulags-

svið. 

Á fram verður lo gð megin a hersla a   ví ðtækt samstarf við 

aðila a  y msum sviðum í  markaðssetningu a  borginni.. 

Reykjaví kurborg leggur 40 m.kr. a  a ri til verkefnisins 

Í sland allt a rið. Mikils er vænst af því  verkefni sem a  

vonandi eftir að skila fleiri ferðamo nnum til borgarinnar 

utan ha annar. Íceland Naturally kynnir Reykjaví k a  

Bandarí kjamarkaði, Ho fuðborgarstofa kemur að verk-

efninu Í sland er með´etta með innlendum 

markaðsstofum og vinnur jafnframt að y msum verk-

efnum með ferðaþjo nustuaðilum og sveitarfe lo gum a  

ho fuðborgarsvæðinu.  

Vörumerki 
Hafist verður handa við að endurskoða vo rumerki 

Reykjaví kur í  samræmi við a herslur ny rrar ferðama la-

stefnu. Leitað verður til breiðs ho ps til að fa  aðstoð við 

að mo ta ny tt  vo rumerki og sky r skilaboð fyrir 

ferðamanna- og menningarborgina Reykjaví k. 

 



28  

 

 Lykiltölur  
Rauntölur           

2010 
Rauntölur 

2011 
Útkomuspá 

2012 
Markmið  

2013 

Gestafjöldi á Upplýsingamiðstöð 295.878  298.534  300.000  314.000  

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

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.menningarnott.is  
(14. -20. ágúst ) 

  42.393  41.000  42.500  

Sala á gestakorti (fjöldi korta)* 7.281  8.091  8.500  11.000  

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi 556.301  629.000  650.000  669.500  

Fjöldi heimsókna á vefsvæði www.visitreykjavik.is 352.011  352.950  420.000  428.000  

Viðburðadagatal Höfuðborgarstofu 2013 

Febrúar Vetrarhátíð / Safnanótt 

Apríl Barnamenningarhátíð 

Ágúst Menningarnótt. 

Október Imagine Reykjavík 

Desember Aðventuhátíð 

Vefur og vefmál  
Stefnt er að uppsetningu ny s ferðavefsvæðis í  ny ju 

vefumsjo narkerfi a  a rinu og að lju ka við í slenska hluta 

vefsins. Vinna þarf að efni og uppsetningu með þeim 

hætti að aðso kn a  vefinn aukist og endurkomum fjo lgi. 

Ra ðinn verður ritstjo ri fyrir vef- og samfe lagsmiðla. Á  

ny jum vef verður lo gð a hersla a  upplifun gesta og go ða 

tengingu við viðburði og ha tí ðir borgarinnar. Vefurinn 

verður jafnframt ny ttur til að afla tekna með birtingu 

augly singa.  

Almannatengsl 
Á fram verður unnið að kynningu a  Reykjaví k í  erlendum 

fjo lmiðlum. Se rsto k a hersla verður lo gð a  að fa  erlenda 

blaðamenn til landsins í  tengslum við y msa viðburði fra  

hausti til vors í  samstarfi við Í slandsstofu og verkefnið 

Í sland allt a rið. Ho fuðborgarstofa greiðir einnig go tu 

erlends dagskra rgerðarfo lks og kvikmyndagerðar-

manna sem vilja ny ta borgarmyndina í  umfjo llun sinni. 

Eftirfylgni með birtingum og umfjo llun í   erlendum 

miðlum verður efld og mun ny tast sem a hugaverður 

efniviður fyrir samfe lagsmiðla Ho fuðborgarstofu. 

Viðburðir 
Reykjaví k by ður upp a  fjo lbreytta menningarupplifun 

allt a rið um kring. Á  starfsa rinu verður unnið a fram að 

þro un a rvissra menningarviðburða í  borginni og skerpt 

a  se rkennum hverrar ha tí ðar. Borgarha tí ðir og stærri 

viðburðir verða kynntir sem hluti af Viðburðavertí ð í  

Reykjaví k (Reykjaví k Festival  Season) sem hefst a  

Menningarno tt a  hverju a ri.  

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. Barnamenningarha tí ð er 

orðinn a rlegur viðburðurog stendur yfir dagana í  

kringum Sumardaginn fyrsta í  samstarfi við sko la-

samfe lagið, listamenn og menningarstofnanir. 

Menningarno tt fær ny tt hlutverk sem upphaf þegar 

menningarlí fið rí s u r sumardvala að hausti og Viðburða-

vertí ðar sem a ður var getið og verður kynning a  

starfsemi menningar- og listastofnana, ha tí ða, listho pa 

og einstaklinga a  innlendum markaði hryggjarstykki 

ha tí ðarinnar. Ho fuðborgarstofa tekur þa tt í  

skipulagningu a  viðburðum í  tengslum við tendrun 

Friðarsu lu Yoko Öno í  samstarfi við verkefnisstjo ra 

Viðeyjar og skrifstofu sviðsins.  Áðventuha tí ð tekur a  sig 

ny ja mynd og mun standa yfir alla aðventuna sem liður í  

að kynna betur Jo laborgina Reykjaví k. Ha tí ðin hefst með 

tendrun ljo sa Ö slo artre sins fyrsta sunnudag í  aðventu 

og ly kur a  Þorla ksmessu með to nleikumen þar a  milli 

verður að finna fjo lda smærri viðburða þar sem hugað 

er se rstaklega að go mlum jo lasiðum og sagnahefð.   

Ho fuðborgarstofa leggur a herslu a  að vera í  virku sam-

starfi við skipuleggjendur annarra menningar- og lista-

ha tí ða í  borginni og mun auk þess halda a fram að veita 

einstaklingum, fe lagasamto kum og fyrirtækjum ra ðgjo f 

um viðburðahald. 



29 

 

Gestakort Reykjavíkur 

Með gestakorti Reykjavíkur er íbúum borgarinnar og gestum hennar gert 

enn auðveldara að njóta þess öfluga menningarlífs sem borgin hefur upp á 

að bjóða. Handhöfum kortsins er veittur ókeypis aðgangur að helstu 

söfnum á höfuðborgarsvæðinu, sundlaugum borgarinnar og strætó.  

Einnig fá korthafar ýmsa afslætti og ókeypis aðgang að interneti.  

Gestakortin fást í þremur mismunandi stærðum – 24 stunda, 48 stunda og 

72 stunda og eru seld á Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Reykjavík auk 

helstu hótela og bókunarmiðstöðva í borginni. 
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LISTASAFN  
REYKJAVÍKUR  
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Safnið hefur þrju  hu s til umra ða: Kjarvalsstaði fra  

1973, Á smundársáfn frá  1983 og Háfnárhu sið frá  

a rinu 2000. 

 
Fjármál 2013  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2013 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      76.905 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                132.496 

 Innri leiga                                            117.394  

 Annar rekstrarkostnaður                 152.787 

 

Rekstrarniðurstaða               325.772 

 

Starfsmannafjöldi 2013 

 Heildarfjöldi starfsmanna                38 

 Fjöldi stöðugilda                           20,8 

Hlutverk 
Samkvæmt samþykkt fyrir Listasafn Reykjaví kur er 

hlutverk stofnunarinnar að: 

• Sáfná svo fullkomnu sáfni í slenskrár myndlistár sem 

unnt er, skra  það, varðveita og sy na. 

• Ránnsáká og sinná fræðslu um myndlist og byggingár-

list. 

• Efná til kynningár á  verkum og stárfsemi sáfnsins. 

• Háfá umsjo n og eftirlit með myndverkum á  álmánná-

færi í  eigu borgarinnar. 

• Stuðlá áð því  áð borgárbu um og o ðrum gestum 

safnsins se  gert kleift að fylgjast með því  helsta sem er 

að gerast í  myndlist. 

  

Meginmarkmið 
• Áð vál verká í  sáfneign og til sy ningá rá ðist áf listrænu 

gildi þeirra fyrst og fremst.  

• Áð sinná fræðslu, kynningu og u tgá fu á  þánn há tt áð 

nu tí malist verði aðgengileg o llum. 

• Áð hlu á áð ránnso knum og skrá ningu á  listáverkum 

safnsins a  þann ha tt að safneignin geti þjo nað 

menningarso gulegu hlutverki sí nu til frambu ðar. 

• Áð háfá gott eftirlit og umsjo n með listáverkum á  

almannafæri í  eigu borgarinnar svo þau haldi listrænu 

gildi sí nu. 

• Áð sy ná helstu stefnur og stráumá í  list sámtí máns og 

með því  gera borgarbu um og o ðrum gestum safnsins 

kleift að fylgjast með framsækinni í slenskri og 

alþjo ðlegri myndlist.  
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Merkur áfangi 
Á rið 2013 verða 40 a r liðin fra  því  að su  stofnun sem nu  

er ko lluð Listasafn Reykjaví kur ho f starfsemi sí na. Í  

tilefni af þessum tí mamo tum mun safnið gefa almenn-

ingi tækifæri til að kynna se r innri starfsemi þess og 

so gu fra  upphafi og um leið að opinbera mikilvægar 

heimildir um í slenska myndlist. Ekki er um hefðbundna 

u tga fu a  so gu safnsins að ræða, heldur er ætlunin að 

gera upply singar um sy ningar safnsins fra  upphafi og 

listaverk í  eigu þess aðgengileg í  rafrænu formi a  vefsí ðu 

safnsins. Þa  geta nemendur, fræðimenn og allur almenn-

ingur flett í  go gnunum og kynnt se r fjo lbreytilega 

starfsemi safnsins a  sí ðastliðnum 40 a rum. Úndir-

bu ningur hefur tekið þrju  a r og felst m.a. í  ljo smyndun a  

þu sundum verka og sko nnun ru mlega 600 sy ningar-

skra a og bæklinga auk boðskorta og annarra sy ningar-

gagna.   

Sýningar 
Álmennum safnkosti Listasafns Reykjaví kur verður 

einnig gerð skil í  o venjulegri og sí breytilegri afmælis-

sy ningu a  Kjarvalssto ðum. Sy ningin verður opnuð í  

byrjun febru ar og stendur yfir í  þrja  ma nuði en allt 

sy ningartí mabilið heldur upphenging verkanna a fram. 

Úm leið og salurinn verður fullhlaðinn verkum verða 

þau sem fyrst voru sett uppfjarlægð og ny  verk sett í  

þeirra stað. Þannig mun sy ningin halda a fram að þro ast 

HELSTU VERKEFNI 2013  

með sto ðugt ny jum verkum u t sy ningartí mabilið. Mark-

miðið er að draga allan almennan safnkost safnsins 

fram u r geymslunum og sy na hann a n þess að leggja 

mat a  gæði verkanna fyrirfram. Se rsafn Kjarvals verður 

sy nt í  Kjarvalssalnum a  sama tí ma.  

Ánnað sto rt sy ningarverkefni er yfirlit yfir í slenska list 

fra  u.þ.b. 1900 til 1960. Sy ningin verður a  Kjar-

valssto ðum yfir sumarma nuðina og fram a  haust. Henni 

er ætlað að gefa bæði erlendum ferðamo nnum og í s-

lenskum nemendum tækifæri til að kynna se r so gu í s-

lenskrar myndlistar og að hvetja til faglegrar umræðu 

um þro un hennar. Úm haustið verður sy ning a  ljo s-

myndum Álexander Rodchenkos í  tilefni af 70 a ra 

stjo rnma lasambandi þa verandi Sove trí kjanna og 

Í slands. Rodchenko var einn mikilsverðasti listamaður 

20. áldárinnár og frumkvo ðull í  notkun ljo s-

myndamiðilsins sem listforms. Á  sama tí ma verður sto r 

sy ning a  verkum Kjarvals í  eigu Listasafns Reykjaví kur a  

dagskra  Þjo ðarsafns Ru sslands í  St. Pe tursborg (State 

Russian Museum). Kjarval er vissulega eitt helsta stolt 

Í slendinga þegar kemur að myndlist en þo  er hann enn 

næsta o þekktur erlendis og er því  mikilvægt að kynna 

hann með vandaðri yfirlitssy ningu. Þjo ðarsafnið í  St. 

Pe tursborg er fyrsta listasafn ru ssnesku þjo ðarinnar, 

stofnað af Nicholas ÍÍ keisara 1895 og hefur yfir að ra ða 

glæsilegum sy ningarso lum .  
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Í  Hafnarhu si munu í slenskir a hugamenn um myndlist fa  

fyrsta tækifærið til að kynnast list Robert Smithsons he r 

a  landi. Smithson er a n efa einn a hrifamesti myndlistar-

maður seinni hluta 20. aldarinnar og ma  segja að list 

hans hafi breytt allri umræðu um samtí malist. He r 

verða jarðverk hans tekin fyrir og skoðuð með aðstoð 

teikninga, ljo smynda, kvikmynda og sku lptu rs. Ánnar 

alþjo ðlegur listamaður, Zilvinas Kempinas, mun sy na ny  

verk í  Hafnarhu si um haustið, en Kempinas hefur vakið 

mikla athygli a  sí ðastliðnum a rum í  Evro pu og Banda-

rí kjunum. Meðal í slenskra sy ninga verður u ttekt a  

gjo rningalist Magnu sar Pa lssonar í  samstarfi við Lista-

ha tí ð í  Reykjaví k, ny  innsetning eftir Í var Valgarðsson 

og sameiginleg innsetning Ándreu Maack og Hugins 

Þo rs Árasonar.   

