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Ágrip 
Safnastefna á sviði menningarminja var gefin út árið 2017 af Þjóðminjasafni Íslands. Stefnunni er 
ætlað að vera leiðarljós fyrir starfsemi menningarminjasafna í landinu og stuðla að fagmennsku og 
framgangi safnastarfs. Stefnan skiptist í sex markmið. Skilgreindar eru leiðir að hverju markmiði og 
greint er frá dæmum um vel heppnuð verkefni sem styðja við markmiðin.  

Rannsókn þessi miðar að því að kanna hvernig Safnastefna á sviði menningarminja hefur nýst 
söfnum landsins. Gerð var könnun meðal safnstjóra menningarminjasafna. Spurt var út í tvo þætti; 
annars vegar samband milli verkefna safnsins og markmiðanna sex sem sett eru fram í stefnunni, hins 
vegar ýmsa hvetjandi og hamlandi þætti sem hafa áhrif á starfsemi safna.  

Niðurstöðurnar sýna að menningarminjasöfn á Íslandi vinna að því að ná marmiðum 
Safnastefnu á sviði menningarminja og nota til þess fjölbreyttar leiðir. Svörin benda til þess að söfnin 
velji sér áherslur og leiðir sem henta hverjum stað sem er í samræmi við hugmyndafræði stefnunnar. 
Aftur á móti nýta fáir sér fyrirmyndir að verkefnum. Í ljós komu ýmsir hamlandi þættir við innleiðingu 
stefnunnar, svo sem skortur á fjármagni, takmarkaður mannauður, ónóg kynning stefnunnar og 
skortur á eignarhaldstilfinningu. Hvetjandi þætti má aftur á móti finna í menningu og fjármögnun 
safnasjóðs á verkefnum sem styðja við markmið stefunnar. Rannsóknin vakti upp nýjar spurningar, 
meðal annars hvers vegna ekki fleiri söfn vinna að markmiðinu sem fjallar um sjálfbærni.  
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1. Inngangur 
Árið 2017 gaf Þjóðminjasafn Íslands út Safnastefnu á sviði menningarminja. Stefnunni er ætlað að 
vera leiðarljós fyrir starfsemi menningarminjasafna í landinu og stuðla að fagmennsku og framgangi 
safnastarfs. Stefnan er sú þriðja í röðinni fyrir þennan málaflokk en fyrirrennarar hennar voru gefnir 
út árið 2003 og 2010. Markhópur stefnunnar er eigendur og starfsfólk viðurkenndra safna á landsvísu 
(Safnastefna á sviði menningarminja, 2017, bls. 5–6).  

Líkt og heiti stefnunnar ber með sér nær hún til safna sem varðveita menningarminjar. 
Menningarminjar eru skilgreindar á eftirfarandi hátt: „Menningarminjar teljast ummerki um sögu 
þjóðarinnar, svo sem fornminjar, menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús 
og önnur mannvirki, skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo sem myndir og aðrar 
heimildir um menningarsögu þjóðarinnar“ (Lög um menningarminjar nr. 80, 2012, 1. gr.). Stefnan 
fjallar því um starfsemi byggða-, sjóminja-, tækniminja-  og ljósmyndasafna. Þó að listmunir sé 
tilgreindir í upptalningunni falla listasöfn ekki undir hatt menningarminjasafna. Um þau hefur 
Listasafn Íslands gefið út Samræmda safnastefnu á sviði myndlistar (2021).  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna notagildi stefnunnar. Rannsóknarspurningin sem 
leitast var við að svara er því eftirfarandi: Hvernig hefur Safnastefna á sviði menningarminja nýst 
söfnum í landinu? Engin gögn eru til um það hvort og þá hvernig söfnin í landinu nota stefnuna. 
Eftirfylgni með stefnunni hefur ekki falið í sér mælingar á árangri og henni fylgir hvorki 
aðgerðaáætlun né skilgreindir árangursmælikvarðar. Rannsóknaraðferðin byggir á spurningaskrá sem 
var lögð fyrir safnstjóra allra menningarminjasafna á Íslandi sem eru 32 talsins. Í henni var spurt um 
samband milli starfsemi safnsins frá árinu 2017 og markmiðanna sem kynnt eru í Safnastefnu á sviði 
menningarminja. Einnig var spurt um ýmsa hamlandi og hvetjandi þætti sem hafa áhrif á verkefni 
safnanna.   

Hér á eftir er stuttlega fjallað um skilgreiningu á stefnu og stefnumótunarferlinu. Í kjölfarið er 
gerð grein fyrir Safnastefnu á sviði menningarminja og innihaldi hennar, fyrri útgáfum 
safnastefnunnar og staðan í nágrannalöndum Íslands skoðuð. Þá er dregin upp mynd af laga- og  
stjórnsýsluumhverfi sem söfn starfa í og Safnastefna á sviði menningarminja rekur uppruna sinn til. 
Að því loknu eru aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt, sem og niðurstöður hennar. Að endingu er 
umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru ræddar og þær svo dregnar saman í 
lokaorðum.   
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2. Stefnumótun og söfn 
2.1. Stefnur og stefnumótun 
Stefnumótun og stefnumörkun eru samheiti yfir leið til að ákvarða 
framtíð skipuheildar á markvissan hátt, skilgreina sóknarfæri og skapa 
sérstöðu í samanburði við samkeppnisaðila (Helgi Þór Ingason, 2011, 
bls. 13). Á vettvangi opinberrar stjórnsýslu er stefnumótun skilgreind 
sem ferli þar sem skipuheild leitast við að setja fram stefnu eða 
áætlun um hvernig breytingum frá núverandi ástandi skuli náð fram 
og hver sé æskileg eða viðunandi staða eftir tilsettan tíma (Handbók 
um opinbera stefnumótun og áætlanagerð, 2013, bls. 6).  

Afurð stefnumótunar, stefna, er skilgreining á framtíðarsýn 
skipuheildar og leiðum að henni. Stefnur geta verið misjafnar að gerð 
og innihaldi. Að jafnaði er þó talið að skilgreining á hlutverki 
skipuheildar, framtíðarsýn og gildum séu undirstöðuatriði stefnunnar, 
sjá mynd 1.  Stefnur fela gjarnan í sér greiningu á stöðu 
skipulagsheildarinnar og þar sem við á umfjöllun um hugmyndafræði. Þá eru sett fram mælanleg og 
tímasett markmið og skilgreindar aðgerðir til að ná þeim (Helgi Þór Ingason, 2011, bls. 131–165; 
Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð, 2013, bls. 6; Johnson, 2012, bls. 2–7).  

Innleiðingarferli stefnu er ekki síður mikilvægt en stefnumótunarferlið sjálft. Árangursrík 
innleiðing stefnu er meðal annars framkvæmd í gegnum verkefni skipuheildar. Velja þarf réttu 
verkefnin og framkvæma þau á réttan hátt (Morgan, 2007, bls. 3 og 10). Helgi Þór Ingason (2011, bls. 
151–165) nefnir þann hluta stefnunnar sem á að brúa bilið á milli núverandi ástands og æskilegrar 
framtíðarstöðu sóknaráætlun. Henni er skipt í meginmarkmið, starfsmarkmið og aðgerðir. Mikilvægt 
er að starfsmarkmiðin séu mælanleg. Þannig má fylgjast með framvindu og árangri 
innleiðingarferlisins.  

2.2. Safnastefna á sviði menningarminja 
Þjóðminjasafn Íslands er útgefandi Safnastefnu á sviði menningarminja. Hún var mótuð í samráði við 
starfsfólk safna og fulltrúa eigenda. Þjóðminjavörður og ritstjóri stefnunnar heimsóttu öll viðurkennd 
minjasöfn landsins á árunum 2015 og 2016. Þá gafst tækifæri til að ræða þau málefni sem helst voru í 
brennidepli í söfnunum, heyra um helstu áhyggjuefni þeirra og fara yfir árangur sem náðst hefur á 
liðnum árum. Haldnir voru landshlutafundir þar sem stóru línur stefnunnar voru ræddar. Skipaðir 
voru fulltrúar úr hverjum landshluta í ritnefnd sem starfaði undir ritstjóra stefnunnar (Safnastefna á 
sviði menningarminja, 2017, bls. 5).  

Mynd 2: Framtíðarsýn sem sett er fram í Safnastefnu á sviði menningarminja 

Mynd 1: Undirstöðuatriði stefnu 
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Safnastefna á sviði menningarminja fylgir að 
mörgu leyti hefðbundinni framsetningu stefnu. 
Stefnuskjalið hefst á formála þjóðminjavarðar. Í 
kjölfarið koma kaflarnir Hvers vegna þurfum við 
stefnu? og Árangur síðustu stefnu. Þar er farið yfir 
hugmyndafræði stefnunnar og grein gerð fyrir 
stöðunni í safnaumhverfinu. Því næst er sett fram 
framtíðarsýn fyrir safnastarf, sjá mynd 2. Í 
framhaldi eru markmiðin sex kynnt. Þau má sjá á 
mynd 3. Að hverju markmiði eru tilgreindar leiðir 
og sagt er frá tveimur verkefnum sem unnin hafa 
verið í íslenskum söfnum sem styðja við 
markmiðið og þykja til fyrirmyndar. Að endingu er 
greint í fáum orðum frá því hvernig Þjóðminjasafn 
Íslands styður við tiltekið markmið. Í Safnastefnu á 
sviði menningarminja er ekki fjallað sérstaklega 
um hlutverk safna enda er það skilgreint í lögum 
(Safnalög nr. 141, 2011, 3. gr., 2. mgr.). Ekki eru 
heldur skilgreind gildi í henni, en á þeim tíma sem 
stefnan var unnin þótti það ekki álitlegur kostur. 
Séu markmiðin skoðuð gaumgæfilega mætti þó 
segja að í þeim kristallist gildi fyrir söfnin. 

