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• Virkt samtal við nærsamfélagið í hverfunum

- Stofan, Við prentarann og Opin samtöl á torginu

• Starfshópur sem kortleggur íbúasamtök og hagsmunaaðila í 

nærsamfélagi hvers safns

• Þátttökumiðuð verkefni þróuð  og unnin með rýnihópum

• Notkun á rými endurskilgreint og gjaldskrá vegna leigu 

endurskoðuð

• Tilraunastofa borgaralegrar þátttöku



• Formlegt samstarf við Tool Library mótað 

- sjálfsafgreiðsluskápar fyrir verkfæri

• Framleiðsla efnis fyrir Hlaðvarp 

Borgarbókasafnsins

- fjölbreyttar raddir og efling safnsins sem 

samfélagsrýmis





Dagskrárgerð fyrir ungmenni t.d:

• Fjölbreytt dagskrá í OK-inu og á 

Verkstæðum BBS

• Ný verkefni sem snerta umhverfis-

og samfélagsmál og kerfisbundna 

mismunun



• Aðgengi allra að rýmum, þjónustu, safnkosti, fræðslu og 

menningardagskrá óháð stöðu þeirra og stétt

• Umframopnun tveggja safna bætt við 

- þegar er umframopnun í Úlfarsárdal

• Nýjar sjálfsafgreiðsluvélar og kerfi sett upp

• Skoðuð samvinna við samtökin Móðurmál um

samnýtingu safnkosts



• Útfærsla borgaraþjónustu á söfnunum, skoða 

möguleg samstarfsmódel um borgaraþjónustu og 

bókasafnið sem vettvang fyrir fyrstu kynni/hjálp fyrir 

íbúa (borgaratorg)

• Nýr bókabíll

• Fjölgun hjólastæða við söfnin

• Rými fyrir lærdómsaðstöðu fjölgað



• Samkeppni um Grófarhús auglýst í byrjun 

árs

• Borgarbókasafnið Sólheimum

- nýjar hillur, jarðskjálftavænar

• Samtal við nærsamfélagið 

- kanna þarfir og vilja íbúa

• Gera hagsmunaaðila- og 

markhópagreiningu fyrir safnið



Sólheimar – nýjar hillur komnar upp í janúar



Teymi safnsins efld með 

námskeiðahaldi t.d:

• Námskeið um sjálfbæra 

samfélagsþróun

• Námskeið í Design Thinking 



• Fræðsla og skemmtun fyrir börn og fullorðna allan ársins hring

• Lestrarhvetjandi verkefni, viðburðir og efni framleitt fyrir samfélagsmiðla 

(fyrir allan aldur) s.s. sögustundir, sýningar, sumarlestur, ritsmiðjur, 

leshringir, bókakaffi, sagnakaffi, bókmenntagöngur o.s.frv.

• Þátttaka í dagskrá í haust- og vetrarfríi grunnskóla

• Þátttaka í borgarhátíðum, s.s. Menningarnótt, Hinsegin dögum, 

Vetrarhátíð, Barnamenningarhátíð o.fl.

• Tónleikar, s.s. tónleikaröðin Jazz í hádeginu og stakir tónleikar af ýmsu tagi.

• Þátttaka í ýmsum menningarhátíðum sem ekki heyra undir 

Reykjavíkurborg.





• Fræðsla og afþreying tengd fjölmenningu og tungumálum í 

samstarfi við ýmsa aðila

• Fræðsla og verkefni tengd samfélagsmálum og lýðræðisþátttöku

• Sýningar af ýmsu tagi

• Hlaðvarp með fjölbreyttu efni

• Fiktvarp með fjölbreyttri fræðslu og afþreyingu

• Verkstæðin - tæknitengd fræðsla, viðburðir og þjónusta

• Hýsing fjölbreyttra viðburða sem utanaðkomandi aðilar halda í 

húsakynnum BBS





• Sögustundir

Sögustundir með Zetu

Sögustundir með Sleipni

Sögustundir – jóladagatal Borgarbókasafnsins

Sögubíllinn Æringi

• Safnfræðsla – Skólahópar

Tónlistarupplifun | Sköpun og sögustund, 2. og 3. bekkur

Bókasafnsráðgátan | Safnfræðsla, 4. bekkur

Bókasnakk | Bókakynningar að vori, 5.-7. bekkur

Leiðsagnir um myndasögudeildina, 8.-10. bekkur

• Leiðsagnir um sýningar

Þín eigin bókasafnsráðgáta í Gerðubergi

Skissa verður að bók í Grófinni

• Litla bókasafnið í leikskóla



• Afmælisnefndir taka til starfa

• Hugmyndasöfnun um afmælisgjöf til 

íbúa Reykjavíkur

• Kynningaráætlun og markaðsátak 

skipulagt fyrir afmælisárið

Borgarbókasafnið verður 

100 ára árið 2023!



https://borgarbokasafn.is/dagskraÚtgáfa dagskrárbæklings vor og haust á íslensku og ensku

https://borgarbokasafn.is/dagskra


Takk fyrir