Viðburðir 
Á hersla verður sem fyrr a  viðburðadagskra  safnsins. 

Fyrirlestraro ð safnsins, sem að koma vel þekktir er-

lendir listamenn, sy ningarstjo rar og gagnry nendur, 

verður eftir sem a ður unnin í  samstarfi við Listaha sko la 

Í slands og Kynningarmiðsto ð í slenskrar myndlistar 

Safnið mun einnig starfa a fram með Ho nnunarmiðsto ð 

Í slands, Íceland Áirwaves, fjo lmo rgum innlendum 

to nlistarho pum, Sinfo ní uhljo msveit Í slands, LornaLÁB 

og fleiri einstaklingum, samto kum og ha tí ðum sem hafa 

skipað sto ran sess í  dagskra  safnsins til þessa.   
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Sýningar Listasafns Reykjavíkur 2013 

19. janúar 
- 14. apríl 

Robert Smithson, Brotinn hringur- Spíralhæð. Á sýningunni er eitt stórt jarðverk þessa mikilvæga 
frumkvöðuls tekið fyrir og því gert skil með teikningum, ljósmyndum, kvikmyndum og tengdum 
skúlptúr.  (Sýningarstjóri: Eva Schmidt) 

19. janúar 
 - 14. apríl 

Ívar Valgarðsson—Til spillis. Innsetning í A-sal þar sem Ívar tekur sýningarrýmið og sögu þess til 
skoðunnar. 

20. apríl 
- 5. maí 

Útskriftarsýning Listaháskóla Íslands 2013. Útskriftarárgangur myndlistar- og hönnunardeilda Lista-
háskóla Íslands sýna verk sín. 

18. maí 
til 1. september 

Magnús Pálsson: Gjörningar. Magnús hefur tengt ólíkar listgreinar í verkum sínum. Sýningin 
samanstendur af leikverkum, kórverkum, raddskúlptúrum, hljóðljóðum og mynd- og hljóðverkum 
sem eru sett fram á nýstárlegan hátt. (Sýningarstjóri: Hanna Styrmisdóttir og Jón Proppé) 

25. maí 
- 19. ágúst 

Andrea Maack og Huginn Þór Arason: The Abstract Museum. Andrea og Huginn vinna með ilm-
vatnsframleiðendum til að búa til nýjan ilm sem þau setja fram í vax skúlptúrum. (Sýningarstjóri: 
Shauna Laurel Jones) 

14. september 
-  út árið 

Zilvinas Kempinas og Tomas Martišauskis. Tvær aðskildar innsetningar eftir litháska listamenn. 
Kempinas hefur fengið mikla athygli í Evrópu og Bandaríkjunum en Martišauskis er ungur og upp-
rennandi listamaður í Vilnius. 

Lýkur 28. ágúst 
Erró – grafík 1949-2009. Sýning sem byggir á þriggja ára skráningarvinnu og rannsóknum þar sem 
fullkomið yfirlit var gert yfir öll grafísk verk Errós. (Sýningarstjóri: Danielle Kvaran) 

22. mars 
- 28. ágúst 

Erró – ævi. Í þessari sýningu verður ævi Errós rakin í textum, ljósmyndum, kvikmyndum. 
(Sýningarstjóri: Danielle Kvaran) 

Lýkur 21. apríl 
Inn í kviku. Á sýningunni eru sálfræðilegir og tilfinningalegir þættir í list Ásmundar Sveinssonar 
teknir til skoðunar. (Sýningarstjórar: Kristín Guðnadóttir og Steinunn Helgadóttir) 

5. maí 
út árið 

Ásmundarsafn. Sýning á ljósmyndum af Ásmundi og verkum hans verður í bogasalnum 
(vinnustofunni) og innsetning eftir Önnu Hallin í Kúlunni. 

2. febrúar 
- 28. apríl 

Flæði. Reynt verður að sýna sem mest af almennri safneign Listasafns Reykjavíkur. Sýningin mun 
vera í stöðugri þróun. Um leið og salurinn verður full hlaðinn verkum munu þau sem fyrst voru sett 
upp vera fjarlægð og ný verk sett í þeirra stað. 

2. febrúar 
- 28. apríl 

Kjarval—Mynd af heild.  Öll málverk Kjarvals í eigu Listasafns Reykjavíkur verða til sýnis, hengd í 
salon stíl. Úrval af teikningum hans verður til sýnis í sýningarborðum. 

1. júní 
- 25. ágúst 

Landslag og abstraktlist 1900 - 1950: Yfirlitssýning sem byggir á  niðurstöðum bókanna Íslensk lista-
saga með það að tilgangi að auka almenna þekkingu á sögunni og gera hana aðgengilega.               
(Sýningarstjóri: Ólafur Kvaran) 

4. október 
til ársloka 

Alexander Rodchenko, bylting í ljósmyndun. Rodchenko var  einn af helstu frumherjum avant-
garde listarinnar í Rússlandi en einnig mikilvægur áhrifamaður í sögu ljósmyndunar. Sýningin er á 
dagskrá í tengslum við 70 ára afmæli stjórnmálasambands Íslands og Rússlands. 

 Lykiltölur  
Rauntölur           

2010 
Rauntölur 

2011 
Útkomuspá 

2012 
Markmið  

2013 

Gestafjöldi 241.952  193.865  175.000  200.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 13.372  12.682  11.500  11.500  

Fjöldi viðburða 95  103  105  105  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 7  6  7  5  

Útlán listaverka 594  594  658  660  

Fjöldi útgáfuverka 20  16  15  15  

Fjöldi skráðra listaverka í eigu safnsins 16.082  16.349  16.446  16.500  

Fjöldi útilistaverka í umsjón safnsins 137  138  138  139 
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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  sky rt 

 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 2013  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2013 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      11.670 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                   32.294 

 Innri leiga                                              10.054  

 Annar rekstrarkostnaður                    12.620 

 

Rekstrarniðurstaða                  43.298 

 

Starfsmannafjöldi 2013 

 Heildarfjöldi starfsmanna                5 

 Fjöldi stöðugilda    5,0 
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HELSTU VERKEFNI 2013   

Sýningar 
Í  a rsbyrjun opnar sy ning með myndum eftir Guðmund 

Íngo lfsson með  Myndum u r Kvosinni 1986 og 2011 sem 

sy na breytingu og þro un borgarskipulags a  25 a ra tí ma-

bili. Sy ning þessi er samstarfsverkefni Ljo smyndasafns 

og Minjasafns Reykjaví kur. Jafnframt er stefnt að 

ma lþingi um skipulag Kvosarinnar, ljo smyndaraspjalli 

og Kvosargo ngu.  

Úm sumarið verður sy ning a  myndum eftir Spessa en 

þær koma u r myndaro ð hans Mo torhjo l sem flestar voru 

teknar í  ferð hans í  Bandarí kjunum a rið 2012. 

Þema haustsy ningarinnar verður Na ttu ran í  í slenskum 

ljo smyndum. Ry nt verður í  hvers vegna 

landslagsljo smyndunin er jafn sterk og raun ber vitni 

he rlendis, og jafnframt skoðað a  hvaða ha tt landslagið 

birtist fo lki. Einnig verður skoðað hvort landslagið 

birtist með o ðrum hætti í  verkum yngri ljo smyndara.  

Í  Fremra ry mi verða þrja r sy ningar a  a rinu. Tvær 

greiningarsy ningar með o þekktum myndum u r safneign 

þar sem gestum gefst  tækifæri að reyna fyrir se r í  að 

greina og staðsetja myndirnar í  tí ma og þar með aðstoða 

safnið við skra ningu a  þeim. Fyrri sy ningin opnar í  janu -

ar og su  seinni í  maí . Úm haustið opnar sy ning með 

myndum eftir Ho rð Geirsson. Myndirnar eru teknar a  

so mu sto ðum og y msir ljo smyndarar gerðu a  19. o ld og 

eru unnar með tækni sem var allsra ðandi í  ljo smynda-

heiminum fra  1851- 1880.  

Í  Skotinu  verða um 7 sy ningar, þemað að þessu sinni er 

blandað en þo  lo gð a hersla a  jafnt hlutfall innlendra og 

erlendra ljo smynda og jafnt hlutfall kynja. 

Samstarfsverkefni 
Eins og fram hefur komið er sy ningin með myndum eftir 

Guðmund Íngo lfsson samstarfsverkefni Ljo smyndasafns 

og Minjasafns Reykjaví kur, auk viðburða henni tengdri. 

Í  samstarfi við Minjasafn Reykjaví kur leggur Ljo s-

myndasafnið til ljo smyndir í  verkefni er tengist ny ju 

hverfaskipulagi hja  Reykjaví kurborg.  

Rannso knir a  ljo smyndum eftir konur halda a fram a  

a rinu en þær tengjast yfirlitssy ningu a rið 2014 a  

myndum eftir í slenska kvenljo smyndara 1870-2012 

sem unnin verður í  samvinnu við Ljo smyndasafn 

Í slands í  Þjo ðminjasafni.  

Ljo smyndasafn Reykjaví kur kemur að þy ðingu a  seinna 

bindi handbo kar um varðveislu safnkosts sem 

Þjo ðminjasafn Í slands stendur fyrir. Handbo kin er ætluð 

o llum sem starfa við varðveislu menningararfsins, þar a  

meðal safnmo nnum, skjalavo rðum, fornleifafræðingum, 

prestum og staðarho ldurum, en ny tist einnig 

ha sko lanemum í  þeim fræðigreinum sem tengjast 

menningararfinum.  

Myndagrunnur Reykjavíkurborgar  
Ljo smyndasafnið hefur kynnt ÚTM, Sko la- og frí stunda-

sviði, Í TR og fleirum kosti þess að nota sameiginlegan 

gagnagrunn fyrir ljo smyndir hja  Reykjaví kurborg.  

Á ætlaðir eru reglubundnir kynningarfundir í  samvinnu 

við Borgarskjalasafn um notkun a  slí kum Myndagrunni 

Reykjaví kurborgar sem byggir a  sambærilegum 

skra ningaraðferðum hja  sviðum og stofnunum 

borgarinnar. Stefnan er að vista ljo smyndir miðlægt 

þannig að sja lf stofnunin/sviðið muni hafa aðgang að 

eigin ljo smyndum a samt Ljo smyndasafni og Borgar-

skjalasafni. 

Ljo smyndasafnið stefnir a  að setja inn ljo smyndir af 

hu sum og hverfum í  Borgarvefsja , lí kt og Minjasafn og 

Listasafn gera með fornleifar og staðsetningu u tilista-

verka.   

Skráning og sýrulausar umbúðir 
Hafist verður handa við að skra  og umpakka myndasafni 

365 miðlá í  váránlegár umbu ðir. Mjo g mikilvægt er áð 

vinna að umpo kkun filmusafnsins sem er um 2 milljo nir 

og varðveita það við viðurkenndar varðveisluaðstæður 

en slí kt eykur endingu filma um fjo ldaa ratuga, jafnvel  

a rhundruði.  

Safnfræðsla og námskeið 
Stefnt er a  að bæta við fleiri ljo smyndana mskeiðum fyrir 

bo rn a  sumrin og fjo lga í  þrju . Eins og fyrri a r verður 

Ljo smyndasafnið í  samstarfi við Nikon-sko lann. 

Sýningar erlendis 
Í  samstarfi við utanrí kisra ðuneytið og í slenska sendi-

ra ðið í  Helsinki so tti Ljo smyndasafnið um að sy na sam-

tí maljo smyndir í  þekktasta og virtasta ljo smyndagallerí i 

í  Helsinki, Photogallery Hippolyte í  Helsinki. Úmso knin 

fe kk ja kvæð viðbro gð og sy ning a  í slenskum samtí ma-

ljo smyndum verður opnuð þar í  ju ní  2013. Næsta verk-

efni þessa samstarfs er að sy na í slenskar samtí maljo s-

myndir í  Berlí n í  samvinnu við sendira ðið þar. 

Úm alllangt skeið hefur safnið sty rt  undirbu ningi að 

norrænni ljo smyndasy ningu í  Scandinavia House í  New 

York . Norræni menningarsjo ðurinn (Nordisk 

Kulturfond) hefur veitt verkefninu um 4 m.kr. styrk og 

stefnt er að opnun sy ningarinnar haustið 2013 eða í  

janu ar 2014. Verkefnið  er unnið a samt Fotomuseet í  

Ö ðinsve um, Finnish Museum of Photography í  Helsinki, 

Moderna Museet i Stokkho lmi og Preus Fotomuseum í  

Horten í  Noregi. 
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Viðburðadagatal Ljósmyndasafns Reykjavíkur 2013 

Sýningarsalur 
26.1.-5.5. 

Guðmundur Ingólfsson 

11.5.-22.9. Spessi 

28.9.-12.1.´14 Náttúran í íslenskum ljósmyndum. 