Lokakafli stefnunnar nefnist Hvernig náum 
við árangri? Þar eru söfn hvött til að marka sér 
sína eigin stefnu á grundvelli Safnastefnu á sviði menningarminja, byggja á styrkleikum sínum en víkja 
sér ekki undan nýjum áskorunum á þeim sviðum sem þörf er á að styrkja. Hvert safn ætti að velja þær 
leiðir sem henta starfseminni og koma þeim í framkvæmd með það fyrir augum að ná markmiðum 
safnastefnunnar. Einnig er tæpt á mikilvægi þess að söfnin setji sér mælikvarða og viðmið til að meta 
árangur aðgerða. Þannig geti söfnin staðfest árangur sinn á hverju sviði með áreiðanlegum hætti eins 
og eigendur safna gera eðlilega kröfu um (Safnastefna á sviði menningarminja, 2017, bls. 31). 
Safnastefnu á sviði menningarminja fylgir engin aðgerðaáætlun. Meginástæða þess er að ekki varð 
séð hvernig fjármagna ætti aðgerðir sem skilgreindar væru í slíkri miðlægri áætlun (Margrét 
Hallgrímsdóttir, munnleg heimild, 19. apríl 2021).   

2.3.  Fyrirrennarar Safnastefnu á sviði menningarminja 
Fyrsta stefnan sem gefin var út fyrir menningarminjasöfn í landinu kom út árið 2003 og nefndist 
Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008. Hún var gefin út af 
menntamálaráðuneytinu. Ráðuneytið fól Þjóðminjasafni Íslands að hafa forystu um mótun stefnu í 
minja- og safnamálum og kom þjóðminjavörður á fót stýrihópi sem vann drög að stefnunni. Stefnan 
var gefin út í kjölfar nýrra safnalaga og þjóðminjalaga frá árinu 2001. Í stefnunni er lögð áhersla á að 
efla grunnþætti safnastarfsins og hvetja til samstillts átaks um söfnunarleiðir minjasafnanna 
(Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008, 2003, bls. 5–7).  

Arftaki fyrstu stefnunnar bar heitið Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014 og 
var gefin út árið 2011 af Þjóðminjasafni Íslands. Hún byggði á fyrri stefnunni og reynslu af henni. 
Einnig var tekið mið að því sem hafði áunnist og væntanlegum áherslum komandi ára. Rauði 
þráðurinn í stefnunni var samstarf, verkaskipting og sérhæfing. Unnið var í samræmi við gildandi 

Mynd 3: Markmiðin sex sem sett eru fram í stefnunni 
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safnalög og aðstæður og starf minjasafna í landinu (Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 
2010-2014, 2011, bls. 5).  

Þriðja safnastefnan, sem er viðfangsefni rannsóknarinnar, kom út árið 2017. Hún hefur ekki 
afmarkaðan gildistíma líkt og fyrri stefnur. Frá því að fyrri stefnurnar tvær voru gefnar út árin 2003 og 
2011 og þar til sú þriðja var gerð urðu breytingar á lagaumhverfi safna. Árið 2011 tóku gildi ný 
safnalög (Safnalög nr. 141, 2011). Þar er fjallað um viðurkenningu safna. Söfn landsins geta sótt um 
viðurkenningu sem mennta- og menningarmálaráðherra veitir að fenginni tillögu safnaráðs. Til 
viðurkenndra safna eru gerðar kröfur sem skilgreindar eru í safnalögum nr. 141 (2011, 10. gr.) og af 
safnaráði (Skilyrði viðurkenningar, 2021). Þar með hafa með formlegum hætti verið skapaðar 
undirstöður og grunnkröfur verið skilgreindar fyrir starfsemi safna í landinu. Áður var  þær fyrst og 
fremst að finna í Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu. Í Safnastefnu á sviði menningarminja (2017, bls. 
6) er því lögð áhersla á að skilgreina markmið sem eru umfram grunnkröfur og leiðir að þeim.  

2.4. Safnastefnur í nágrannalöndunum 
Til samanburðar er áhugavert að skoða hvernig landslagið er varðandi stefnumörkun á sviði safna í 
nágrannaríkum Íslands. Þegar litið er til Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar og Skotlands kemur í ljós að 
staðan er nokkuð ólík í þessum löndum. Í Skotlandi og Svíþjóð hafa verið gefnar út hnitmiðaðar 
stefnur, ekki ósvipuðum Safnastefnu á sviði menningarminja. Sá munur er þó á að í Skotlandi nær 
stefnumörkunin til safnageirans í heild sinni og fjallar um starfsemi allra safna, þar með talið 
menningarminjasafna (Going further. The National Strategy for Scotland’s Museums and Galleries, 
2012). Í Svíþjóð hefur hins vegar verið farin afmarkaðri leið. Þar var gefin út stefna fyrir ríkisrekin söfn 
á sviði menningarminja árið 2019 (Vi är Statens historiska museer. Inriktningsplan, 2019).  

Í Danmörku og Noregi hafa aftur á móti stærri skýrslur um málefnið verið gefnar út. Þetta eru 
hvítbækur, skýrslur sem ríkisstjórn gefur út til að skýra afstöðu sína til málefnisins og hvernig leysa 
eigi núverandi eða komandi vandamál. Þessi skjöl eru um margt ólík þeim stefnum sem greint hefur 
verið frá hér að framan og eru á annað hundrað blaðsíður að lengd. Skýrsla danska 
menningarmálaráðuneytisins er frá árinu 2011. Þar er mælt með því að unnið verði að stefnumótun 
fyrir söfnin á landsvísu (Udredning om fremtidens musuemslandskab, 2011, bls. 25–26). Stefnan 
virðist þó ekki hafa verið gerð. Í Noregi gaf mennta- og kirkjumálaráðuneytið út skýrslu árið 2009 um 
safnamál þar sem gerð var grein fyrir stöðunni og fjallað um leiðir fram á við (Framtidas musuem. 
Forvaltning, forsning, formidling, fornying, 2009). Drög að nýrri skýrslu hafa verið gerð opinber og 
munu þau vera lögð fyrir þingið á vormánuðum (Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid, 2021; Hallfrid 
Velure, munnleg heimild, 14. apríl 2021).  

2.5. Lagaumhverfi og stjórnsýsla 
Mennta- og menningarmálaráðherra fer með yfirstjórn safnamála á Íslandi (Safnalög nr. 141, 2011, 6. 
gr.). Ráðherrann starfar samkvæmt menningarstefnu sem er stefnumörkun um listir og menningararf. 
Menningarstefnan kom út árið 2013 og var sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Hún er gefin út af 
mennta- og menningarmálaráðuneytinu og unnin í víðtæku samráði við aðila sem starfa á vettvangi 
menningarmála (Menningarstefna, 2013, bls. 5). Unnið er að nýrri útgáfu menningarstefnunnar sem 
mun gilda frá árinu 2021 til 2030. Umsagnarfrestur um drög stefnunnar var til 2. apríl 2021 í 
samráðsgátt stjórnvalda (Samráðsgátt - Menningarstefna, 2021).  

Um starfsemi safna gilda safnalög en nýjasta útgáfa þeirra tók gildi árið 2011. Þar eru söfn 
skilgreind sem varanlegar stofnanir sem starfa í þágu almennings, eru ekki reknar í hagnaðarskyni og 
opnar almenningi. Höfuðsöfn eru þrjú talsins og eru í eigu ríkisins. Þau eru miðstöðvar safnastarfsemi 
hvert á sínu sviði, þ.e. menningarminja, myndlista og náttúruminja. Höfuðsöfnin hafa forystu í 
málefnum safna og stuðla að eflingu og samræmi í safnastarfi og leiða faglegt samstarf safna og 
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annarra aðila. Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði menningarminja (Safnalög nr. 141, 2011, 3. 
gr., 4. gr. og 8. gr.). Um safnið gilda sérstök lög. Þar kemur m.a. fram að eitt af hlutverkum safnsins sé 
að móta stefnu um söfnun, skráningu, rannsóknir og miðlun menningar- og þjóðminja (Lög um 
Þjóðminjasafn Íslands nr. 140, 2011, 3. gr., 2. mgr.). Útgáfa Safnastefnu á sviði menningarminja er því 
eitt af lögbundnum hlutverkum safnsins.  

Safnaráð er stjórnsýslunefnd sem starfar samkvæmt safnalögum nr. 141 (2011, 7. gr.). Eitt af 
hlutverkum þess er að vinna að stefnumörkun um safnastarf í samvinnu við höfuðsöfn. Þegar þetta er 
ritað hefur safnaráð ekki gefið út stefnumörkun. Árið 2015 voru drög að stefnu send til mennta- og 
menningarmálaráðherra en stefnan öðlaðist þó aldrei gildi (Stefnumörkun um safnastarf, 2021; Þóra 
Björk Ólafsdóttir, munnleg heimild, 14. apríl 2021). Síðastliðin tvö ár hefur vinna staðið yfir við gerð 
nýrrar stefnu safnaráðs. Drög stefnunnar hafa verið send mennta- og menningarmálaráðherra til 
samþykktar og mun stefnan vera gefin út á vormánuðum. Í henni eru sett fram leiðarljós, sjö 
meginmarkmið og leiðir að markmiðum. Stefnan var unnin af safnaráði í samstarfi við forstöðumenn 
höfuðsafnanna. Leiðarstef hennar eru um margt þau sömu og í Safnastefnu á sviði menningarminja. 
Eins var horft til fjármálaáætlunar síðustu ára. Síðar á árinu stendur til að vinna aðgerðaáætlun sem 
nær ýmist inn á verksvið safnaráðs, höfuðsafnanna, stakra safna eða yfir safnasviðið í heild (Þóra 
Björk Ólafsdóttir, munnleg heimild, 14. apríl 2021).  

