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Borgarsögusafn Reykjavíkur 



Stefnumótunin - vinnan

• Til grunvallar liggur núverandi stefna 
Borgarsögusafns sem tók gildi í lok árs 2015

• Hún byggði á undirbúningsvinnu fyrir sameiningu 
safnanna og stofnun Borgarsögusafns árið 2014, 
vinnu rýnihópa, víðtæku samráði og tók mið af 
ýmsum gildandi fagstefnum



Stefnumótunin - vinnan

• Samþykktir, lög og stefnur til grundvallar:

– Samþykktir fyrir Borgarsögusafn Reykjavíkur * 

– Safnalög, lög um menningarminjar o.fl.

– Ný menningarstefna Reykjavíkur 

– Ferðamálastefnu Reykjavíkur

– Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu 

– Stefna Minjastofnunar Íslands 

– Stefna Alþjóðaráðs safna (ICOM) og ný skilgreining

– o.fl.



Stefnumótunin - vinnan

• Ráðgjafafyrirtækið Stratagem vinnur með safninu

– reynsla af stefnumótun á sviði menningarmála og 
minjavörslu

– rýni- og greiningarvinna

– kannanir, viðtöl, hópavinna

– stefnumótun, aðgerðir og innleiðing



Stefnumótunin - vinnan



Samþykktir (maí 2014)

Úr samþykktum:

Borgarsögusafn Reykjavíkur skal stuðla að 
varðveislu menningarminja í Reykjavík með 
þeim hætti að borgarbúar og aðrir gestir hafi 
sem bestan aðgang að menningararfi í 
borginni ... 



Leiðarljós

• Faglega starfið er forsendan
– við skiljum að grunnáhersla okkar er hið faglega fræðastarf 

á hverju sviði, sem skapar forsendur til að miðla vönduðu 
efni til gesta. 

• Upplifun er lykilatriði
– við leggjum áherslu á að sýna afrakstur faglegs starfs af 

ýmsum toga, á áhugaverðan og lifandi hátt.

• Þjónusta við gesti við leggjum okkur fram um að sýna 
alúð og þjónustulund, til að styðja við jákvæða upplifun 
heimsókna, sem og við aðrar þjónustu sem Borgarsögusafn 
veitir. Þátttaka og inngilding eru meginstef í allri 
starfseminni.

• Samstíga heild starfsfólks
– við leggjum áherslu á að vinna saman því þó að hlutverk 

okkar séu oft ólík, þá vinnum við að sameiginlegum 
markmiðum Borgarsögusafns.
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Hlutverk borgarsögusafns

Halda á lofti sögu og menningararfi 

Reykjavíkur á lifandi hátt, og 

skapa áhugaverða upplifun 

sögunnar hjá gestum og gangandi. 

Safna, skrásetja, varðveita og 

rannsaka menningarminjar sem 

eru einkennandi fyrir 

menningararf borgarinnar. 
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Efnisyfirliti 
stefnuskjals
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Snertifletir i vinnunni  og verklag

Hlutverk Borgarsögusafns

Framtíðarsýn

Kjörorð

Leiðarljós

Stefnuáherslur/meginmarkmið

Aðgerðir

Stoðir og áherslur í innra starfi



STEFNUÁHERSLUR

Sýna þær stoðir sem starfið tekur mið af og 

er því leiðarljós í starfsemi borgarsögusafns
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1. Fagleg fræðavinna er grunnurinn

Í samræmi við hlutverkið er fagleg 

fræðileg vinna sem felur í sér að safna, 

skrásetja, varðveita og rannsaka 

menningarminjar og menningararf 

Reykjavíkur, sá grunnur sem starfsemin 

byggir á. 
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2. Upplifun er lykiláhersla

Í samræmi við hlutverkið er lögð 

áhersla á að skapa áhugaverð upplifun 

gesta. 
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3. Skýr sérstaða einstakra 

sýningarstaða

Sérstaða og áherslur hvers 

sýningarstaðar, innan Borgarsögusafns, 

eru undirstrikaðar, sem auðveldar 

miðlun og upplifun gesta.
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4. Samtal við núverandi og 

framtíðargesti

Áhersla er lögð á samtal á öllum 

skólastigum, ekki síst við yngri 

nemendur, til að vekja snemma athygli 

á virði og ánægju þess að þekkja 

söguna.
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5. Frumkvæði gagnvart ólíkum hópum

Áhersla er lögð á samtal og aðgerðir til 

að vekja athygli ólíkra hópa á 

Borgarsögusafni, með það að 

leiðarljósi að mæta áhuga og þörfum, 

og auðvelda aðgengi í öllum formum.
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6. Tenging við nærsamfélagið

Lögð er áhersla á áhugaverða upplifun 

gesta og þar með aukin lífsgæði, með 

því að tengja starf Borgarsögusafns við 

samfélagið allt. 
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7. Samhljómur með fagstefnum

Lögð er áhersla á að vera í takti við 

stefnu borgarinnar, sem og aðrar 

innlendar og alþjóðlegar stefnur í 

menningarmálum, og nýta sameiginlega 

fleti til að auka faglegt starf og miðlun 

út í samfélagið. 
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8. Unnið með heimsmarkmið SÞ

Í samræmi við vaxandi áhuga á og 

mikilvægi samfélagsábyrgðar er lögð 

áhersla á að tengja heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna markvisst inn í starf 

Borgarsögusafns og að það birtist 

samfélaginu á skýran hátt.
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Stefna fyrir einstaka þætti
Miðlun og fræðsla
• Fræðslustefna
• Sýningastefna 
• Viðburðastefna
Minjavarsla og rannsóknir
• Minjavörslustefna
• Rannsóknarstefna
• Söfnunarstefna
• Varðveislu- og skráningarstefna
Rekstur og þjónusta
• Markaðs- og kynningarstefna
• Starfsmannastefna
• Þjónustustefna