Fremra rými 
26.1.-5.5. 

Greiningarsýning - úr safneign 

11.5.-22.9. Greiningarsýning - úr safneign 

28.9.-12.1.´13 Hörður Geirsson 

Skotið 
31.01–26.03  

Paula Prats 

28.03– 21.05 Lárus Sigurðsson 

23.05 – 16.07 David Lewis 

18.07– 10.09 Sunna Ben 

12.9.-05.11 Gentaro Ishizuka 

07.11-01.01  
´14        

Nils Olav Böe 

Allt árið: 
Leiðsagnir, fyrirlestraröð, Safnanótt, ljósmyndaraspjall, göngur í hverfum, sígildar ljósmyndunaraðferðir-
ljósmyndanámskeið fyrir börn, Brom-oil námskeið, myndataka á Menningarnótt, Nikon ljósmyndaskólinn. 
 

 Lykiltölur 
Rauntölur           

2010 
Rauntölur 

2011 
Útkomuspá 

2012 
Markmið  

2013 

Gestafjöldi 31.143  31.967  32.000 32.000 

Skólanemendur í skipulögðum heimsóknum 481 576 600  800  

Fjöldi viðburða 20 23 21  22  

Fjöldi afgreiddra mynda 2.189 3.090 2.500  3.000  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 8 14 9 12  

Fjöldi innlita á heimasíðu 18.782 19.069 19.000  18.000  
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MENNINGARMIÐSTÖÐIN 
GERÐUBERG  

MENNINGARMIÐSTÖÐIN 
GERÐUBERG  

Mynd: Erla Marí a Á rnado ttir 
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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 2013  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2013 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                         7.860 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                   47.469 

 Innri leiga                                              24.288  

 Annar rekstrarkostnaður                    19.928 

 

Rekstrarniðurstaða                 83.825 

 

Starfsmannafjöldi 2013 

 Heildarfjöldi starfsmanna              10 

 Fjöldi stöðugilda                             7,8 

Gildi  
Fagmennska   -   Víðsýni    -   Sköpunarkraftur   -   Virðing 
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Viðburðadagskrá 
Gerðuberg fagnar 30 a ra afmæli a  a rinu 2013. Lagt hefur 

verið kapp a  að skipuleggja fjo lbreytta og a hugaverða 

dagskra  þar sem að allir geta fundið eitthvað við sitt 

hæfi.  

Í  byrjun a rs verður opnuð sy ning a  origami pappí rslista-

verkum eftir eftir hjo nin og listamennina Dave og Ássia 

Brill. Haldin verða na mskeið a  sy ningartí manum jafnt 

fyrir lærða sem leikna. Farandsy ningin Þetta vilja bo rnin 

sja !, þar sem getur að lí ta myndskreytingar u r í slenskum 

barnabo kum, verður a  sí num stað en að þessu sinni 

verður sy ningin sett upp a  ny jan og ferskan ha tt með 

a herslu a  sjo nræna upplifun og lestur. Sy ningin flakkar 

sí ðan um landið u t a rið. Gerðuberg mun taka þa tt í  

Ho nnunarmarsi í  fyrsta sinn. Starina Couture er u t-

skriftarverkefni Ö lafs Helga Ö lafssonar í  tí sku– og textí l-

ho nnun fra  Mí lano . Þar skapar Ö lafur ævinty raheim 

æsku sinnar í  tí skuformi. 

Í  byrjun mars fagnar Gerðuberg afmæli sí nu með 

vandaðri to nlistardagskra  í  umsjo n Margre tar Bo as-

do ttur og barnafjo lskyldum verður boðið a  tvær 

kveðskaparsmiðjur; Krummi krunkar u ti og Dans vil e g 

heyra, sem hafa a tt miklum vinsældum að fagna meðal 

sko labarna. 

Viðburðaraðirnar sí vinsælu a  miðvikudagskvo ldum, 

Handverkskaffi, Stefnumo takaffi, Heimspekikaffi og 

Bo kakaffi halda velli með spennandi viðfangsefnum. Þar 

ma  meðal annars fræðast um hamskurð, ferðalo g um 

Marokko , samí skar bo kmenntir og to nleikaferðalag 

tví burasystranna í  Pascal Pinon. 

Sy ningin Fuglar— Listin að vera fleygur boðar vorið í  

Gerðubergi. Sy ningarstjo ri er Þo runn Elí sabet Sveins-

do ttur. Boðið verður upp í  dagskra  og leiðsagnir, m.a. í  

samstarfi við Fuglavernd. 

Margt a hugavert verður í  boði fyrir bo rn og foreldra. 

Heimsdagur barna verður a  dagskra  Vetrarha tí ðar í  

febru ar auk þess sem Ö skudagurinn verður haldinn 

ha tí ðlegur með a rlegri Ö skudagsgleði sem vekur jafnan 

mikla lukku. Á  Barnamenningarha tí ð í  aprí l verða fuglar 

í  aðalhlutverki en boðið verður upp a  dagskra  sem 

tengist sy ningarþema vorsins. 

Glæsileg dagskra  verður í  boði undir merkjum Klassí kur 

í  ha deginu en þar mun Ní na Margre t Grí msdo ttir 

pí ano leikari koma fram a samt Svo vu Bernharðsdo ttir 

ví o luleikara, Hro lfi Sæmundssyni barito n, Sigurði 

Flosasyni saxafo nleikara og Sigurði Bragasyni barito n. 

Kristí n Steinsdo ttir ritho fundur situr fyrir svo rum a  

Ritþingi í  okto ber en hu n er afkastamikill og marg-

verðlaunaður ho fundur bæði a  sviði barna- og 

unglingabo kmennta sem og bo kmennta fyrir fullorðna.  

Á  haustma nuðum verður sett upp sy ning um listrænar 

hu ðskreytingar þar sem leitast verður við að fa  innsy n í  

tilhneigingu og þo rf mannsins fyrir að skreyta lí kama 

sinn. Þa  mun Erla Marí a Á rnado ttir myndskreytir og 

hreyfimyndasmiður opna sy ningu a  fí nlegum og 

a ferðarfallegum teikningum sem einkennast gjarnan af 

lju fsætum o hugnaði. 

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

efnum sem tengjast Breiðholtinu. Í  fyrsta lagi verk-

efninu  Bergin í  Breiðholti  sem ly st er að ofan í  kafla 

Borgarbo kasafns Reykjaví kur.  Einnig verður lo gð 

a hersla a  samstarf við Fe lag eldri borgara sem stendur 

að Fagrabergi, þjo nustuí bu ða sem byggðar hafa verið 

við hlið Gerðubergs.  

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

og ber þar hæst a tak í  ny miðlun. Mo rkuð verður stefna 

varðandi miðlun upply singa a  veraldarvefnum í  

gegnum heimasí ðu og samfe lagsmiðla.  Únnið verður 

markvisst að því  að starfsmenn læri betur a  og tileinki 

se r notkun samfe lagsmiðla og mæti þannig kro fum 

nu tí masamfe lags um o fluga vefmiðlun.  

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. Í  tilefni af afmælisa rinu verður reynt að afla 

styrkja til að sinna fræðslu, sækja innbla stur og 

hugmyndir að viðburðum og verkefnum næstu a ra s.s. 

með því  heimsækja so fn og menningarmiðsto ðvar í  

o ðru landi.  

HELSTU VERKEFNI 2013  
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Viðburðadagatal Gerðubergs 2013 

Viðburðaraðir 

Fjölbreytt dagskrá á miðvikudagskvöldum. Handverkskaffi, Stefnumótakaffi, Heimspekikaffi 
og Bókakaffi.  
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 

 
Origami—Brot í brot. Sýning á pappírslistaverkum hjónanna Dave og Assia Brill í samstarfi við 
áhugamannafélagið Origami Ísland. 
Þetta vilja börnin sjá! Farandsýning á myndskreytingum úr íslenskum barnabókum. 
Dimmalimm— Íslensku myndskreytiverðlaunin afhent fyrir bestu myndskreyttu barna-
bókina  
Hugmynd—Sesselja Ásgeirsdóttir alþýðulistakona og fyrsti starfsmaður Gerðubergs sýnir 
málverk í Boganum. 
Heimsdagur barna á Vetrarhátíð—Í samstarfi við Miðberg og Gerðubergssafn. 
Öskudagsgleði—Í samstarfi við Miðberg. 
Gerðuberg 30 ára – afmælisdagskrá 
Klassík í hádeginu – Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari kemur fram ásamt Svövu Bern-
harðsdóttur víóluleikara og Hrólfi Sæmundssyni baritón. 
Starina Couture—Ólafur Helgi Ólafsson sýnir útskriftarverkefni sitt á Hönnunarmars. 
Framtíðarbókin—Barna- og unglingabókaráðstefna í samstarfi Borgarbókasafn og fleiri aðila. 
Fuglar – Listin að vera fleygur. Sýning undir stjórn Þórunnar Elísabetar Sveinsdóttur þar sem 
fuglar í ýmsum myndum birtast í listaverkum og handverki. 
Fuglinn minn— Á Barnamenningarhátíð verður boðið upp á leiðsögn um sýninguna Fuglar og 
listsmiðju fyrir börn á öllum aldri.  
Boðið upp í dans—Samstarfsverkefni Gerðubergs og Listahátíðar í Reykjavík þar sem boðið 
verður upp á spennandi dagskrá fyrir skólabörn. 
 

Helstu sýningar og 
viðburðir frá ágúst til 

desember 

Ný sýning í Safnarahorni. 
Sýning um listrænar húðskreytingar sem gefur innsýn í tilhneigingu og þörf mannsins til að 
skreyta líkama sinn. 
Vilhjálmur G. Vilhjálmsson sýnir málverk í kaffihúsi. 
Ritþing – Kristín Steinsdóttir rithöfundur situr fyrir svörum. 
Klassík í hádeginu – Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari kemur fram ásamt Sigurði Braga-
syni baritón og Sigurði Flosasyni saxafónleikara. 
Erla María Árnadóttir myndskreytir og hreyfimyndasmiður sýnir teikningar sem einkennast af 
ljúfsætum óhugnaði. 
 

 Lykiltölur    
Rauntölur           

2010 
Rauntölur 

2011 
Útkomuspá 

2012 
Markmið  

2013 

Gestafjöldi 115.680  124.013  120.000  130.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 4.468  5.922  4.500  6.000  

Fjöldi viðburða 72  84  87  75  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 1  2  1  2  

Samstarfsaðilar 42  42  37  40  
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MINJASAFN 

REYKJAVÍKUR 
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Fjármál 2013  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2013 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                      42.420 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                 111.304 

 Innri leiga                                              69.770  

 Annar rekstrarkostnaður                    69.178 

 

Rekstrarniðurstaða               207.832 

 

Starfsmannafjöldi 2013 

 Heildarfjöldi starfsmanna              37 

 Fjöldi stöðugilda                           17,6 

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 sa

-skra . 

 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 a  a rinu verður a  

innra starf; varðveislu, skra ningu, rannso knir og miðlun 

þekkingar sem fæst með þeim. Jafnframt verður unnið 

að undirbu ningi ny rrar grunnsy ningar sem stefnt er að 

því  að opna a  60 a ra afmæli safnsins a rið 2014.  

Sem fyrr verður haldið í  þa  fjo lbreyttu dagskra  fyrir 

bo rn og fjo lskyldur sem verið hefur í  Á rbæjarsafni og 

Landna mssy ningunni. Með auknum opnunartí ma að 

vetri í  Á rbæjarsafni er þjo nusta við ferðamenn bætt og 

verður gert se rstakt a tak til að fjo lga erlendum gestum í  

Á rbæjarsafni og Landna mssy ningunni.  

Árbæjarsafn  
Fja rveiting til viðhalds  og endursmí ði safnhu sa er því  

miður lí tið aukin fra  fyrra a ri og verður því  erfitt að taka 

aftur upp þra ðinn í  endurgerð Í varssels og fyrirsja an-

legur er enn frekari dra ttur a  að endurgerð Hansens-

hu ss að innanverðu geti hafist. Áðeins allra bry nustu 

viðhaldsverkefni verða unnin en þessi mikilvægi þa ttur 

í  starfsemi safnsins er komin niður fyrir sa rsaukamo rk .  

Liður í  undirbu ningi ny rrar grunnsy ningar verður að 

hefja endurbætur a  sy ningarry mi í  hu sinu Lækjargo tu 4. 

Únnið verður a fram að gerð so gulegra garða við safn-

hu sin a  grundvelli hugmynda sem unnar voru í  a taks-

verkefni a rið 2010. Bry nt er að hefja undirbu ning að 

flutningi a  í bu ðarbragga sem safnið hefur þegið að gjo f. 

Únnið verður að undirbu ningi að gerð ny rrar grunn-

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

í  Reykjaví k verða gerð skil. Vinnuho pur mun vinna að 

sy ningarhugmynd og frumho nnun með það fyrir augum 

að unnt verði að opna ny ja sy ningu a  60 a ra afmæli 

safnsins a rið 2014.   