Í lögum um menningarminjar nr. 80 (2012, 7. gr., 3. mgr. ) er Minjastofnun Íslands falið að gera 
tillögu um heildarstefnu og langtímaáætlun um verndun og varðveislu menningarminja. Árið 2020 
kom út Menningararfurinn: Stefna um varðveislu og aðgengi (2020). Þar er um að ræða rammastefnu 
fyrir ríkisstofnanir sem allar hafa það að markmiði að stuðla að verndun íslensks menningararfs. Þó 
að stefnan sé fyrst og fremst miðuð að ríkisstofnunum er hún hluti af heildarmynd málaflokksins 
ásamt ofangreindum stefnum.  

Mynd 4: Stefnur sem falla undir málaflokk safna 
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Af framangreindu er því ljóst að söfn sem hlotið hafa viðurkenningu mennta- og 
menningarmálaráðherra að fenginni tillögu safnaráðs er ætlað að hafa þrjár stefnur sér til 
leiðbeiningar; menningarstefnu, stefnu safnaráðs og stefnu höfuðsafns á sínu sviði. Að auki ber þeim 
að skila stefnumörkun um starfsemi sína til viðeigandi höfuðsafns á fjögurra ára fresti (Safnalög nr. 
141, 2011, 14. gr., 2. mgr.). Mynd 4 sýnir yfirlit um þær stefnur sem falla undir málaflokk safna. 

3. Aðferðafræði 
Rannsóknin miðaði að því að kanna hvernig Safnastefna á sviði menningarminja hafi nýst söfnum 
landsins. Það er gert með því að gera könnun meðal safnstjóra menningarminjasafna. Hönnuð var 
spurningaskrá með það markmið að skoða tvo þætti; annars vegar samband milli verkefna safnsins 
og markmiðanna sex sem sett eru fram í stefnunni, hins vegar ýmsa hvetjandi og hamlandi þætti sem 
hafa áhrif á starfsemi safna. Samband stefnunnar og starfsemi safnsins var kannað út frá 
meginþáttum stefnunnar; framtíðarsýn, markmiðum, leiðum að markmiðum og fyrirmyndum að 
verkefnum. Þeir hamlandi eða hvetjandi þættir sem voru skoðaðir eru menning, eignarhald 
stefnunnar, kynning stefnunnar, fjármagn og mannauður. Að auki var spurt um áhrif stefnunnar á 
starfsemi safnsins og stefnumörkun safnsins sjálfs, sjá mynd 5.  Spurt var um starfsemi safnanna frá 
árinu 2017 þegar stefnan kom út til þess dags sem könnuninni var svarað.  

Spurningaskráin var send til safnstjóra allra 
viðurkenndra menningarminjasafna á Íslandi sem eru 32 
talsins. Hún var ekki lögð fyrir þjóðminjavörð sem er 
forstöðumaður Þjóðminjasafns Íslands þar sem safnið er 
útgefandi stefnunnar. Að auki gilda um safnið sérstök lög, 
lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140 (2011), sem ekki gilda 
um önnur söfn, og því ekki hægt að bera starfsemi safnanna 
saman. Spurningaskráin var send út 8. apríl og var opin til 
20. apríl. 21 svar barst sem er 66% svarhlutfall. Í einhverjum 
tilfellum var ekki öllum spurningum svarað. Spurningaskrána 
má sjá í viðauka 1.  

Rannsóknaraðferðin hefur nokkra veikleika sem vert 
er að geta. Í spurningaskránni var meðal annars spurt út í 
það hversu vel lögbundnu hlutverki safnsins er sinnt, hversu 
vel safnið uppfyllir framtíðarsýn og hvort markmiðum í 
Safnastefnu á sviði menningarminja hafi verið náð. Svarendur 
gætu litið á könnunina sem mat á frammistöðu þeirra sem 
stjórnendur safnsins. Í þeim tilfellum er líklegt að þeir svari á þann hátt sem sýnir starf safnsins í 
jákvæðu ljósi. Svörin endurspegla þá ef til vill ekki raunverulega stöðu. Að sama skapi starfa margir 
safnstjórar í umhverfi þar sem berjast þarf fyrir auðlindum til reksturs safnsins. Þeim er mikið í mun 
um að setja pressu á eigendur og aðra hagaðila sem leggja til auðlindirnar eða taka ákvörðun um 
umfang safnastarfsins. Þeir eru ef til vill líklegri til að svara þannig að vanefni safnsins endurspeglist í 
svörum.  

Úrtakið fyrir rannsóknina var fremur smátt. Það takmarkaðist af fjölda safna á sviði 
menningarminja á landinu. Einhverjir gætu verið hikandi við að svara af ótta við að auðvelt væri að 
rekja svörin til einstaklinga. Þess var þó sérstaklega gætt við hönnun spurningakönnunarinnar að hafa 
ekki valkosti sem fáir myndu merkja við. Þannig var t.d. ekki boðið upp á valkostinn „tækniminjasafn“, 
þegar spurt var um starfsstað, þar sem þau eru aðeins tvö talsins. Í staðin var möguleiki að merkja við 
„annað“, sem fleiri gætu einnig nýtt sér.  

Mynd 5: Þau atriði sem spurt var um í 
spurningaskránni 
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Menningarminjasöfn á landinu eru eins misjöfn og þau eru mörg. Þau stærstu hafa tugi 
starfsmanna en þau minnstu aðeins einn. Sum eru staðsett í þéttbýliskjörnum, önnur á afskekktum 
stöðum. Einhver söfn eru rekin af sveitarfélögum, önnur af einkaaðilum. Það má því spyrja sig hvort 
hægt sé að bera niðurstöður frá þessum söfnum saman. Staðreyndin er þó sú að Safnastefnu á sviði 
menningarminja er ætlað að ná utan um starfsemi allra þessara safna og um þau gilda sömu lög. 
Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að endurspegla raunveruleikann í allri sinni fjölbreytni.  

4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verða niðurstöður könnunarinnar kynntar. Umfjölluninni er skipt eftir þeim þemum 
sem lagt var upp með að skoða og eru kynnt í kafla 3 um aðferðafræði. 

4.1. Þátttakendur í könnuninni 
Svarendur könnunarinnar voru á breiðu aldursbili og voru hlutföll kynjanna jöfn. Starfsaldur var 
misjafn. Algengustu svörin voru á sitt hvorum enda skalans; 38% hafa starfað í þessu safni í 0-4 ár og 
fjórðungur lengur en í 15 ár. 63% svarenda starfa í byggðasafni en 37% í annars konar 
menningarminjasafni. Ríflega helmingur safnanna er í þéttbýli en tæpur helmingur í dreifbýli. Fjöldi 
stöðugilda í söfnunum er mjög fjölbreyttur.  

4.2. Áhrif stefnunnar á störf safnsins 
Helmingur svarenda var sammála eða mjög sammála því að Safnstefna á sviði menningarminja hafi 
áhrif á hvaða verkefni innan safnsins komist til framkvæmda. Þriðjungur var hlutlaus en 15% 
ósammála eða mjög ósammála. Þegar spurt var hvenær stefnan nýtist í starfi safnsins voru svörin 
mjög fjölbreytt eins og sjá má á mynd 6. Þeir valmöguleikar sem flestir merktu við voru „Við faglegt 
starf“ og „Við forgangsröðun verkefna“. Einn svarenda bætti við skriflegu svari, sjá mynd 7.  
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Mynd 6: Fjöldi svara við spurningunni "Hvenær nýtist Safnastefna á sviði menningarminja?" 
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4.3. Stefna safnanna 
Aðeins einn svaraði neitandi þegar spurt var hvort mörkuð hafi verið stefna fyrir safnið. Helmingur 
stefnanna var gerður áður en Safnastefna á sviði menningarminja var gefin út og tæpur helmingur 
eftir að stefna kom út. Sambærilegur fjöldi stefnanna byggir á Safnastefnu á sviði menningarminja.  

4.4. Framtíðarsýn og markmið 
63% svarenda nýta framtíðarsýnina í Safnastefnu á sviði menningarminja markvisst sem leiðarljós í 
starfsemi safnsins. Meirihluti svarenda var „sammála“ eða „mjög sammála“ því að unnið hefði verið 
markvisst að því að ná markmiðunum sem kynnt eru í Safnastefnu á sviði menningarminja, sjá mynd 
8. Þegar svör þeirra sem voru „sammála“ og „mjög sammála“ eru lögð saman kemur í ljós að hlutfall 
þeirra sem vinna markvisst að því að ná markmiðum stefnunnar er á bilinu 65 til 94 af hundraði 
svarenda. Fæstir vinna að markmiði 5 en flestir markmiði 4.  