Á  sí ðasta a ri fe kk safnið styrk u r Safnasjo ði til að þro a 

leikræna leiðso gn í  Á rbæjarsafni. Haldið verður a fram 

með verkefnið og safnsvæðið glætt lí fi með stuttum 

leikþa ttum þar sem brugðið verður upp myndum u r lí fi 

Reykví kinga fyrr a  tí mum.  

Únnið verður leiðso gukort um safnasvæðið í  Á rbæjar-

safni með Í slendingum af erlendum uppruna. Mark-

miðið er að koma ro dd innflytjenda a  framfæri innan 

safnsins og stuðla að samræðum milli Í slendinga af 

o lí kum uppruna.    

Sýningar í safnhúsum  
Minjasafnið verður sem fyrr í  samstarfi við na msbraut í  

hagny tri menningarmiðlun við H.Í . um na mskeið í  sam-

tí maso fnun og verður afrakstri þeirrar vinnu  gerð skil í  

safninu. Öpnuð verður sy ning um hina í tarlegu 

byggingarso gulegu rannso kn sem liggur til grundvallar 

endurgerð Hansenshu ss.    

Sy ning um hannyrðir tengdar í slenska þjo ðbu ningnum 

verður sett upp í  Lí kn. Samstarf verður við  

Heimilisiðnaðarfe lag Í slands sem fagnar 100 a ra afmæli 

a  a rinu um sy ningar og viðburði.  

Sy ning a  ljo smyndum Guðmundar Íngo lfssonar u r 

Kvosinni verður opnuð i Ljo smyndasafni Reykjaví kur í  

janu ar. Sy ningin er samstarfsverkefni Minjasafns og 

Ljo smyndasafns. Þar verður  ljo smyndum hans, sem 

teknar voru í  Kvosinni a rið 1986 og birtust í  bo kinni 

Kvosin byggingarsaga miðbæjar Reykjaví kur, stillt við 

hlið ljo smynda sem eru teknar a  sama svæði a rið 2011. Í  

tengslum við sy ninguna verður efnt til viðburða og 

fræðsludagskra r. 

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

Á rbæjarsafn, og stefnt að u tga fu a  næsta a ri. Samhliða 

því  verður unnið að gerð hljo ðleiðsagna um safnið.  

Viðburðir verða sem fyrr hluti af sumardagskra  í  Á r-

bæjarsafni. Minjasafnið mun taka þa tt í  go nguferðum um 

Kvosina, Safnano tt, Menningarno tt og Barnamenningar-

ha tí ð eins og undanfarin a r.  Boðið verður upp a  

leiðsagnir fyrir ferðamenn  allt a rið og dagskra r jafnt 

sumar sem vetur fyrir bo rn og fjo lskyldur.  

Varðveisla 
Safnið tekur þa tt í  þro un a  Sarpi – menningarso gulegum 

gagnagrunni í  samstarfi við Þjo ðminjasafnið og o nnur 
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minjaso fn. Í  Sarp er safnað a  einn stað upply singum um 

safngripi, hu s og fornleifar og verður hann grunnur að 

þekkingarsko pun og gefur aukna mo guleika a  rafrænni 

miðlun, því  með honum verður aðgangur almennings að 

safnkosti um vefinn mo gulegur. Markmiðið er að allur 

safnkostur verði skra ður í  Sarp fyrir a rið 2016.  Á tak í  

skra ningu og ljo smyndun gripa hefur staðið yfir undan-

farin a r og hafa starfsmenn í  atvinnua taki a samt 

ha sko lanemum  verið ra ðnir til að flytja go gn í  Sarp og 

verður þeirri vinnu haldið a fram eftir því  sem fja r-

veitingar leyfa.    

Minjasafnið tekur þa tt í  ny ju samstarfsverkefni a  sviði 

samtí maso fnunar með Þjo ðminjasafni, Ha sko la Í slands, 

Listaha sko la Í slands og fleiri so fnum. Úmfjo llunarefnið 

er heimilið, efnismenning, hí by lahættir og hversdagslí f.  

Niðursto ður verða kynntar í  sky rslu en einnig er stefnt 

að sy ningum a  þa ttto kuso fnunum og /eða farand-

sy ningu.  

Skjalavistunara taki verður haldið a fram og innleiddur 

ny r ma lalykill og gengið fra  eldri skjo lum til varðveislu. 

Minjavarsla  
Únnið verður að varðveislu menningarminja í  borgar-

landinu með skra ningu, rannso knum og miðlun með 

það að markmiði að auka aðgengi að upply singum um 

menningarminjar a  vef safnsins og í  Borgarvefsja . 

Samstarf við LÚKR, landupply singakerfi borgarinnar, 

bætir aðgang almennings að þekkingu um so gu 

borgarinnar og leiðir jafnframt til vandaðri stjo rn-

sy slu.  

Fornleifaskra  verður endurskoðuð og flutt í  ny jan 

Sarp. Fornleifaskra ning fer fram í  tengslum við 

hverfisskipulagsgerð og framkvæmdir. Únnið verður 

að skra ningu minja a  hafnarsvæðum í  Reykjaví k í  

samstarfi við Faxaflo ahafnir. 

Í  a ratugi hefur safnið unnið að gerð hu sakannana í  

tengslum við gerð deiliskipulags í  eldri hverfum 

borgarinnar í  samræmi við a kvæði skipulagslaga. Í  

ny jum skipulagslo gum er heimild fyrir því  að vinna 

deiliskipulag a  stærri svæðum og kallast það hverfis-

skipulag. Haldið verður a fram vinnu við 

hu sakannanir vegna hverfisskipulags.   

Hu sverndarstofa í  Kjo thu si í  Á rbæjarsafni verður 

opin sem fyrr en þar er í  boði ra ðgjo f um viðgerðir og 

viðhald eldri hu sa.    

Únnið verður u r  rannso knum um fornleifar og hu s í  

Reykjaví k og undirbu in gerð gagnvirkra so gukorta 

eins konar „Borgarkro niku“ yfir hverfi Reykjaví kur, 

sem birt verður a  vef safnsins.   
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Viðburðadagatal Minjasafns Reykjavíkur 2013 

Jan - mars 

Guðmundur Ingólfsson – Kvosarmyndir. Ljósmyndasýning og viðburðir í samvinnu við Ljósmyndasafn 
Dagskrá á Safnanótt 
Fjölskyldudagskrá á Landnámssýningu og á Árbæjarsafni 
Þorrinn í sveitinni – leiðsagnir fyrir skólahópa 

Apríl - júní 

Viðburðir á Barnamenningarhátíð (Landnámssýning og Árbæjarsafn) 
Sumardagskrá Árbæjarsafns 
Sunnudagsviðburðir 
Búningasýning í Líkn 
Saga Hansenshúss og endurgerð - sýning 
Jónsmessugleði Félags eldri borgara og Árbæjarsafns 
Jónsmessunæturganga Árbæjarsafns 
Verkefni nemenda HÍ í Árbæjarsafni kynnt 
Afmælishátíð Heimilisiðnaðarfélags Íslands 

Júlí-
sept 

Kvosargöngur 
Leikrænar leiðsagnir á Árbæjarsafni 
Örnámskeið 
Sérsýningar í Listmunahorni 
Dagskrá á Menningarnótt 
Sérsýningar í Lækjargötu 

Okt-
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 alla miðvikudaga. 

 Lykiltölur    
Rauntölur           

2010 
Rauntölur 

2011 
Útkomuspá 

2012 
Markmið 

2013 

Gestafjöldi 72.838  64.514  66.500  70.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 12.969  11.141  12.000  13.000  

Fjöldi viðburða 50  46  50  50  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 3  2  1  1  

Fjöldi bygginga í umsjón/rekstri safnsins 43  43  43  43  

Fjöldi útgáfuverka 5  5  3  5  

Fjöldi skráðra fornleifa í Reykjavík 2.250  2.350  2.476  2.600  

Fjöldi skráðra safngripa í Sarp 10.500  11.975  16.400  17.000  
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Viðey 

Fjármál 2013  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUMVARP 2013 (í þús. kr.) 

 

Tekjur 

 Rekstrartekjur                                         3.779 

Gjöld 

 Laun og launatengd gjöld                     9.449 

 Innri leiga                                              25.603  

 Annar rekstrarkostnaður                    39.578 

 

Rekstrarniðurstaða                  70.850 

 

Starfsmannafjöldi 2013 

 Heildarfjöldi starfsmanna                 2 

 Fjöldi stöðugilda                             1,3 

Nu  sem fyrr verður unnið markvisst að því  að gera 

Viðey að a hugaverðum a fangastað fyrir ho fuðborgar-

bu a og ferðamenn, unga sem aldna.  Lagt er upp með 

litrí ka, lí flega og fræðandi dagskra . Dagskra in er 

unnin í  na inni og go ðri samvinnu við samstarf-

saðilana, Hvalaskoðun ehf. sem sja  um ferjusiglingar 

og fleira og Ho tel Holt sem se r um veitingastaðinn í  Viðey. 

Viðey allt árið 
Markmiðið Viðey allt a rið hljo mar ef til vill sem ha -

leitur draumur en er nu  þegar raunveruleiki sem er 

unniðmarkvisst að með samstarfsaðilum. Friðarsu lu-

siglingarnar í  okto ber fram í  desember hafa notið 

vinsælda og verður stefnan sett a  Viðey o ll kvo ld fra  

9. okto ber til 8. desember.  To nleikáháld einn 

fimmtudag í  ma nuði sí ðastliðið sumar to kst afar vel 

og er stefnt að því  að halda to nleika í  Viðeyjarstofu 

einu  sinni í  ma nuði alla ma nuði a rsins. Falleg og 

viðeigandi jo ladagskra  verður í  go mlu og glæstu 

hu sunum í  Viðey. Stefnt er a  skemmtilega dagskra   a  

Þorra og a  pa skum er boðið upp a  ævinty ralega eggja-

leit. Rysjo tt tí ðarfar að vetri hefur vissulega a hrif a  

vetrarstarf í  eyjunni en hins vegar eru uppi hugmyndir 

um að skipuleggja með stuttum fyrirvara viðburði ef vel 

viðrar. Ef snjo  festir og vindar er vingjarnlegir er tilvalið 

að renna se r a  sleðum í  brekkunum við Viðeyjarstofu og 

jafnvel arka um eyjuna a  go nguskí ðum.  

Sumarið er mikill annatí mi í  Viðey. Þriðjudagsleiðsagnir 

eiga sinn fasta sess og verður boðið upp a  hefðbundnar 

ferðir þar sem so gu, na ttu ru og list er miðlað til þa tt-

takanda í  go ngutu rnum en einnig verður boðið upp a  

annarskonar leiðsagnir sem hafa verið nokkuð vinsælar 

t.d. jo gaganga, stafganga og lygaso guganga. Konur munu 

í  a r lí kt og undanfarin a r hlaupa um eyjuna í  Kvenna-

hlaupi Í SÍ . Heimso knir sko labarna a  vorin er fastur liður 

HELSTU VERKEFNI 2013   

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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Viðburðadagatal Viðeyjar 2013 

Jan-feb Boðið verður upp á 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 til 8. desember 

Nóv-des JóladagskráFriður og fjölmenning í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur 

Jan-des  Tónleikar eitt fimmtudagskvöld í mánuði. 

 Lykiltölur  
Rauntölur           

2010 
Rauntölur 

2011 
Útkomuspá  

2012 
Markmið 

2013 

Gestafjöldi 22.860  19.421  25.000  26.000  

Skólanemar í skipulögðum heimsóknum 1.958  2.011  2.000  2.100  

Fjöldi viðburða 28  22  28  30  

Fjöldi alþjóðlegra samstarfsverkefna 1  2  2  2  

og einnig koma alltaf nokkrir ho par a  haustin.   

Hestaleiga hefur gengið mjo g vel og er komin til að vera. 

Viðeyjarha tí ð verður a  sí num stað sem og barna-

dagurinn, so lsto ðuha tí ð, frumbyggjadagurinn, to ðu-

gjo ldin og fleira. Ska tar halda einnig sitt a rlega ska tamo t 

í  eyjunni.   

Miðlun og menning 
Listaverkin sem eyjuna pry ða hafa aukið hro ður hennar. 

Friðarsu la Yoko Öno er ví ðfræg og verk Richards Serra 

er einstakt en er svolí tið eins og vel varðveitt leyndar-

ma l. Sja lfsagt er að vinna í  því  að kynna sto rbrotið verk 

Serra betur og kynna Viðey sem a fangastað fyrir ferða-

menn með a huga a  menningu og listum. 

Í  tilefni þess að Reykjaví k er bo kmenntaborg ÚNESCÖ er 

re tt að minnast þess að Kjalnesingasaga og lí klega fleiri 

Í slendingaso gur voru skrifaðar í  Viðeyjarklaustri. Ferða-

saga Eggerts Ö lafssonar og Bjarna Pa lssonar var að sto r-

um hluta rituð í  eyjunni en þar var starfrækt prent-

smiðja í  þrja  a ratugi a  framanverðri 19.o ld.  Viðey a  

nokkrar mjo g merkar bækur þeirra a  meðal eintak af 

Guðbrandsbiblí u. Bækurnar eru nu  í  vo rslu Ljo smynda-

safns Reykjaví kur sem er að skra  og yfirfara bækurnar. 

Þegar því  starfi er lokið er hugmyndin að undirbu a 

sy ningu a  bo kunum og um bækurnar og 

bo kmenntaarfinn sem Viðey hefur getið af se r. Stefnt er 

að því  að fa  nemendur í  menningarmiðlun við Ha sko la 

Í slands til samstarfs um ho nnun og gerð sy ninga sem 

gætu jafnvel verið lokaverkefni þeirra til meistara-

pro fs.  

Stefnt er a  að kynna Viðey fyrir nemendum í  Leiðso gu-

sko la Í slands og í  leiðso guna mi í  Endurmenntun HÍ  og 

ef til vill einnig fyrir nemendum í   ferðama lafræði og 

ví ðar. Einnig er stefnt að því  að bjo ða fe lagsmo nnum í  

Leiðso gumannafe lagi Í slands upp a  fræðslu um Viðey 

og að sja lfso gðu  verður o llum boðið í  kynnisferð. Það 

mun eflaust skila se r í  betri kynningu til erlendra 

ferðamanna.  

Hefja a  undirbu ning við hugmyndavinnu og ho nnun 

ny s leiksvæðis fyrir bo rn. Mikilvægt er að svæðið 

verði hannað með hu sakost, so gu og na ttu ru staðarins 

í  huga en einnig að það henti fyrir fo tluð sem o fo tluð 

bo rn. Þa  verður hugað að því  að leiksvæðið tengist 

go nguhringleið í  eyjunni og geti þannig orðið að 

skemmtilegri ævinty raferð fyrir bo rn og foreldra eða 

kennara.  

Þa  stendur til að hefja vinnu við að bæta aðgengi í  

eyjunni fyrir hreyfihamlaða og sjo ndapra. Grænu 

skrefin verða a fram stigin í  a tt að vottun a  Viðey sem 

grænum a fangastað.  
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Helstu verkefni 2012  

Menningar- og ferðamálsvið 2012 
Lesið í  borg var yfirskrift Menningar- og ferðama lasviðs 

a rið 2012.   

 

Stefnumótun 
Virkjun  ferðama lastefnunnar  Styrkar stoðir var eitt af 

lykilverkefnum a rsins, en með henni fylgdi í tarleg að-

gerðaa ætlun.  Na nar er fjallað um það í  yfirliti fra  Ho fuð-

borgarstofu. Vinnuho pur um endurskoðun menningar-

stefnunnar Menning er mannrækt starfaði a  a rinu a n 

þess að lju ka tillo gugerð. 

 

Verkefni og samstarf á vegum Menningar- og 

ferðamálasviðs 
Í  tilefni af hinum ny fengna titli -  Bo kmenntaborg 

ÚNESCÖ - var lo gð se rsto k a hersla a  orðsins listir. Á  

afmælisdegi Reykjaví kurborgar gaf Reykjaví kurborg 

Ritho fundasambandi Í slands Gunnarshu s að Dyngjuvegi 

8  í  tilefni áf því  áð Reykjáví k væri orðin ein áf 

Bo kmenntaborgum ÚNESCÖ.   

 

Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO 
Á rið 2012 var viðburðarí kt í  Bo kmenntaborginni 

Reykjaví k enda var verkefnið að taka sí n fyrstu skref. 

Ny r og endurbættur vefur a  í slensku og ensku var 

opnaður meðgagnvirku bo kmenntakorti með 

upply singum um bo kmenntaslo ðir og rafrænum 

bo kmenntago ngum, tí maa s í slenskra bo kmennta, 

viðburðadagatali og betri tengingum við vefinn 

bo kmenntir.is. Kallað var eftir tillo gum að slagorði fyrir 

Bo kmenntaborgina fra  almenningi og urðu slagorðin 

„Orðið er frjá lst“ og „Páss the Word“ fyrir válinu. 

Ska ldfa kurinn Sleipnir gekk til liðs við Bo kmennta-

borgina a  a rinu og hefur hann fengið það hlutverk að 

hvetja bo rn og ungmenni til að lesa og benda a  þa  gleði 

og hugarflug sem felst í  lestri og ska ldskap.  

Bo kmenntaborgin to k virkan þa tt í  borgarha tí ðum 

a rsins, t.d. með því  að setja upp „ska ldaglugga“ í  mið-

borginni a  Vetrarha tí ð og með dagskra m a  Barna-

menningarha tí ð, Listaha tí ð, Hinsegin do gum og 

Menningarno tt. Fyrsta Lestrarha tí ðin í  Reykjaví k fo r 

fram í  okto ber og var ska ldsagan Vo gguví sa eftir Elí as 

Mar í  brennidepli. Sko lar, allt fra  leiksko lum til ha sko la, 

to ku þa tt í  ha tí ðinni, en að auki var lestrarha tí ðin 

haldin  fyrir fo lk a  o llum aldri. Bo kmenntaborgin gaf 

leiksko lum ny ja vo gguví su í  tilefni ha tí ðarinnar. Í  upp-

hafi lestrarha tí ðar var  fyrsta bo kmenntamerking 

Bo kmenntaborgarinnar afhju puð og einnig voru  

„ská ldábekkir“ ny jung á  á rinu, en þár má  hly ðá á  upp-

lestur u r í slenskum ska ldskap í  snjallsí mum.  
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Bo kmenntaborgin to k  þa tt í  margha ttuðu samstarfi a  

þessu fyrsta heila starfsa ri sí nu. Meðal annars var u t-

bu inn bæklingur með go nguleið til kynningar a  helstu 

gersemum sem tengjast sagnaarfi þjo ðarinnar í  sam-

starfi við Minjasafn Reykjaví kur, Þjo ðminjasafn, Á rna-

stofnun og Þjo ðmenningarhu s og einnig vann 

Bo kmenntaborgin að verkefninu Heimsbo kmenntir að 

hausti í  samstarfi við forlo g og fleiri. Fyrsta þy ðinga-

smiðjan með erlendum  ska ldum, sem bu a í  Reykjaví k 

og í slenskum kollegum þeirra, var haldin í  samstarfi við 

Mannre ttindaskrifstofu og ljo ðlí nur voru stenslaðar a  

ste ttar borgarinnar í  samstarfi við Vinnusko la Reykja-

ví kur. Bo kmenntaborgin kom fyrir tilvitnunum í  í s-

lenskan ska ldskap í  Leifssto ð í  samvinnu við ÍSÁVÍÁ og 

Ho fuðborgarstofu og í  aðdraganda jo la var boðið upp a  

bo kmenntakynningar fyrir erlenda ferðamenn í  

samvinnu við NemaForum .  Bo kamessa í  Bo kmennta-

borg var  haldin í  annað sinn í  samvinnu við Fe lag í s-

lenskra bo kau tgefenda. 

Styrkveitingar og viðurkenningar 
Tí mamo t urðu með stofnun Borgarha tí ðasjo ðs í  þeim 

tilgangi að styðja við fasta a rlega viðburði a samt því  að 

o rva ny sko pun í  ha tí ðahaldi í  Reykjaví k. Gerður var 

samstarfssamningur og eftirtaldar ha tí ðir styrktar með 

fo stu a rlegu framlagi til þriggja a ra.: 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 sik-

dagar og Food&Fun. Áð auki fe kk Álþjo ðlega 

kvikmyndaha tí ðin RÍFF samning til eins a rs. Menningar- 

og ferðama lara ð  veitti að vanda styrki til verkefna og 

starfsemi í  upphafi a rs byggða a  umso knum  skv. 

tillo gum fagnefndar sem tilnefnd var af Bandalagi í s-

lenskra listamanna . Skyndistyrkir vegna o fyrirse ðra 

verkefna  voru veittir a rsfjo rðungslega skv. umso knum. 

Állir þessir styrkir eru veittir samkvæmt verklags-

reglum sem menningar- og ferðama lara ð setti se r.  

Lu ðrasveitin Svanur, Lu ðrasveit verkaly ðsins og Lu ðra-

sveit Reykjaví kur fengu allar tilnefninguna To nlistar-

ho pur Reykjaví kur 2012. Viðurkenninguna Borgar-

listamaður Reykjaví kur a rið 2012 hlaut Þorgerður 

Íngo lfsdo ttir ko rstjo ri fyrir o metanlegt frumkvo ðlastarf 

í  to nlist og menningaruppeldi. Dagur Hjartarson hlaut 

Bo kmenntaverðlaun To masar Guðmundssonar a rið 

2012 fyrir ljo ðáhándritið ,,Þár sem vindárnir hví lást og 

fleiri einlæg ljo ð“. 

Únnið var að gerð ny s langtí masamnings við Leikfe lag 

Reykjaví kur um rekstur þess, hu snæði og bu nað í  

Borgarleikhu sinu. Ny r forstjo ri var ra ðinn að Ho rpu auk 

þess sem unnið var að langtimaa ætlun og stefnumo tun 

fyrir starfsemi hu ssins.  LR og Harpa a samt Sinfo ní u-

hljo msveit Í slands njo ta lang stærsta framlagsins u r 

ramma Menningar- og ferðama lara ðs. Áðso kn að 

viðburðum þessa þriggja stofnana var meiri en nokkru 

sinni fyrr.  

Menningarhús 
 Áugly st vár eftir á hugáso mum áðilum til áð táká Iðno  á  

leigu undir menningarstarf og annað sem styrkir 

rekstur hu ssins.  Endurny jaður var samningur við Íðno  

ehf til þriggja a ra með mo guleika a  framlengingu í  allt að 

þrju  a r til viðbo tar. 

Á fram var reynt að fa  sky rari mynd af rekstrar-

forsendum í  Tjarnarbí o i – en erfiðleikar vegna 

hljo ðvistar hafa sett strik í  reikninginn varðandi 

starfsemi í  hu sinu. Framkvæmda– og eignasvið leitaði 

leiða til að bæta hljo ðeinangrun hu ssins. 

Barnamenning 
Framhald varð a  skapandi samstarfi og samvinnu a  milli 

Menningar- og ferðama lasviðs, Sko la og frí stundasviðs 

og Í TR með sameiginlegum verkefnisstjo ra barnamenn-

ingar.  Biophilia To nví sindasmiðja, samstarfsverkefni 

Reykjaví kurborgar, Ha sko la Í slands og Bjarkar 

Guðmundsdo ttur var í  mikilli  þro un a  a rinu 2012 . To n-

ví sindasmiðjan var a  ferð og flugi og settar upp sam-

svarandi smiðjur í  New York, Buenos Áires og Öslo .  

Únnið var að því  að koma upp to nví sindasmiðjum í  
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o llum grunnsko lum Reykjaví kurborgar með því  að u t-

bu a verkfærakistu sem sko lar geta fengið að la ni.  Hlut-

verk verkfærakistunnar er a framhaldandi tilraun til að 

sameina a  ny jan leik ví sindi og listir.  Heimasí ða 

Menningarfa nans var tekin í  notkun 2012 og hlaut Dal-

sko li fyrsta Menningarfa na Reykjaví kurborgar við 

setningu Barnamenningarha tí ðar, en sko linn hefur 

markað se r se rsto ðu með o flugu list- og verkgreinana mi 

a  leiksko la- og grunnsko lastigi.  Verkefnastjo ri barna-

menningar he lt utan um kynningar og fræðslu fyrir 

frí stundamiðsto ðvar, leik- og  grunnsko la um 

menningarframboð og menningaruppeldi og hvatti a  

y msan ha tt til listar og menningarstarfsemi í  

sko laumhverfinu  auk þess að kynna Biophiliu-

verkefnið erlendis þar sem það hlaut margví slega viður-

kenningu, m.a. sem besta ví sindamiðlunarverkefni 

a rsins 2011, en verðlaunin veittu samto k samskipta-

se rfræðinga í  evro pskum ha sko lum, EÚPRÍÖ.  

Erlent samstarf 
Áf erlendu samstarfi ra ðsins og sviðsstjo rnar ma  nefna 

að Reykjaví kurborg varð virkur þa tttakandi að undir-

bu ningi alþjo ðlegrar ra ðstefnu Spirit of Humanity í  

Ho rpu. Únnið er að mo gulegu framhaldi a  þessu verk-

efni undir forystu skrifstofu borgarstjo ra. Fulltru ar ra ðs 

og sviðsstjo rnar so ttu tví æra ra ðstefnu menningarma la-

nefnda ho fuðborga Norðurlanda í  Færeyjum og 

sviðsstjo ri og verkefnastjo ri Bo kmenntaborgar so ttu 

ra ðstefnu ÚNESCÖ Creative Cities í  Montreal – en 

Reykjaví k er orðin aðili að þeim samto kum í  gegnum 

viðurkenningu ÚNESCÖ. Áð vanda var mikið umleikis í  

tengslum við tendrun Friðarsu lu Yoko Öno og 

verðlaunaveitingu LennonÖno Grant for Peace, sem 

vakti heimsathygli að þessu sinni.  Á byrgð verkefnisins 

f.h. Reykjaví kurborgar er a  skrifstofu sviðsins. 