4.5. Leiðir að markmiðum 
Spurt var um leiðirnar sem söfnin fara til að ná markmiðum safnastefnunnar. Miðað við fjölda svara 
hefur hver og einn merkt við þrjá valkosti að meðaltali. Dreifing svaranna var jöfn og ekki hægt að 
greina mynstur í þeim. Svarendur voru beðnir um að gefa dæmi um hvernig leiðirnar hefðu nýst til að 
ná markmiðum safnastefnunnar. Svörin má sjá í viðauka 2.  

4.6. Fyrirmyndir að verkefnum 
Mikill minnihluti svaraði því til að hafa notað verkefni sem kynnt eru í Safnastefnu á sviði 
menningarminja sem fyrirmynd að verkefnum í safninu. Markmið 5 skar sig frá en 40% svarenda 
höfðu notað verkefnin sem fyrirmyndir að fullu eða hluta.  

Mynd 7: Skriflegt svar við spurningunni "Hvenær nýtist Safnastefna á sviði menningarminja í 
starfsemi safnsins?" 
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4.7. Eignarhald 
Um helmingur svarenda sagðist hafa tekið þátt í gerð Safnastefnu á sviði menningarminja. Þeir sem 
svöruðu játandi voru spurðir um hversu lærdómsríkt þeim fannst ferlið við gerð stefnunnar. 80% 
svöruðu „mjög sammála“ eða „sammála“. Spurt var hvort þátttaka í gerð stefnunnar hefði breytt sýn 
svarenda á starfsemi safna. 60% svaraði „hvorki né“, 20% voru „mjög ósammála“ og 20% „sammála“ 
fullyrðingunni.  

4.8. Fjármagn 
Ríflega 60% safna gera ráð fyrir verkefnum sem styðja við markmiðin í Safnastefnu á sviði 
menningarminja í fjárhagsáætlun sinni. Um 40% svarenda voru „sammála“ eða mjög „sammála“ 
fullyrðingu um að verkefni sem styðja við markmið Safnastefnu á sviði menningarminja væru ofar í 
forgangsröðuninni, sjá mynd 9. Tæpur fjórðungur svarenda var „ósammála“ eða „mjög ósammála“. 
76% safna höfðu fengið styrk úr safnasjóði fyrir verkefnum sem styðja við markmiðin í Safnastefnu á 
sviði menningarminja.  

 

Mynd 9: Svör við spurningu um forgangsröðun verkefna í fjárhagsáætlun 

4.9. Kynning stefnunnar 
Stærsti hluti svarenda hafði lesið stefnuna alla og nokkrir að hluta. Þó höfðu fjórir ekki lesið stefnuna. 
Ríflega helmingur var sammála eða mjög sammála því að þeir þekktu markmiðin í stefnunni, sjá mynd 
10. Tæpur helmingur var sammála eða mjög sammála því að stefnan hafi verið kynnt vel fyrir 
starfsfólki í söfnum landsins. Spurt var hvort svarendur hefðu kynnt Safnastefnu á sviði 
menningarminja fyrir öðru starfsfólki safnsins. 40% hafði gert það, 24% höfðu ekki gert það og í 35% 
tilfella átti það ekki við. Ríflega helmingur svarenda hafði kynnt stefnuna fyrir eigendum safnsins.  
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Mynd 10: Svör við spurningu um þekkingu safnstjóra á markmiðum stefnunnar 

4.10. Menning 
Langflestir þátttakendur í könnuninni voru á því máli að þörf væri fyrir Safnastefnu á sviði 
menningarminja. 65% voru „mjög sammála“, 30% „sammála“ og 5% svöruðu „hvorki né“. Eins voru 
nær allir svarendur „sammála“ eða „mjög sammála“ þeirri fullyrðingu að mikilvægt væri að safnið 
fylgdi stefnunni. Þrír fjórðu hlutar svarenda voru „sammála“ eða „mjög sammála“ því að Safnastefna 
á sviði menningarminja hafi jákvæð áhrif á starfsemi safnsins. Einn var „mjög ósammála“.  

4.11. Mannauður 
Spurt var um afstöðu til fullyrðingar þar sem fram kom að safnið hefði nægan mannauð til að sinna 
verkefnum umfram grunnkröfur sem gerðar eru til viðurkenndra safna og voru svörin misjöfn. Tæpur 
helmingur svaraði „ósammála“ eða  „mjög ósammála“  en 35% „sammála“ eða „mjög sammála“, sjá 
mynd 11. Allir voru sammála eða mjög sammála því að starfsfólk safnsins hefði faglegan grunn til að 
uppfylla markmiðin sem tilgreind eru í Safnastefnu á sviði menningarminja. Meirihluti var því einnig 
„sammála“ eða „mjög sammála“ að starfsfólk hafi möguleika á starfsþróun sem styður við markmið 
stefnunnar. Tæplega 20% svaraði þó „mjög ósammála“.  
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5. Umræður 
Hér á eftir verður rætt um niðurstöður könnunarinnar og túlkun þeirra. Jafnframt verða dregin fram 
atriði sem kunna að vera efni í framhaldsrannsókn. Líkt og í kafla 4 er umfjölluninni skipt eftir þeim 
þemum sem lagt var upp með að skoða og eru kynnt í kafla 3 um aðferðafræði.  

5.1. Áhrif stefnunnar á störf safnsins 
Það er ánægjulegt að sjá við hversu fjölbreytt verkefni Safnastefna á sviði menningarminja nýtist. 
Eins og áður hefur komið fram fer árangursrík innleiðing stefnumörkunar fram í gegnum verkefni 
skipuheildar. Velja þarf réttu verkefnin og framkvæma þau á réttan hátt (Morgan, 2007, bls. 3 og 10). 
Helmingur safnstjóra telur að Safnastefna á sviði menningarminja hafi áhrif á hvaða verkefni koma til 
framkvæmda innan safnsins. Það mætti gjarnan vera meira í ljósi þess að innleiðing verkefna fer helst 
fram í gegnum val á verkefnum. Til að auka árangur stefnunnar mætti leggja meiri áherslu á 
innleiðingarferlið og fræðslu til safnstjóra um aðferðir. Það vekur athygli að 15% svarenda telja 
stefnuna ekki hafa áhrif á hvaða verkefni komast til framkvæmda. Í því ljósi er áhugavert að skoða 
nánar skriflega svarið sem barst þegar spurt var hvenær Safnastefna á sviði menningarminja nýtist. 
Þar er fjallað um ómeðvituð áhrif sem stefnan hefur og að hún sitji í undirmeðvitundinni. Í þessu ljósi 
má velta því fyrir sér hvort einhverjir þeirra sem telja stefnuna ekki hafa áhrif á verkefni safnsins verði 
fyrir óbeinum áhrifum af henni.  

5.2. Stefna safnanna 
Stefna hefur verið mörkuð fyrir öll söfnin nema eitt. 44% safnanna vinna eftir stefnumörkun sem gerð 
var eftir að Safnastefna á sviði menningarminja kom út. Það vekur athygli að stefna tveggja safna í 
þeim hópi byggir ekki á Safnastefnu á sviði menningarminja. Það væri áhugavert að kanna hvaða 
ástæða liggur að baki því að ekki var byggt á stefnunni.  

5.3. Framtíðarsýn og markmið  
Meirihluti safna nýtir framtíðarsýnina sem sett er fram í Safnastefnu á sviði menningarminja og 
vinnur markvisst að því að ná markmiðum hennar. Nokkur munur mælist á milli markmiða. Það 
bendir til þess að söfnin noti stefnuna í samræmi við hugmyndafræði hennar. Hún byggir á því að 
söfn velji sér þær áherslur sem henta starfsemi þeirra en ekki að söfnin vinni að öllum markmiðunum. 
Flestir vinna eftir markmiði 4, sem snýr að því að leggja rækt við mannauð og starfumhverfi til að 
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Mynd 11: Svör við spurningu um mannauð 
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styðja við markmið safnastarfs. Markmið 2, að vinna faglega og á vandaðan hátt með safnkostinn, 
skar sig frá hinum þar sem tæplega 70% voru „mjög sammála“ því að unnið væri markvisst að því að 
ná markmiðinu.  

5.4. Leiðir að markmiðum 
Hægt var að haka við fleiri en einn möguleika þegar spurt var eftir hvaða leiðum væri unnið að 
markmiðunum. Það er greinilegt af fjölda svara að söfnin velja fleiri en eina leið en að meðaltali 
merkti hver og einn við þrjá valmöguleika. Um helmingur svarenda gaf upp skriflegt dæmi um þær 
leiðir sem notaðar eru til að ná markmiðum Safnastefnu á sviði menningarminja. Það bendir til að 
safnstjórar tengja í raun og veru stefnuna saman við verkefni safnsins og nýta hana á meðvitaðan 
hátt.  

5.5. Fyrirmyndir að verkefnum 
Fremur fá söfn hafa nýtt fyrirmyndir að verkefnum sem kynntar eru í safnastefnunni. Það er ef til vill 
ekki ófyrirséð þar sem söfnin eru ólík sem og aðstæður þeirra. Tilgangur þess að hafa fyrirmyndirnar í 
Safnastefnu á sviði menningarminja felst ef til vill fremur í því að veita þeim söfnum sem leggja til 
fyrirmyndirnar eignarhald í stefnunni og öðrum söfnum innblástur og hvatningu til góðra verka. 
Markmið 5, sem fjallar um sjálfbæra þróun í safnastarfi, skar sig aðeins frá að þessu leyti en 40% 
svarenda höfðu notað verkefnin sem fyrirmyndir að fullu eða hluta. Athygli vekur að markmið 5 var á 
sama tíma það markmið sem fæst söfnin vinna markvisst að. Áhugavert væri að rannsaka nánar hvers 
vegna það er. Einn möguleiki gæti verið að markmiðið sé ekki nógu skýrt sett fram. Af þeirri ástæðu 
veigri safnafólk sér við að vinna eftir því og reyni það að ná markmiðinu treysti það meira á 
fyrirmyndir að verkefnum.  

5.6. Eignarhald 
Um helmingur svarenda taldi sig hafa komið að gerð Safnastefnu á sviði menningarminja. Þátttaka í 
gerð stefnunnar var skilgreind sem seta í ritnefnd, þátttaka í samráðsfundi eða önnur fundarseta með 
fulltrúum úr ritnefnd stefnunnar. Það kom á óvart að fjöldinn væri ekki meiri, enda var mikil áhersla 
lög á að stefnan væri unnin í samráði við öll menningarminjasöfn landsins. Sé litið til starfsaldurs 
svarenda í safninu kemur í ljós að 38% hafa unnið í safninu skemur en 5 ár og störfuðu því ekki í 
safninu þegar stefnan var gerð. Aðeins einn úr þessum hópi hafði tekið þátt í gerð stefnunnar. Það 
þýðir að einhverjir safnstjórar hafi verið starfandi í safninu á þeim tíma sem stefnan var gerð en 
finnist þeir þó ekki hafa tekið þátt í gerð stefnunnar. Annað hvort hefur samráð ekki verið haft við 
þessa aðila eða að þeim finnist þeir ekki hafa komið að gerð stefnunnar þrátt fyrir samráð. Sé hið 
síðara rétt gæti það verið vísbending um að tilfinningu fyrir eignarhaldi skorti en það gæti verið 
hamlandi þáttur fyrir innleiðingu.  

5.7. Fjármagn 
Ríflega 60% safna gerir ráð fyrir verkefnum sem styðja við markmiðin í safnastefnunni í 
fjárhagsáætlun en aðeins 40% forgangsraða þeim verkefnum ofar en öðrum verkefnum. Það vakti 
athygli að tæpur fjórðungur svaraði þessari spurningu með „mjög ósammála“ og „ósammála. Ein af 
ástæðum þess að safnastefnan hafi ekki áhrif á fjárhagsáætlun gæti verið að safnið hafi ekki fjármagn 
fyrir öðru en allra nauðsynlegustu verkefnunum. Söfnin sem svöruðu á þennan hátt voru í öllum 
tilvikum í dreifbýli og höfðu fá stöðugildi. Rekstrargrundvöllur lítilla safna utan þéttbýla er oft á tíðum 
ótryggur og því gæti þetta vel átt við. Þrjú af hverjum fjórum söfnum höfðu fengið styrk úr safnasjóði 
til verkefna sem styðja við markmið safnastefnunnar sem er mjög ánægjulegt. Það eru því 
vísbendingar að fjármagn geti verið hamlandi þáttur við innleiðingu Safnastefnu á sviði 
menningarminja í einhverjum söfnum en safnasjóður vegi á móti þeim áhrifum að einhverju leyti.  
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5.8. Kynning stefnunnar 
Ljóst er að gera má betur í kynningu Safnastefnu á sviði menningarminja. Hluti safnstjóra hefur ekki 
lesið stefnuna og þekkir ekki markmið hennar. Sérstaklega mætti líta til safnstjóra sem hafa stuttan 
starfsaldur í safninu. Í þessum hópi finnst flestum að safnastefnan sé illa kynnt og þó að flestir hafi 
lesið stefnuna alla eða að hluta þá svöruðu aðeins fáir því að þeir þekkti markmið hennar. Því er ljóst 
að fylgja þarf kynningu stefnunnar betur eftir á gildistíma hennar. Þannig mætti ýta undir að allir 
safnstjórar tileinki sér stefnuna, hvort sem þeir séu nýir í starfi eða ekki. Einnig mætti hvetja 
safnstjóra til að kynna stefnuna betur fyrir starfsfólki safnsins. Tæpur fjórðungur hafði ekki gert það 
en mikilvægt er að allir starfsmenn þekki stefnuna sé ætlunin að vinna að markmiðum hennar. Eins 
mætti kynna Safnastefnu á sviði menningarminja fyrir eigendum safna á markvissari hátt. Í stefnunni 
kemur fram að markhópur hennar sé eigendur og starfsfólk viðurkenndra safna (Safnastefna á sviði 
menningarminja, 2017, bls. 6). Hins vegar er óljóst hvernig staðið skuli að kynningu til eigendanna og 
hver skuli sinna því. Aðeins helmingur safnstjóra hafði kynnt eigendur fyrir stefnunni. Eigendur stýra í 
mörgum tilvikum fjármagni, fjölda stöðugilda, tækifærum til starfsþróunar og endurmenntunar og 
öðru sem snýr að rekstri safna. Hafi þeir betri skilning á stefnunni er líklegra að þeir verði að 
hvetjandi fremur en hamlandi þætti í innleiðingu stefnunnar.  

5.9. Menning 
Flestir svarenda voru á því máli að þörf væri fyrir Safnastefnu á sviði menningarminja og að mikilvægt 
væri að safnið fylgdi stefnunni. Að sama skapi voru flestir einnig sammála því að stefnan hefði jákvæð 
áhrif á starfsemi safnsins. Það má því gera því skóna að menningin í kringum stefnuna sé almennt 
jákvæð.  

5.10. Mannauður 
Staða mannauðsmála er greinilega misjöfn milli safna. Ríflega þriðjungur telur sig hafa nægan 
mannauð til að sinna verkefnum umfram þær grunnkröfur sem gerðar eru til viðurkenndra safna en 
tæpur helmingur telur svo ekki vera. Í þeim síðarnefndu má ætla að mannauðsmál séu hamlandi 
þáttur við innleiðingu Safnastefnu á sviði menningarminja. Það er ánægjuefni að allir telji starfsfólk 
sitt hafa faglega grunn til að sinna störfum sínum og að margir telji að starfsfólk hafi möguleika á 
starfsþróun sem styður við markmið Safnastefnu á sviði menningarminja. Það vekur þó athygli að 
20% svarenda var mjög ósammála því. Þessi söfn eru í dreifbýli en gögnin buðu ekki upp á nánari 
greiningu en það. Því er ljóst að tækifæri til starfsþróunar geta verið bæði hamlandi og hvetjandi 
þáttur þegar kemur að innleiðingu stefnunnar. Þetta mætti ef til vill skoða í samræmi við kynningu 
stefnunnar fyrir eigendum enda eru það oft á tíðum þeir sem taka ákvarðanir um mannauðsmál.  
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6. Lokaorð 
Niðurstöður könnunarinnar sýna að Safnastefna á sviði menningarminja nýtist söfnum á fjölbreyttan 
hátt. Meirihluti safnanna vinnur markvisst að því að ná framtíðarsýninni og markmiðunum sex sem 
sett eru fram í stefnunni. Söfnin notast við leiðir af margvíslegu tagi til að ná markmiðunum. Það er í 
takt við hugmyndafræði stefnunnar, að söfnin velji áherslur og leiðir sem henta á hverjum stað. Aftur 
á móti eru fyrirmyndir að verkefnum sem styðja við markmiðin lítið notuð. Safnastefnan kemur að 
gagni við ýmis konar verkefni innan safnanna en algengustu svörin voru að þau nýtist við faglegt starf 
og við forgangsröðun verkefna. Aðeins um helmingur safnstjóra telur þó að Safnastefna á sviði 
menningarminja hafi áhrif á hvaða verkefni koma til framkvæmda innan safnsins. Í þessu ljósi mætti 
benda á og fræða safnafólk um að val á verkefnum er mikilvægur þáttur í innleiðingarferli. Eitt 
skriflegt svar vakti sérstaka athygli. Þar var bent á að áhrif stefnunnar geti verið ómeðvituð og að hún 
sitji eftir í undirmeðvitund safnafólks. Stefnan ítreki þau viðmið og gildi sem starfað væri eftir en 
hvetti líka til hugrekkis og nýsköpunar. Í öllum nema tveimur tilvikum þar sem stefna safns var 
mörkuð eftir að Safnastefna á sviði menningarminja kom út var hún notuð til grundvallar.      

Í ljós komu nokkrir þættir sem geta verið hamlandi við innleiðingu stefnunnar. Vísbendingar 
eru um að tilfinning fyrir eignarhaldi sé ekki næg. Fjármagn getur að sama skapi verið hamlandi 
þáttur og virðist það einkum eiga við í söfnum í dreifbýli með fáum stöðugildum. Fylgja mætti betur 
eftir kynningu stefnunnar þegar líður frá útgáfu stefnunnar. Nýtt fólk tekur til að mynda til starfa í 
söfnum en einnig er mikilvægt að viðhalda þekkingu á stefnunni. Eigendur safna eru í markhópi 
stefnunnar en óljóst er hver skuli sjá um að kynna stefnuna fyrir þeim. Aðeins helmingur safnstjóra 
hefur kynnt stefnuna fyrir eigendum safnsins og má draga þá ályktun að aðeins hluti þeirra telur það í 
sínum verkahring. Staða mannauðsmála er misjöfn á milli safna og er í sumum tilfellum hamlandi.  