Kynjuð fjárhagsáætlun 
Skrifstofa Menningar- og ferðama lasviðs to k þa tt í  

undirbu ningi fja rma ladeildar fyrir kynjaðri fja rhagsa æt-

lanagerð. Verkefni MÖF  fo lst í  því  að rannsaka - með 

hliðsjo n af kyni umsækjenda - allar  umso knir um styrki 

sem so tt var um til menningar- og ferðama lara ðs f. 1. 

okto ber a r hvert í  fimm a r  og styrkveitingar í  kjo lfar 

þeirra. Rannsakaðar voru styrkveitingar vegna a ranna 

2007-2011. Márkmið verkefnisins vár áð kánná hvort 

halli a  annað kynið í  styrkveitingum menningar- og 

ferðama lara ðs og gera tillo gur að því  hvernig unnt er að 

jafna mun kynjanna og/eða halda jafnræði milli kynja í  

styrkumso knum og styrkveitingum. Niðursto ður ga fu í  

skyn að hlutur kvenna jo kst verulega a  a runum 2007 til 

2011 jáfnt í  fjo ldá, heildárupphæð og meðálupphæð 

styrkjaumso kna til menningarma la sem í  heildar-

upphæð og meðalupphæð u thlutunar um leið og  hallað 

hefur sma m saman a  karla. 

Upplýsingatækni 
Starfsho pur um ny miðlun og upply singatækni to k til 

starfa fyrra hluta a rs. Jafnframt voru settir a  laggirnar 

smærri vinnuho par til að halda utan um afmo rkuð 

verkefni, s.s. val a  ny ju vefkerfi, fræðslu, fy sileika vef-

verslunar, gagnao ryggi og samvinnu við ÚTM.   

Greindar voru  þarfir hverrar stofnunar bæði hvað 

varðar ve l- og hugbu nað sem og fræðslu fyrir þa  sem 

vinna að kynningarma lum. Únnið var að því  í  samvinnu 

við ÚTM að bæta aðgengi að tæknibu naði, þjo nustu og 

fræðslu til að styðja betur við þa  sem starfa að 

kynningarma lum a  sviðinu. Greindar voru heimasí ður 

og samfe lagsmiðlar stofnananna.  

Skjalastjórn 
Í  byrjun a rs 2012 var settur a  fo t starfsho pur um 

skjalama l a  sviðinu sem hafði það hlutverk að koma 

fram með u rbætur a  skjalama lum stofnana sviðsins og 

skrifstofu. Byrjað var a  að gera u ttekt a  sto ðu ma la þar 

sem kom í  ljo s að stofnanirnar sto ðu o lí kt að ví gi í  

þessum efnum. Fulltru ar í  starfsho pnum unnu sí ðan 

skjalavistunara ætlun fyrir allar stofnanir sviðsins í  

samvinnu við Borgarskjalasafn, auk þess að bæta inn-

leiðingu a  skjalaflokkunarkerfi og verklagsreglum um 

vinnu við skjalasafn. 

Innri vefur 
Á rið 2012 var skipuð ritstjo rn yfir innri vefunum sem 

unnið hefur verklagsreglur við vinnu við vefinn til að 

tryggja o ruggar uppfærslur og endurny jun. Á byrgð a  

innsetningu efnis hefur verið skilgreind na nar og dreifð 

a  milli stofnana. Únnið var að uppfærslum og endur-

ny jun efnis, sett inn myndasafn og vefurinn virkjaður 

sem tæki til upply singamiðlunar vegna sameiginlegra 

viðburða sviðsins, t.d. fræðsludagskra , starfsmanna-

fundi, vistaskipti og viðburði a  vegum SMÖFS.  

Tekið var a  mo ti erlendum ho pum í  þekkingarheim-

so knum sem vildu  kynna se r menningarstarfsemi 

borgarinnar.  
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Borgarbókasafn  
Reykjavíkur  

Lesið í borg 
Hvatning til lestrar er eitt af mikilvægustu verkefnum 

almenningsbo kasafna.  

Í  tengslum við Barnamenningarha tí ðina var haldin vel 

heppnuð bókamessa fyrir unglinga, Að leggjast í sortir. 

Úm 350 unglingar mættu a  hana. Myndbo nd, Lestur er 

bestur, þár sem fjo lmárgir segjá frá  sí num uppá hálds  

bo kum og lestrarupplifun voru gerð.  Hægt er skoða þau 

a  heimasí ðu safnsins. Þa  var bryddað upp a  þeirri 

ny jung í  sumar að bjo ða upp a  leshring fyrir bo rn á  

aldrinum to lf til fjo rta n a ra.  Sumarlestur var í  o llum 

so fnum Borgarbo kasafns og að þessu sinni voru vegleg 

verðlaun í  boði.  Sumarlesturinn var í  samstarfi við 

Bo kmenntaborgina, Forlagið, Fre ttablaðið og reiðhjo la-

verslunina Ö rninn. Safnið tekur þa tt í  Lestrarha tí ðinni a  

vegum Bo kmenntaborgar a  margví slegan ha tt og meðal 

annars verður lestrarmaraþon í   o llum so fnunum. 

Samstarfsverkefnið Yndislestur í Vesturbænum er  

samvinna sko la og nokkurra annarra aðila um að vekja 

athygli a  lestri og yndi hans.  Áf o ðrum lestrar-

hvetjandi viðburðum ma  meðal annars nefna  lestur 

So lu so gukonu í  Stundinni okkar, Bo kakaffi í  Gerðu-

bergi, Stæðaæði, þar sem safnið verður með bo kasafns-

stæði og by ður upp a  ,,grænar bækur“, Heims-

bo kmenntir a  hausti, alþjo ðlega barnabo kmennta-

ha tí ðin My rin.  Flest verkefni sem tengjast bo kmenntum 

og lestri eru í  samvinnu við Bo kmenntaborgina. 

Eins og alltaf hefur safnið reynt að bjo ða upp a  fjo l-

breyttan safnkost þra tt fyrir minnkandi fe  til kaupa a  

safnefni. 

So guperso nur u r bo kum Kristí nar Árngrí msdo ttur um 

apaskottið Arngrím fengu ny tt lí f á  stigágángi Á rsáfns. 

Viðfangsefni Ljóðaslammsins a  Safnano tt var myrkur. 

Þa tttakan var go ð og ma  hlusta a  sigurvegarana a  

vefjum safnsins. 

Þrja r rafrænar bókmenntagöngur bættust við a  a rinu.  

Marilyn og Greta var heiti sy ningar a  myndverkum 

Kristí nar Ö marsdo ttur sem var opnuð í  a gu st og í  

tengslum við hana og Hinsegin daga var dagskra  um 

ritverk Kristí nar. Bo kmenntaborgin kom að þessari 

dagskra . 

Samráð Borgárbo kásáfns hefur unnið o tullegá áð gerð 

sviðsmynda fyrir Borgarbo kasafn og eru þær nu  til-

bu nar. Ra ðið var í  vinnubu ðum a  Ú lfljo tsvatni til að 

leggja lokaho nd a  sviðsmyndirnar.  Ry niho pur skipaður 

fo lki af ba ðum kynjum og a  o llum aldri kom saman í  maí  

og velti fyrir se r þjo nustu og framtí ð Borgarbo kasafns. 

Niðursto ður fra  fundi ry niho psins ny ttust í  gerð sviðs-

myndanna.  

Fjölmenningarverkefnin voru mo rg á  á rinu og hefur 

kynning a  þeim verið mikil. Fyrirspurnir hafa komið fra  

mo rgum aðilum þar með talið o ðrum sveitarfe lo gum og 

hafa verkefnin verið kynnt a  ra ðstefnum, fundum og 

ví ðar. Mikill a hugi er í  sko lunum a  verkefnunum.  

Kynningarmyndband, a  heimasí ðu safnsins, um 

starfsemi og þjo nustu Borgarbo kasafns er nu  a  ní u 

tunguma lum.      

Next Library, samstarfsverkefni sjo  almennings-

bo kasafna a  Norðurlo ndunum, mun lju ka með fundi í  

Öslo  í  september þar sem  framtí ðarstefnuskra  fyrir 

almenningsbo kaso fn verður gerð. Fimm fulltru ar fra  

Borgarbo kasafni sækja fundinn.  

Fundir um forsetakosningarnar með frambjo ðendum 

to kust vel.  Þeir voru liður í  því  að safnið kynnti fyrir 

almenningi það sem efst er a  baugi hverju sinni. 

Á hrifamikil fræðslu- og ljósmyndasýning um 

kjarnorkua ra sirnar a  Hí ro sí ma og Nagasaki í  a gu st 1945 

og afleiðingar þeirra var sett upp í  samstarfi við The 

Nagasaki National Peace Memorial Hall for the Átomic 

Bomb Victims. Á  sy ninguna var o llum tí undu bekk-

ingum a  ho fuðborgarsvæðinu boðið og komu um 1000 

unglingar, skoðuðu hana og gerðu verkefni sem 

tengdust henni. Hu n var einnig mjo g vel so tt af almenn-

ingi. 

Á  Menningarnótt vár í  sáfninu  teiknismiðjá fyrir bo rn 

þriggja til fjo rta n a ra og sto ð þeim til boða að senda 

myndirnar í  alþjo ðlegu teiknisamkeppnina Colorful Rig-

hts a  vegum í to lsku samtakanna Fondazione Malagutti 

onlus. Keppninni er ætlað að vekja athygli a  Barnasa tt-

ma la Sameinuðu þjo ðanna.  

Sem liður í  að efla starfsanda vár gleðiviká í  febru ár, 

Bros í  myrkri, dagar gleði og kærleika. Í  mars var 

vorþing starfsmanna og var gerður go ður ro mur að því . 

Starfsmenn So lheimasafns fo ru í   fræðsluferð til Boston 

og skoðuðu bo kaso fn. Þeir so gðu fra  ferðinni a  

vorþinginu.  

Afgreiðslutíma safnanna var breytt í  byrjun a rs til fyrra 

horfs. 

Starfsho pur sem hafði það verkefni að skoða mo guleika 

a  samstarfi Borgarbo kasafns og skólasafna í  Reykjaví k 

um bo kasafnsþjo nustu lauk sto rfum í  september og 

skilaði lokasky rslu. Tveir fulltru ar fra  Borgarbo kasafni 

voru í  ho pnum. Tilo gur ho psins verða lagðar fyrir 

Menningar- og ferðama lra ð og Sko la- og frí stundara ð. 
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Höfuðborgarstofa  

Ferða- og markaðsmál 
Staðið var að stofnun Ra ðstefnuborgar Reykjaví kur – 

Meet in Reykjaví k a samt kjo lfestuaðilunum Ho rpu og 

Ícelandair og a  fjo rða tug annarra aðildarfe laga. 

Þekkingarheimso knir sem ho fðu verið í  umsja  Ho fuð-

borgarstofu fluttust yfir til Ra ðstefnuborgarinnar í  kjo l-

far stofnunar hennar. 

Þa tttaka í  eftirto ldum ferðasy ningum: Mid Átlantic í  

Reykjaví k, ÍTB í  Berlí n, City Break í  London, Vestnorden 

í  Reykjavik og WTM í  London. Einnig var tekið þa tt í  

vinnustofu Ícelandair í  Parí s, vinnustofu Ícelandexpress 

í  Edinborg og jo mfru arflugum Ícelandair til Denver og 

WÖW til Parí sar.  

Staðið var að verkefninu “Reykjavik on your own” í  

samstarfi við Miðborgina okkar og Faxaflo ahafnir en 

verkefnið hefur það að markmiði að bjo ða farþegum 

skemmtiferðaskipa upp a  aukið aðgengi að menningar-

upplifun, verslun og þjo nustu í  miðborginni. 

Fylgt var eftir viðamikilli ko nnun a  ferðahegðun er-

lendra ferðamanna í  borginni sem framkvæmd var 

sumarið 2001 með sambærilegri ko nnun veturinn 2012 

sem Rannso knir og ra ðgjo f ferðaþjo nustunnar fram-

kvæmdi.  

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

mo nnum. Meðal blaðamannaho pa sem Ho fuðborgar-

stofa styrkti a  einhvern ha tt voru blaðamenn sem komu 

í  tengslum við Myrka mu sí kdaga, Ho nnunarmars, Lista-

ha tí ð í  Reykjaví k, Eve Önline, Hestadaga í  Reykjaví k, 

Riff, Áirwaves og Ímagine Peace. 

Ho fuðborgarstofa to k þa tt í  verkefninu Í sland er með’e-

tta a samt o ðrum markaðsstofum a  landinu auk þess að 

vera o flugur þa tttakandi í  Í sland allt a rið.  Jo laborgar-

verkefnið var betur kynnt 2012 með jo lapo kkum ví ðs-

vegar um borgina – Christmas island, Christmas market, 

Christmas valley og fleira.  

Vefur og samfélagsmiðlar 
Á taksstarfsmaður var fenginn til að gera u ttekt a  

vefnum Visit Reykjavik og sty ra samfe lagsmiðlum. 

Vinna við að flytja vefinn u r Content XXL er nu  í  undir-

bu ningi.  