Hvetjandi þættir eru einnig til staðar. Menningin virðist vera jákvæð í garð Safnastefnu á sviði 
menningarminja og safnstjórar sammála um að þörf sé fyrir hana og að hún hafi jákvæð áhrif á 
starfsemi safna. Eins höfðu þrjú af hverjum fjórum söfnum fengið styrk úr safnasjóði fyrir verkefnum 
sem styðja við markmið stefnunnar.  

Könnunin varpaði skýrara ljósi á hvernig söfnin í landinu nýta Safnastefnu á sviði 
menningarminja en vakti einnig upp nýjar spurningar. Markmið 5, sem fjallar um sjálfbærni í 
safnastarfi, sker sig til að mynda frá hinum markmiðunum en umtalsvert færri söfn vinna markvisst 
að því að ná því markmiði. Gögnin bjóða ekki upp á skýringu á því en það væri vert að rannsaka 
nánar. Eins væri forvitnilegt að kanna hvers vegna tvö þeirra safna sem mörkuðu stefnu sína eftir 
Safnastefna á sviði menningarminja kom út notuðu hana ekki til grundvallar. Þessum spurningum 
verður vonandi hægt að svara þegar vinna við næstu safnastefnu hefst. Vinnan byggir á samráði og 
samtali við samfélag safnmanna og ættu þessi atriði að vera einn af umræðuþáttum.  

Mikilvægt skref til að auka áhrif Safnastefnu á sviði menningarminja er að kanna hvort og þá 
hvernig vega megi upp á móti þeim þáttum sem hafa hamlandi áhrif á innleiðingu hennar. Brýnast 
væri að endurskoða kynningarmál, bæði með tilliti til starfsfólks safna sem og eigenda þeirra. 
Gildistími stefnunnar er óráðinn og nú þegar fjögur ár eru liðin frá útgáfu hennar er tímabært að 
minna á hana. Til greina kæmi að hrinda af stað kynningarátaki. Skoða þarf sérstaklega hvernig 
nálgast má eigendur safnanna og í höndum hvers það verður.  
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7. Þakkir 
Ég vil færa safnstjórum menningarminjasafna þakkir fyrir að gefa sér tíma til að svara könnuninni. 
Svörin bera vitni um gróskumikið og öflugt starf og fylla alla þá sem hafa áhuga á menningararfinum 
bjartsýni og stolti fyrir hönd safnafólks. Eins vil ég þakka Svönu Helen Björnsdóttur fyrir handleiðslu 
og Margréti Hallgrímsdóttur, Ágústu Kristófersdóttur og öðru samstarfsfólki í Þjóðminjasafni Íslands 
fyrir góðar umræður og ráðleggingar. Sömuleiðis fær Þóra Björk Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri 
safnaráðs þakkir fyrir að svara spurningum mínum.  
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Viðauki 1 
Spurningaskrá sem send var til safnstjóra allra menningarminjasafna á landinu. 



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja
Kæri safnstjóri/forstöðumaður. 

Spurningalisti þessi er hluti af lokaverkefni mínu í meistaranámi í
verkefnastjórnun (MPM – Master of Project Management) við Háskólann í
Reykjavík. Markmið verkefnisins er að kanna hvernig Safnastefna á sviði
menningarminja sem Þjóðminjasafn Íslands gaf út árið 2017 hefur nýst söfnum.
Það er gert með því að senda þennan spurningalista til safnstjóra allra
menningarminjasafna á Íslandi. Spurt er um aðgerðir sem fylgt hafa í kjölfar
útgáfu safnastefnunnar og um ýmsa hvetjandi og hamlandi þætti.
Niðurstöðurnar munu nýtast við gerð næstu útgáfu af Safnastefnu á sviði
menningarminja. Þín svör eru því mikilvæg. 

Það tekur u.þ.b. 20 mínútur að svara spurningalistanum.

Takk fyrir að gefa þér tíma til að taka þátt í könnuninni. 

Með kveðju,
Eva Kristín Dal



Safnastefnu á sviði menningarminja má nálgast í heild sinni hér 

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf


Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

1. Hefur þú lesið Hefur þú lesið Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja??

Já, alla stefnuna

Já, að hluta

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

2. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Ég þekki markmiðin sex sem kynnt eru í stefnunniÉg þekki markmiðin sex sem kynnt eru í stefnunni 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

3. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Mér finnst Mér finnst Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja hafa verið kynnt vel fyrir hafa verið kynnt vel fyrir
starfsfólki í söfnum landsinsstarfsfólki í söfnum landsins 



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

4. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja hefur haft áhrif á hvaða verkefni innan hefur haft áhrif á hvaða verkefni innan
safnsins sem ég starfa hjá komast til framkvæmdasafnsins sem ég starfa hjá komast til framkvæmda 



5. Hvenær nýtist Hvenær nýtist Safnastefna á sviði menningarminja Safnastefna á sviði menningarminja í starfsemi safnsins?í starfsemi safnsins?

Hægt er að haka við fleiri en einn valmöguleika 

Í samskiptum við eigendur

Við forgangsröðun verkefna

Við gerð árhagsáætlana

Við gerð styrkumsókna

Við miðlun, t.d. sýningagerð

Við faglegt starf

Við nýsköpun

Í samskiptum við nærsamfélagið

Við gerð starfsþróunaráætlana

Í samskiptum við fræðasamfélagið

Í alþjóðlegu samstarfi

Annað. Vinsamlegast tilgreinið



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

Í Safnalögum nr. 141/2011 er kveðið á um að viðurkennd söfn skili stefnumörkun um
starfsemi sína til viðeigandi höfuðsafns á ögurra ára fresti. 

6. Hefur verið mörkuð stefna fyrir safnið þú starfar hjá?Hefur verið mörkuð stefna fyrir safnið þú starfar hjá?

Já

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

7. Var stefnan gerð eftir aðVar stefnan gerð eftir að Safnastefna á sviði menningarminja Safnastefna á sviði menningarminja kom út árið kom út árið
2017?2017?

Já, hún var gerð eftir að Safnastefna á sviði menningarminja kom út árið 2017

Nei, hún var gerð áður en Safnastefna á sviði menningarminja kom út árið 2017

Veit ekki

Vil ekki svara

8. Byggir stefna safnsins að einhverju leyti á Byggir stefna safnsins að einhverju leyti á Safnastefnu á sviðiSafnastefnu á sviði
menningarminjamenningarminja??

Já

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

Í Safnastefnu á sviði menningarminja er eftirfarandi framtíðarsýn sett fram: 

Á íslenskum söfnum er staðið fyrir metnaðarfullri og lifandi
starfsemi sem tengir fólk, staði og safnkost; þar má finna innblástur
og hughrif byggð á sanngildi. Söfn eru traustar stofnanir og hafa
ótvírætt gildi fyrir samfélgið.

Framtíðarsýn í Safnastefnu á sviði menningarminja  

9. Hefur framtíðarsýnin nýst markvisst sem leiðarljós í starfsemi safnsins?Hefur framtíðarsýnin nýst markvisst sem leiðarljós í starfsemi safnsins? 

Já

Nei

Hvorki né

Vil ekki svara

10. Getur þú nefnt dæmi um hvernig framtíðarsýnin hefur nýst í starfsemiGetur þú nefnt dæmi um hvernig framtíðarsýnin hefur nýst í starfsemi
safnsins?safnsins?

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=12


Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja
Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt sex markmið:

Markmið 1: Að samfélagslegt hlutverk safna verði í fyrirrúmi

Markmið 1 í Safnastefnu á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

11. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Í safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 1 sem sett er fram íÍ safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 1 sem sett er fram í
Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynntar leiðir að hverju markmiði:

Leiðir að markmiði 1

Skapa vettvang fyrir umræðuSkapa vettvang fyrir umræðu
Samráð og samvinnaSamráð og samvinna
SafnfræðslaSafnfræðsla
Þjónusta safnaÞjónusta safna

Leiðir að markmiði 1 í Safnastefnu á sviði menningarminja 

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=14
https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=15


12. Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 1?Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 1?

Hægt er að haka við fleiri en einn valmöguleika 

Skapa vettvang fyrir umræðu 

Samráð og samvinna 

Safnfræðsla 

Þjónusta safna 

Öðrum leiðum en þeim sem tilgreindar eru í Safnastefnu á sviði menningarminja

Ekki hefur verið unnið markvisst að markmiði 1

Vil ekki svara

13. Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 1 í safninu?Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 1 í safninu?

Svona gerum við

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt tvö verkefni með hverju markmiði
stefnunnar. Þau sýna þær leiðir sem söfn á Íslandi hafa farið til að ná markmiðunum og eru
ætluð sem fyrirmyndir og innblástur fyrir önnur söfn.

Með markmiði 1 eru eftirfarandi fyrirmyndir kynntar:

Samvinna í héraði - Byggðasafn SkagfirðingaSamvinna í héraði - Byggðasafn Skagfirðinga
Sjál oðaliðastarf á FlugsafninuSjál oðaliðastarf á Flugsafninu

Fyrirmyndir að verkefnum sem styðja við markmið 1 í Safnastefnu á sviði menningarminja

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=16


14. Hafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum íHafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum í
safninu?safninu?

Já

Já, að hluta

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara

15. Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu?Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu? 



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja
Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt sex markmið:

Markmið 2: Að vinna faglega og á vandaðan hátt með safnkostinn

Markmið 2 í Safnastefnu á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

16. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Í safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 2 sem sett er fram íÍ safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 2 sem sett er fram í
Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynntar leiðir að hverju markmiði:

Leiðir að markmiði 2

Samhengi safnastarfsSamhengi safnastarfs
Efla fagmennsku enn frekarEfla fagmennsku enn frekar
Aðgengi fyrir allaAðgengi fyrir alla
Auka þekkingu starfsfólksAuka þekkingu starfsfólks
Styrkja faglegt starfStyrkja faglegt starf

Leiðir að markmiði 2 í Safnastefnu á sviði menningarminja 

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=17
https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=18


17. Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 2?Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 2?

Hægt er að haka við fleiri en einn valmöguleika 

Samhengi safnastarfs 

Efla fagmennsku enn frekar í öllu sem snýr að safnkostinum

Aðgengi fyrir alla 

Auka þekkingu starfsfólks 

Styrkja faglegt starf 

Öðrum leiðum en þeim sem tilgreindar eru í Safnastefnu á sviði menningarminja

Ekki hefur verið unnið markvisst að markmiði 2

Vil ekki svara

18. Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 2 í safninu?Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 2 í safninu?

Svona gerum við

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt tvö verkefni með hverju markmiði
stefnunnar. Þau sýna þær leiðir sem söfn á Íslandi hafa farið til að ná markmiðunum og eru
ætluð sem fyrirmyndir og innblástur fyrir önnur söfn.

Með markmiði 2 eru eftirfarandi fyrirmyndir kynntar:

Öflugt faglegt starf með safnkostinn - Byggðasafn ÁrnesingaÖflugt faglegt starf með safnkostinn - Byggðasafn Árnesinga
Festum þráðinn – Minjasafn AusturlandsFestum þráðinn – Minjasafn Austurlands

Fyrirmyndir að verkefnum sem styðja við markmið 2 í Safnastefnu á sviði menningarminja

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=19


19. Hafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum íHafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum í
safninu?safninu?

Já

Já, að hluta

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara

20. Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu?Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu? 



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja
Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt sex markmið: 

Markmið 3: Að sýna frumkvæði og hugrekki í að hafa mótandi áhrif á
framþróun í menningarlífi

Markmið 3 í Safnastefnu á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

21. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Í safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 3 sem sett er fram íÍ safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 3 sem sett er fram í
Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynntar leiðir að hverju markmiði:

Leiðir að markmiði 3

Halda sanngildi í heiðriHalda sanngildi í heiðri
Endurspegla mannlíf og samfélagEndurspegla mannlíf og samfélag
FjölmenningarsamfélagFjölmenningarsamfélag
Skapandi vinnustaður hefur áhrifSkapandi vinnustaður hefur áhrif
Stýring og þjónustaStýring og þjónusta við ferðamenn og fræðimennvið ferðamenn og fræðimenn

Leiðir að markmiði 3 í Safnastefnu á sviði menningarminja 

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=20
https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=21


22. Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 3?Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 3?

Hægt er að haka við fleiri en einn valmöguleika 

Halda sanngildi í heiðri 

Endurspegla mannlíf og samfélag 

Fjölmenningarsamfélag 

Skapandi vinnustaður hefur áhrif 

Stýring og þjónusta við ferðamenn og fræðimenn 

Öðrum leiðum en þeim sem tilgreindar eru í Safnastefnu á sviði menningarminja

Ekki hefur verið unnið markvisst að markmiði 3

Vil ekki svara

23. Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 3 í safninu?Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 3 í safninu?

Svona gerum við

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt tvö verkefni með hverju markmiði
stefnunnar. Þau sýna þær leiðir sem söfn á Íslandi hafa farið til að ná markmiðunum og eru
ætluð sem fyrirmyndir og innblástur fyrir önnur söfn.

Með markmiði 3 eru eftirfarandi fyrirmyndir kynntar:

Skapandi samstarf við tónlistarskólann - Safnahús Borgar arðarSkapandi samstarf við tónlistarskólann - Safnahús Borgar arðar
Sóknarfæri í sanngildi - Síldarminjasafn Íslands á SiglufirðiSóknarfæri í sanngildi - Síldarminjasafn Íslands á Siglufirði

Fyrirmyndir að verkefnum sem styðja við markmið 3 í Safnastefnu á sviði menningarminja

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=22


24. Hafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum íHafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum í
safninu?safninu?

Já

Já, að hluta

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara

25. Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu?Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu? 



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja
Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt sex markmið:

Markmið 4: Að lögð verði rækt við mannauð og starfsumhverfi til að
styðja við markmið safnastarfs

Markmið 4 í Safnastefnu á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

26. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Í safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 4 sem sett er fram íÍ safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 4 sem sett er fram í
Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynntar leiðir að hverju markmiði:

Leiðir að markmiði 4

Endurmenntun/símenntunEndurmenntun/símenntun
StarfsþróunStarfsþróun
Varðveisla þekkingarVarðveisla þekkingar
StarfsnámStarfsnám

Leiðir að markmiði 4 í Safnastefnu á sviði menningarminja 

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=23
https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=24


27. Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 4?Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 4?

Hægt er að haka við fleiri en einn valmöguleika 

Endurmenntun/símenntun 

Starfsþróun 

Varðveisla þekkingar 

Starfsnám 

Öðrum leiðum en þeim sem tilgreindar eru í Safnastefnu á sviði menningarminja

Ekki hefur verið unnið markvisst að markmiði 4

Vil ekki svara

28. Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 4 í safninu?Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 4 í safninu?

Svona gerum við

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt tvö verkefni með hverju markmiði
stefnunnar. Þau sýna þær leiðir sem söfn á Íslandi hafa farið til að ná markmiðunum og eru
ætluð sem fyrirmyndir og innblástur fyrir önnur söfn.

Með markmiði 4 eru eftirfarandi fyrirmyndir kynntar:

Gerð starfsþróunaráætlunar - Byggðasafn Hafnar arðarGerð starfsþróunaráætlunar - Byggðasafn Hafnar arðar
Starfsnám – Þjóðminjasafn ÍslandsStarfsnám – Þjóðminjasafn Íslands

Fyrirmyndir að verkefnum sem styðja við markmið 4 í Safnastefnu á sviði menningarminja

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=25


29. Hafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum íHafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum í
safninu?safninu?

Já

Já, að hluta

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara

30. Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu?Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu? 



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja
Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt sex markmið: 

Markmið 5: Að tekið verði mið af sjál ærri þróun í safnastarfinu

Markmið 5 í Safnastefnu á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

31. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Í safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 5 sem sett er fram íÍ safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 5 sem sett er fram í
Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynntar leiðir að hverju markmiði: 

Leiðir að markmiði 5 

Rækta tengslin við nærsamfélagiðRækta tengslin við nærsamfélagið
Umhverfi – huga að sjál ærni á öllum sviðum safnastarfsUmhverfi – huga að sjál ærni á öllum sviðum safnastarfs
Efnahagur – samvinna/sameiningEfnahagur – samvinna/sameining
Varðveisla menningararfsVarðveisla menningararfs

Leiðir að markmiði 5 í Safnastefnu á sviði menningarminja 

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=26
https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=27


32. Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 5?Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 5?

Hægt er að haka við fleiri en einn valmöguleika 

Rækta tengslin við nærsamfélagið 

Umhverfi - huga að sjál ærni á öllum sviðum safnastarfs 

Efnahagur – samvinna/sameining 

Varðveisla menningararfs 

Öðrum leiðum en þeim sem tilgreindar eru í Safnastefnu á sviði menningarminja

Ekki hefur verið unnið markvisst að markmiði 5

Vil ekki svara

33. Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 5 í safninu?Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 5 í safninu?

Svona gerum við

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt tvö verkefni með hverju markmiði
stefnunnar. Þau sýna þær leiðir sem söfn á Íslandi hafa farið til að ná markmiðunum og eru
ætluð sem fyrirmyndir og innblástur fyrir önnur söfn.

Með markmiði 5 eru eftirfarandi fyrirmyndir kynntar:

Framhaldslíf sýninga - Hönnunarsafn ÍslandsFramhaldslíf sýninga - Hönnunarsafn Íslands
Grænu skrefin - Þjóðminjasafn ÍslandsGrænu skrefin - Þjóðminjasafn Íslands

Fyrirmyndir að verkefnum sem styðja við markmið 5 í Safnastefnu á sviði menningarminja

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=28


34. Hafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum íHafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum í
safninu?safninu?

Já

Já, að hluta

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara

35. Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu?Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu? 



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja
Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt sex markmið:

Markmið 6: Að safnastarfið taki mið af alþjóðlegum tengslum og
fræðilegri umræðu

Markmið 6 í Safnastefnu á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

36. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Í safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 6 sem sett er fram íÍ safninu hefur verið unnið markvisst að því að ná markmiði 6 sem sett er fram í
Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynntar leiðir að hverju markmiði: 

Leiðir að markmiði 6

(Al)þjóðlegt samstarf(Al)þjóðlegt samstarf
Alþjóðlegum siðareglum og sáttmálum fylgtAlþjóðlegum siðareglum og sáttmálum fylgt
Nýsköpun og áherslur í starfiNýsköpun og áherslur í starfi
Fræðilegur grundvöllur starfsinsFræðilegur grundvöllur starfsins

Leiðir að markmiði 6 í Safnastefnu á sviði menningarminja 

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=29
https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=30


37. Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 6?Hvaða leiðum hefur verið unnið eftir í safninu til að ná markmiði 6?