Viðburðir 
Ho fuðborgarstofa skipulagði eftirtalda viðburði:  

Vetrarha tí ð í  febru ar með stuðningi MP banka og 

Örkuso lunnar, en aðkoma hins sí ðarnefnda stuttu fyrir 

ha tí ð gerði það að verkum að hægt var að auka umfang 

ha tí ðarinnar þannig að hu n jafnaðist a  við það sem a ður 

þekktist. Efnt var til samkeppni um opnunaratriði sem 

haldið var a  fimmtudagskvo ldi ha tí ðarinnar og vann 

spænski arkitektinn Marc Zotes samkeppnina og 

skreytti Hallgrí mskirjuturn eftirminnilega með tilkomu-

mikilli ljo sasy ningu. Safnano tt var haldin að vanda a  

fo studagskvo ld og Heimsdagur barna a  laugardegi 

ha tí ðarinnar. Sundlaugano tt var haldin í  fyrsta sinn a  

laugardagskvo ldinu og þo tti takast a kaflega vel.  

Ho fuðborgarstofa sa  ekki um Ha tí ð hafsins, þar sem 

Faxaflo ahafnir og Sjo mannadagsra ð vo ldu að fa  sja lf-

stæða verkefnisstjo ra í  verkið. 

Menningarno tt var haldin með stuðningi fra  Lands-

bankanum og Vodafone og to kst með afbrigðum vel. Áf 

ny mælum a  ha tí ðinni ma  nefna að Ha tí ðaa r borgarinnar 

var kynnt í  Ho rpu en þar gafst a rlegum ha tí ðum a  borð 

við Áirwaves, Riff, Ho nnunarmars og fleiri að minna a  

sig og kynna dagskra  sí na.  

Barnamenningarha tí ð var haldin í  annað sinn í  sam-
starfi við Mennta- og menningarma lara ðuneytið þar 
sem 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 lasmiðjum eða voru a horfendur a  sko la-
sy ningum.  

Ho fuðborgarstofa í  samstarfi við Í slandsstofu og 

hestamannafe lo gin a  ho fuðborgarsvæðinu sto ð fyrir 

Hestado gum í  Reykjaví k í  annað sinn í  mars.Áukin 

a hersla var a  menningartengda hestaviðburði í  a r  

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

kvæmd afhendingu Lennon Öno Peacegrant og tendrun 

Friðarsu lunnar í  Viðey í  samstarfi við skrifstofu Menn-

ingar- og ferðama lasviðs auk Viðeyjar. En ba ðir 

viðburðir to kust 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 Skipulags- og umhverfissvið og Miðborgina okkar. 

Go mlu ho fninni var bætt við þau svæði sem skreytt 

voru og ny tt til viðburðahalds.  

Upplýsingamiðstöð ferðamanna 
Samstarfssamningur við ny ja eigendur ÍTÁ var endur-

ny jaður snemma a rs til tveggja a ra, en fyrri eigendur 

stefndu í  gjaldþrot. Vel hefur verið fylgst með 

framvindu ma la hja  ny jum eigendum og ekki annað að 

sja  en að þeir standi við samninga við birgja.  

Í  samstarfi við Bo kmenntaborgina var sett upp lesstofa 

í  Úpply singamiðsto ðinni til að minna a  að Reykjaví k 

hefur hlotið titilinn Bo kmenntaborg ÚNESCÖ og um leið 

til að hvetja erlenda ferðamenn til að kynna se r í s-

lenskar bo kmenntir.  
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Listasafn 
Reykjavíkur  

Stórar og litlar sýningar eftir íslenska  

og erlenda listamenn 
Í  Hafnarhu sinu var sto r sy ning a  myndbandsverkum 

spænska listamannsins Santiago Sierra a samt 

gjo rningum sem framdir voru í  tengslum við sy ninguna. 

Litlar sy ningar voru opnaðar a  plako tum Erro s og  í  

tengslum við Ho nnunarmars var sett upp sy ning a  

tekrukkum sem Erro  myndskreytti. Ú tskriftarsy ning 

Listaha sko la Í slands 2012 var haldin í  Hafnarhu si og a  

Listaha tí ð í  Reykjaví k var Hafnarhu sið stærsti vett-

vangur verkefnisins Sja lfstætt fo lk sem sy ndi smærri 

sy ningar eftir yfir 12 listamannateymi bæði í slenskra og 

alþjo ðlegra listamanna. Yfirgripsmikil sy ning a  grafí k-

verkum Erro s var opnuð, um leið haldið upp a  80 a ra 

afmæli listamannsins. Ínnsetningar So ru Bjo rnsdo ttur í  

Á-sal og ru menska listamannsins Dan Perjovschi í  D-

salinn umbreyttu ry munum í  Hafnarhu sinu a samt 

sy ningunni Hreyfing augnabliksins sem kannaði að-

ferðir, efni og tí mann í  verkum Jo hanns Eyfells og fimm 

í slenskra listamanna.  

Á  Kjarvalssto ðum ma tti finna yfirlitssy ningar a  verkum 

Karen Ágnete Þo rarinsson, arkitektafyrirtækinu Sno-

hetta, sto rri sy ningu a  verkum katalo nska listamannsins 

Ántoni Tapies og Ragnheiðar Jo nsdo ttur. Ny  ví dd í  

verkum Kjarvals var krufin með sy ningunni Ga lgaklettar 

og o rar sjo nskynsins sem sy ndi einnig verk eftir um 20 

í slenska listamenn allt fra  samtí mamo nnum Kjarvals til 

dagsins í  dag. Ljo ðheimar dro  fram gott yfirlit yfir fja lsa 

eða ljo ðræna abstraktlist a  Í slandi fra  1956-1970. Í  

tengslum við sy ningar Kjarvalsstaða voru settar upp 

smiðjur fyrir fjo lskyldufo lk þar sem unnið var u t fra  

sy ningunum. 

Í  Á smundarsafni opnaði ny  a rleg sy ning sem þar sem 

leitað var í  tilfinningalegri kviku Á smundar Sveinssonar 

og to k yfir allt safnið.   

Á annað hundrað viðburða 
Boðið var upp a  yfir eitt hundrað fræðslu- og listræna 

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

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

kvikmyndasy ninga og danssy ninga. Á samt þa ttto ku í  

Safnano tt, Barnamenningarha tí ð og Menningarno tt með 

fjo lbreytti dagskra  í  o llum hu sum safnsins. Fræðsludeild 

safnsins lagði se rstaklega upp u r því  að efla sy nileika a  

reglulegum fjo lskylduviðburðum a  vegum safnsins, 

a samt se rverkefnum sem tengjast starfsemi þess.  

Málþing og ráðstefnur 
Haldin voru ma lþing um ro ttækni og andho f í  tengslum 

við Santiago Sierra, um borgarskipulag og verkefni Sno-

hetta, og tí mann sem grunneiningu listaverkum í  

tengslum við Hreyfingu augnabliksins. Einnig var 

ma lþing um list í  almenningsry mi unnið í  samstarfi við 

Myndho ggvarafe lagið og ma lþing um rannso knar-

verkefnið Í slensk samtí malistfræði. Listaha sko linn, KÍ M 

og Listasafnið kom a  fo t ny rri fyrirlestrarserí u undir 

heitinu Úmræðuþræðir sem bí ður alþjo ðlegum virtum 

fyrirlesurum til landsins.   

Tónlist á listasafni 
Samstarf við Jaðarber, Elektra Ensamble og Trí o  Reykja-

ví kur og við to nlistarha tí ðirnar Sla turtí ð, Myrka mu sí k-

daga  og Íceland Áirwaves he lt a fram a samt þa ttto ku í  

Tectonics og ÚMN to nlistarha tí ðnunum.   

Kynningarmiðlar 
Á framhaldandi a hersla var a  eflingu samfe lagsmiðla og 

vefsí ðu safnsins. Nu  by ður safnið upp a  vikuleg fre tta-

bre f a  po stlista og leggur a herslu a  bein og aukin sam-

skipti við vini safnsins a  Facebook.   

Digitizing Contemporary Art 
Mikil a hersla var a  rannso knir, flokkun og sko nnun a  

heimildum um safnkostinn og starfsemi safnsins fra  

upphafi með rafræna birtingu a  vefsí ðu safnsins fyrir 

augum. Verkið er styrkt af Evro puverkefninu Digitizing 

Contemporary Árt.  

List í almenningsrými 
Verk So lveigar Áðalssteinsdo ttir var afhju pað í  Litluhlí ð, 

minnisvarði um borgaralega o hlí ðni eftir Santiago Sierra 

var settur upp í  tengslum við sy ninguna og o þekkti em-

bættismaðurinn eftir Magnu s To masson var færður a  

ny jan stað við Ra ðhu sið.  
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Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur  

Ljósmyndadagar 
Ljo smyndadagar voru haldnir í  fyrsta sinn he r a  landi 

dagana 9.-12. febru ar í  samstarfi við Fe lag Í slenskra 

samtí maljo smyndara.  Y msir viðburðir voru a  dagskra  

daganna, til dæmis Ljo smyndasy ning a  Lækjartorgi, í  

Ra ðhu sinu, Tjarnarbí o i og Sundho ll Reykjaví kur. Ljo s-

myndago ngur voru farnar um fimm hverfi borgarinnar. Í  

samvinnu við Þjo ðminjasafn Í slands var fo lki boðið upp 

a  ljo smyndagreiningu. 

Jo n Proppe  listfræðingur he lt fyrirlestur um samtí ma-

ljo smyndaso gu Í slands, auk þess sem stjo rnandi ljo s-

myndaha tí ðarinnar  Voies Öff í  Árles í  Frakklandi kynnti 

myndir af ha tí ðinni. Einnig var svoko lluð ljo smynda-

greining (Portfolio Rewiev) en þar hittu a  þriðja tug 

samtí maljo smyndara erlent fagfo lk í  ljo smynda-

heiminum.  

Í  kjo lfar þessa daga var nokkrum Í slendingum boðið að 

sy na verk sí n a  ljo smyndaha tí ðinni  Voies Öff í  Árles í  

Frakklandi. Jafnframt var umfjo llun um í slenskar sam-

tí maljo smyndir í  danska ljo smyndatí maritinu Katalog. 

Sýningar 
Í  a rsbyrjun opnaði sy ning með myndum eftir Charlottu 

Hauksdo ttur og Sonju Thomsen, um sumarið var sy n-

ingin Kona með myndum eftir Berglindi Bjo rnsdo ttur. 

Úm haustið voru myndir Mats Wibe Lund. Í  fremra 

ry mi voru myndir u r safneign, Christian Schierbeck 

(1872-1917), Eyjo lfur Jo nsson (1869-1944) og Tráusti 

Ö lafsson (1891-1961). 

Úndir a rslok lauk tveggja a ra þema í  Skotinu: Úngir 

ljo smyndarar (sem eru að hasla se r vo ll í  faginu, eða 

hafa ny lokið na mi). 

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

a  a rinu voru:  

Sko nnun a  hu samyndum u r filmusafni Sveins Þo rðar-

sonar og hu samyndum Minjasafns Reykjaví kur. 

Skra ning a  filmusafni Jim Smart blaðaljo smyndara  og 

umpo kkun a  filmusafni þy ska atvinnuljo smyndarans 

Hermann Schlenker.   

  

 

Menningarmiðstöðin 
Gerðuberg  

Á  dagskra  Gerðubergs a rið 2012 voru 78 viðburðir, 

þar af 17 fyrir bo rn og fjo lskyldur, 15 viðburðir voru 

af fjo lmenningarlegum toga og 39 ho fðu alþy ðlega 

tengingu.  

Glitrar á hjarnið var heiti sy ningar Pa ls a  Hu safelli sem 

sy ndi hellu-, berg- og svellþrykk auk verka u r steini. 

Sy ningin var sett upp í  minningu Thors Vilhja lmssonar 

ritho fundar en þeir Pa ll unnu mo rg verk í  sameiningu. 

Sy ningin laðaði til sí n fjo lda gesta og bo rnin voru 

einkar a hugaso m um svellþrykkið. Þau fengu að reyna 

sig í  þeirri list a  Heimsdegi barna í  spennandi 

frostro sa-smiðju. Í  tengslum við sy ninguna var frum-

sy nd heimildamynd eftir Kristin Ö rn Guðmundsson 

sem nefnist Bre fmiði til Pa ls. 

Árna Valsdo ttir, sy ndi myndbands- og hljo ðinn-

setningu undir heitinu Staðreynd 5… brotabrot… oggo-

lítill óður til kviksjárinnar þar sem hu n leitaðist við að 

fanga „reynd staðarins“. Árna he lt af því  tilefni smiðju 

fyrir bo rn a  frí stundaheimilum í  Breiðholti þar sem þau 

fengu að skapa sí na eigin lí frænu kviksja . 

Hallgrí mur Helgason, ritho fundur og myndlistarmaður, 

sat fyrir svo rum a  Ritþingi í  aprí l og he lt af því  tilefni 

sy ninguna Myndveiðití mabilið 2012 þar sem gat að lí ta 

ma lverk og teikningar sem allar voru unnar a  þessu a ri 

eins og titillinn ber með se r.   
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Minjasafn Reykjavíkur  

Árbæjarsafn 
Únnið var að endurbo tum a  safnhu sum í  Á rbæjarsafni og 

var megina hersla lo gð a  að halda a fram endurbyggingu 

Í varssels og viðgerð a  torfveggjum safnkirkju og tro ðum 

að Á rbæ.  Áð auki var unnið að almennu viðhaldi safn-

hu sa og lo ðar safnsins.  

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 m-

skeið í  samtí maso fnun og gerð sy ningar sem byggir a  

vinnu nemenda, Lo g unga fo lksins  sem fjallar um hvers-

dagsleika í slenskra ungmenna í  framhaldssko lum a rið 

2012 og vár  opnuð í  Hánsenshu si 1. ju ní .  Sy ningin Fárfi 

og fegurð  sem fjallar um so gu hu sama lunar, var opnuð í  

Kjo thu si 9. ju ní , en hu n er samstarfsverkefni Minjasafns, 

Ma larameistarafe lagsins  og Fe lags iðn- og tæknigreina. 

Sama dag var opnuð í  Lí kn sy ningin Krummakrunk – um 

hrafninn í  í slensku samfe lagi.  Í  hu sinu Suðurgo tu 7 var 

sett upp sy ning a  ska tabu ningum og o ðrum munum u r 

ska tastarfi í  Reykjaví k í  tilefni af 100 a ra afmæli ska ta-

hreyfingarinnar a  Í slandi. Farandsy ningin „Ekki snerta 

jo rðina“  sto ð í  hu sinu Lækjargo tu 4 yfir sumarið. Sy n-

ingin var unnin af samstarfsho pi fimm í slenskra safna, 

sem sto ð að   samtí maso fnunarverkefninu Leikir barna. 

Þrja r sy ningar voru í  Listmunahorninu  í  Krambu ð.  

Vinna ho fst við undirbu ning að sy ningu a  ljo smyndum 

Guðmundar Íngo lfssonar u r Kvosinni sem efnt verður til 

í  a rsbyrjun 2013 í  samstarfi við Ljo smyndasafn Reykja-

ví kur. Þar verður  ljo smyndum hans sem teknar voru í  

Kvosinni a rið 1986 og birtust í  bo kinni Kvosin 

byggingarsaga miðbæjar Reykjaví kur,  stillt við hlið 

ljo smynda sem eru teknar a  sama svæði a rið 2011.  

Ennfremur var hafinn undirbu ningur að gerð ny rrar 

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

byggðar í  Reykjaví k verða gerð skil.   

Í  maí  komu u t tvo  bindi í  ritro ðinni Kirkjur Í slands þar 

sem fjallað er um friðaðar kirkjur í  Reykjaví kurpro fasts-

dæmi en se rfræðingar Minjasafns rituðu greinar um 

kirkjugripi og kafla um safnkirkjuna í  Á rbæ. Á  u t-

ga fudegi var efnt til sy ningar og ma lþings í  Ra ðhu sinu í  

samstarfi við ritnefnd og Hu safriðunarnefnd. 

Sy ning bandarí sku listakonunnar Rebeccu Goodale, 

Rökkurljóð og sögur, opnáði í  lok á gu st og he lt hu n áf því  

tilefni na mskeið í  gerð bo kverka fyrir ho nnuði, lista- og 

handverksfo lk. Mikill a hugi er fyrir þessari listgrein og 

fjo ldi ho pa so tti leiðso gn um sy ninguna. Á  sama tí ma 

opnaði ny sta rleg sy ning í  Safnarahorninu. Þar sy nir Sig-

ru n Klara Hannesdo ttir, fyrrverandi landsbo kavo rður, 

brot u r minjagripasafni sí nu af lesandi fo lki og dy rum. 

Minjagripunum hefur Sigru n Klara safnað a  ferðalo gum 

sí num ví ða um heim. 

Í  september opnaði sy ning systranna Sigru nar og Ö lafar 

Einarsdætra Ummyndun. Þár tefldu þær sámán gleri og 

textí l en þær sækja gjarnan innbla stur í  o beislaða 

na ttu ru Í slands. 

Listamaðurinn og Breiðhyltingurinn Daví ð Ö rn Halld-

o rsson to k að se r að „skreyta“ Gerðuberg í  no vember 

með sy ningu sinni Ilmvatnsáin has minni. Hánn he lt áf 

því  tilefni listasmiðju fyrir ungmenni a  aldrinum 16-18 

a ra en efni hans og aðferðir ma  m.a. rekja til go tulistar 

og teiknimynda. Á  sama tí ma sy ndi myndlistarkonan 

Margre t Zo phoní asdo ttir ma lverk undir yfirskriftinni 

Vængjablak þár sem frelsið birtist í  formi mynsturs og 

draumkenndrar na ttu rusy nar. 

Í  Boganum og kaffihu sinu voru settar upp 8 sy ningar af 

y msum toga. Þar gat a  að lí ta ljo smyndir, klippimyndir, 

smyrnuð veggteppi, skopmyndir, by sanska í kona og 

olí uma lverk. 

Viðburðaraðirnar vinsælu, Handverkskaffi, Stefnumo ta-

kaffi, Heimspekikaffi og Bo kakaffi lo ðuðu til sí n fjo l-

breyttan ho p fo lks. Á  haustmisseri var sett a  laggirnar 

ny  viðburðaro ð undir heitinu Ma nudagsspjall og 

speku lasjo nir í  samstarfi við Þjo nustumiðsto ð 

Breiðholts. Þemað að þessu sinni var umhverfis- og 

skipulagsma l og m.a. var fjallað um Elliðaa rdalinn og 

hverfismenningu borgarinnar. 

Áð venju var margt í  boði fyrir bo rn og barnafjo lskyldur. 

Ma  þar nefna Heimsdag barna, Ö skudagssmiðju og –

gleði, Barnamenningarha tí ð og kveðskaparsmiðjurnar 

Krummi krunkar u ti og  Dans vil e g heyra.  

Boðið var upp a  nokkra to nlistarviðburði. Kunnir 

to nlistarmenn tro ðu upp a  Klassí k í  ha deginu a samt 

Ní nu Margre ti Grí msdo ttur, þeirra a  meðal Hro lfur 

Sæmundsson barito n og Ári Þo r Vilhja lmsson fiðlu-

leikari. Ragnheiður Gro ndal so ngkona bauð upp a  lju fa 

aðventustemmingu í  lok no vember undir yfirskriftinni Í  

opnum o rmum to nlistargyðjunnar. 
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Viðey 

Ny r vefur var settur í  loftið þar sem lo gð er a hersla a  

fallegar myndir og aðgengilega, einfalda miðlun 

upply singa um so gu og na ttu ru eyjunnar og um lista-

verkin.  Go ngukort af eyjunni var endurskoðað og prent-

að. Þa  var kortið einnig gert aðgengilegt a  vefsvæðinu 

a samt endurbættri hljo ðleiðso gn.   

Ny rri flotbryggju var komið fyrir a  austurenda eyjunnar 

a  vorma nuðum og var hu n dregin í  land a  haust-

ma nuðum. Bryggjan var sett fyrir tilstillan Snarfara, 

fe lags sportba taeiganda í  Reykjaví k og sa u þeir alfarið 

um uppsetningu hennar. Bryggjan er hugsuð sem 

tilraunaverkefni. Skru ður, ny  ferja sem tekur 68 manns, 

bættist við flotann sem þjo nar eyjunni.  

Þjo nustuko nnun var lo gð fyrir u rtak gesta í  ju ní  og ju lí  

og var svo run mjo g go ð og niðursto ður afar ja kvæðar 

fyrir alla þa  sem koma að rekstri og starfsemi í  Viðey.  

Á  vordo gum var haldin vegleg dagskra  um Sku la 

Magnu sson fo geta í  samvinnu við marga. Þar var meðal 

annars fjallað um framfarahugmyndir Sku la; ræktunar-

tilraunir, Í slandsly singar hans,  Ínnre ttingarnar í  

Reykjaví k, um byggingu Viðeyjarstofu og margt fleira.  

Fimmtudagsto nleikar voru haldnir fra  því  a  sumar-

ma nuðum og fram að a ramo tum . Er stefnt að því  að 

hafa eina to nleika í  ma nuði, allajafna fyrsta fimmtudag 

hvers ma naðar, a rið um kring.   

Sumardagskra in var fjo lbreytt; y msir viðburðir og 

þriðjudagsgo ngur eru fastur liður í  sumardagskra  

eyjunnar.  

Í  kjallara Viðeyjarstofu var formlega opnuð sy ning um 

so gu stofunnar.  

Ny r verkefnisstjo ri, Svanbjo rg H Einarsdo ttir, to k við 

eyjunni af Guðlaugu Elí sabetu Ö lafsdo ttur sí ðari hluta 

sumars.   

Fræðsla og viðburðir  
Í  Á rbæjarsafni var opnunartí mi að vetrarlagi aukinn og 

fra  a ramo tum var boðið upp a  leiðso gn fyrir ferðamenn 

daglega.  

Safnið sto ð fyrir tveimur ma lþingum a  fyrri hluta a rs. 

Þann 14. mars var haldið ma lþing í  Á rbæjarsafni um   

viðhald og endurbætur eldri hu sa í  samstarfið við Íðuna 

og Hu safriðunarnefnd. Þann 12. maí  var dagskra  í  Viðey 

um Sku la Magnu sson, Ínnre ttingarnar og upphaf þe tt-

by lis í  Reykjaví k, þar sem voru fluttir fyrirlestrar og farið 

í  staðarskoðun. 

Sem fyrr voru margví slegir viðburðir a   sumardagskra  í  

Á rbæjarsafni og ma  þar nefna hefðbundna viðburði svo 

sem fornbí ladag og heyannir og ska tadag sem efnt var til 

í  samstarfið við ska ta í  Reykjaví k. Lí kt og undanfarin a r 

to k Minjasafnið þa tt í  go nguferðum um Kvosina, 

Safnano tt, Menningarno tt og Barnamenningarha tí ð.   

Minjasafnið fe kk styrk u r Safnasjo ði til að þro a leikræna 

leiðso gn í  Á rbæjarsafni og var ra ðinn leikstjo ri sem vann 

dro g að handriti og þja lfaði leiðso gumenn     

Minjasafnið efndi til samstarfs við Álþingi um að bjo ða 

upp a  leiðsagnir um fornleifauppgro ftinn a  Álþingisreit . 

Fra  1. ju ní  til 31. a gu st var leiðso gn a  ensku fyrir ferða-

menn a  virkum do gum og a  í slensku a  sunnudo gum.   

Varðveisla 
Safnið he lt a fram samstarfi við Þjo ðminjasafnið og o nnur 

minjaso fn um þro un a  Sarpi – menningarso gulegum 

gagnagrunni. Únnið var a fram að ljo smyndun gripa í  

tengslum við ny skra ningu og yfirfærslu gagna u r eldri 

gagnagrunnum í   munaskra  Sarps. Minjasafnið fe kk styrk  

til skra ningar u r Safnasjo ði, að upphæð kr. 1.000.000.  

Starfsmenn í  atvinnua taksverkefnum og ha sko lanemar 

unnu að skra ningu muna og hefur nu  um 57% safn-

kostsins verið skra ð í  Sarp. Minjasafnið to k þa tt í  a taki í  

skjalavistun a  Menningar- og ferðama lasviði og var 

skjalvistunara ætlun fullgerð svo og ny r ma lalykill.   

Minjavarsla    
Únnið var að varðveislu menningarminja í  borgar-

landinu með skra ningu, rannso knum og miðlun með 

það að markmiði að auka aðgengi að upply singum um 

menningarminjar a  vef safnsins og í  Borgarvefsja . Únnið 

var að því  að yfirfara fornleifa- og hu saskra  og undirbu a 

go gn fyrir flutning í  Sarp.   

Strí ðsminjar í  Reykjaví k voru skra ðar af fornleifa-

fræðingi í  a taksverkefni. Gripir u r fornleifarannso kninni 

sem fram fo r 1971-74 voru ljo smyndaðir og skra ðir í  

Sarp. Fornleifaskra  yfir minjar í  Kvosinni var endur-

skoðuð og gerð jarðsja rmæling a  lo ðum við Tjarnargo tu 

og Suðurgo tu í  samstarfið við sty riho p og fagra ð um 

fornleifar í  miðbænum, sem menntama lara ðherra 

skipaði 2011.   

Á fram var unnið  að menningarmerkingum og veitti 

Minjasafnið ra ðgjo f og sa  um textagerð við gerð ny rra 

upply singaskilta í  Viðey.  Hafin var vinna við menninga-

merkingar í  Laugarnesi og Laugardal í  samstarfi við 

hverfisra ð Laugardals. 

Í  ny jum skipulagslo gum er heimild fyrir því  að vinna 

deiliskipulag a  stærri svæðum og kallast það hverfa-

skipulag.  Hafin var vinna við hu sakannanir vegna 

hverfisskipulags og aðferðir við þa  vinnu þro aðar í  sam-

ra ði við Skipulags- og byggingarsvið. Únnið var með 

Skipulags- og byggingarsviði að endurskoðun hu s-

verndarstefnu Reykjaví kur í  tengslum við endurskoðun 

aðalskipulags. 
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