Hægt er að haka við fleiri en einn valmöguleika 

(Al)þjóðlegt samstarf 

Alþjóðlegum siðareglum fylgt 

Nýsköpun og áherslur í starfi 

Fræðilegur grundvöllur starfsins 

Öðrum leiðum en þeim sem tilgreindar eru í Safnastefnu á sviði menningarminja

Ekki hefur verið unnið markvisst að markmiði 6

Vil ekki svara

38. Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 6 í safninu?Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 6 í safninu?

Svona gerum við

Í Safnastefnu á sviði menningarminja eru kynnt tvö verkefni með hverju markmiði
stefnunnar. Þau sýna þær leiðir sem söfn á Íslandi hafa farið til að ná markmiðunum og eru
ætluð sem fyrirmyndir og innblástur fyrir önnur söfn.

Með markmiði 6 eru eftirfarandi fyrirmyndir kynntar:

Erlent samstarf – Byggðasafnið HvollErlent samstarf – Byggðasafnið Hvoll
Fræðsluferðir – BorgarsögusafnFræðsluferðir – Borgarsögusafn

Fyrirmyndir að verkefnum sem styðja við markmið 6 í Safnastefnu á sviði menningarminja

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=31


39. Hafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum íHafa þessi verkefni verið notuð sem fyrirmynd að einu eða fleiri verkefnum í
safninu?safninu?

Já

Já, að hluta

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara

40. Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu?Getur þú nefnt dæmi um slíkt verkefni í safninu? 



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

41. Tókst þú þátt í gerð Tókst þú þátt í gerð Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja??

Já, var í ritnefnd stefnunnar

Já, tók þátt í samráðsfundi

Já, átti fund með fulltrúum úr ritnefnd

Nei

Vil ekki svara



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

42. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Mér fannst ferlið við gerð stefnunnar lærdómsríktMér fannst ferlið við gerð stefnunnar lærdómsríkt 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

43. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Þátttaka mín í gerð stefnunnar breytti sýn minni á starfsemi safnaÞátttaka mín í gerð stefnunnar breytti sýn minni á starfsemi safna 



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

44. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Mér finnst vera þörf á Mér finnst vera þörf á Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

45. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Mér finnst mikilvægt að safnið fylgi Mér finnst mikilvægt að safnið fylgi Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja?? 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

46. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja hefur haft jákvæð áhrif á starfsemi safnsins hefur haft jákvæð áhrif á starfsemi safnsins



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

47. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Í árhagsáætlun safnsins er gert ráð fyrir verkefnum sem styðja við markmiðinÍ árhagsáætlun safnsins er gert ráð fyrir verkefnum sem styðja við markmiðin
(eitt eða fleiri) sem kynnt eru í (eitt eða fleiri) sem kynnt eru í Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

48. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Verkefni sem styðja við markmiðin í Verkefni sem styðja við markmiðin í Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja eru eru
ofar í forgangsröðinni við gerð árhagsáætlana en önnur verkefni safnsinsofar í forgangsröðinni við gerð árhagsáætlana en önnur verkefni safnsins 

49. Hefur safnið fengið styrk úr Safnasjóði eða öðrum sjóði frá árinu 2017 fyrirHefur safnið fengið styrk úr Safnasjóði eða öðrum sjóði frá árinu 2017 fyrir
verkefnum (einu eða fleiri) sem styðja við markmiðin sem sett eru fram íverkefnum (einu eða fleiri) sem styðja við markmiðin sem sett eru fram í
Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja??

Já, úr Safnasjóði

Já, úr öðrum sjóði

Nei

Veit ekki

Vil ekki svara



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

Í kaflanum Hvers vegna þurfum við safnastefnu? kemur fram að í stefnunni sé lögð áhersla
á að setja fram markmið umfram grunnkröfur sem gerðar eru til viðurkenndra safna 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

50. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Safnið hefur nægan mannauð til að sinna verkefnum umfram grunnkröfur semSafnið hefur nægan mannauð til að sinna verkefnum umfram grunnkröfur sem
gerðar eru til viðurkenndra safna sbr. gerðar eru til viðurkenndra safna sbr. SafnalögSafnalög nr. 141/2011 nr. 141/2011 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

51. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Starfsfólk safnsins hefur faglegan grunn til að uppfylla markmiðin sem tilgreindStarfsfólk safnsins hefur faglegan grunn til að uppfylla markmiðin sem tilgreind
eru íeru í Safnastefnu á sviði menningarminja Safnastefnu á sviði menningarminja 

Mjög ósammála Ósammála Hvorki né Sammála Mjög sammála Vil ekki svara

52. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu?

Starfsfólk safnsins hefur möguleika á starfsþróun sem styður við markmiðinStarfsfólk safnsins hefur möguleika á starfsþróun sem styður við markmiðin
sem tilgreind eru í sem tilgreind eru í Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja 

https://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf#page=8


53. Hefur þú kynnt Hefur þú kynnt Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja fyrir öðru starfsfólki fyrir öðru starfsfólki
safnsins?safnsins?

Já

Nei

Á ekki við

Vil ekki svara

54. Hefur þú kynnt Hefur þú kynnt Safnastefnu á sviði menningarminjaSafnastefnu á sviði menningarminja fyrir eigendum safnsins? fyrir eigendum safnsins?

Já

Nei

Á ekki við

Vil ekki svara



Safnastefna á sviði menningarminjaSafnastefna á sviði menningarminja

55. Hver er aldur þinn?Hver er aldur þinn?

20-29 ára

30-39 ára

40-49 ára

50-59 ára

60-69 ára

70 ára eða eldri

Vil ekki svara

56. Hvernig skilgreinir þú kyn þitt?Hvernig skilgreinir þú kyn þitt?

Kona

Karl

Annað

Vil ekki svara



57. Hvað hefur þú starfað lengi í þessu safni?Hvað hefur þú starfað lengi í þessu safni? 

0-4 ár

5-9 ár

10-15 ár

Lengur en 15 ár

Vil ekki svara

58. Í hvers konar safni starfar þú?Í hvers konar safni starfar þú?

Byggðasafni

Sjóminjasafni

Annað

Vil ekki svara

59. Er safnið í þéttbýli eða drei ýli?Er safnið í þéttbýli eða drei ýli?

Þéttbýli

Drei ýli

Vil ekki svara



60. Hvað eru mörg stöðugildi í safninu?Hvað eru mörg stöðugildi í safninu?

Vinsamlegast námundið upp í næstu heilu tölu ef við á

1

2

3

4-5

Fleiri en 5

Vil ekki svara

35



55 

Viðauki 2 
Skrifleg svör við spurningum um leiðir sem söfnin fara til að ná markmiðunum sex.  

Spurning 13: Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 1 í safninu? 

„Aukin áhersla á safnfræðslu og áætlanir um að bæta hana og auka. Sjálfboðaliðastarf aukið en það 
var þó mjög gott fyrir.“ 

„Skipuleggja viðburði sérstaklega miðað að fjölskyldufólki.“ 

„Með markvissri safnfræðslu og innleiðingu á þjónustuhugsun í starfinu. Við höfum reyndar verið á 
þeirri leið síðan 2008. Þá höfum við alltaf verið í samvinnu bæði innan safnageirans og utan.“ 

„hér eru föstudagshádegi haldin þar sem haldnir eru fyrirlestrar um málefni sem við koma 
samfélaginu, sögnum,lærdómi og almennri líðan. Við eigum í samvinnu við menntastofnanir og önnur 
söfn sem og við einstaklniga og erum með öfluga safnfræðslu sem miðast við barnasmiðjur og 
kynningu á sýningum safnsins.“ 

„Það er hægt að finna dæmi fyrir öll þessi atriði. Til dæmis hefur safnið hefur á móti fjölda skólahópa 
í safnfræðslu og unnið að fræðsluverkefni fyrir grunnskólanemendur.“ 

„Reynt hefur verið að fá skóla til að nýta söfnin meira tengt kennslu“ 

„Að koma á skipulegri safnfræðslu“ 

„Dagskrá sérstaklega sniðin að nærsamfélaginu.“ 

„Með stóru og viðamiklu safnkennsluverkefni sem byggir á samvinnu safnsins og Grunnskóla 
staðarins. Með samvinnu safnsins og eldri borgara staðarins við greiningu ljósmynda úr 
ljósmyndakosti safnsins.“ 

„Með því að vinna markvisst að því að efla safnfræðslu safnsins. Þátttaka í margvíslegum 
samstarfsverkefnum með söfnum og öðrum stofnunum sem bæði hafa verið að frumkvæmi okkar og 
annarra. Með því að stunda öfluga miðlun og efla miðlun á vef.“ 

„Einstaklingar úr samfélaginu taka beinan þátt í uppsetningu sýninga og skrifa efni vegna rannsókna. 
Einnig sýna listamenn úr héraði hjá okkur, grasrótarfólk. Fjöldi heimildamanna undirstrikar sterkt 
tengslanet safnsins.“ 

„Verið með sýningar sem höfða til samfélagsins og varðveita gripi sem samfélagið telur að eigi að 
varðveita.“ 

Spurning 18: Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 2 í safninu? 

„Ráðning faglegs safnstjóra. Aukin áhersla á skráningu og varðveislu safnkosts.“ 

„Höfum skráð og ljósmyndað alla gripi safnsins í Sarp. Nú er unnið að skrá alla muni í snertisafni sem 
er m.a. á sýningum á safninu og á öðrum söfnum. Allir munir hafa verið þrifnir og umpakkaðir á 
undanförnum árum og bætt varðveislu skilyrði þeirra. Starfsmenn hafa allir lesið Handbók um 
varðveislu safnkosts, tveir starfsmenn hafa farið á námskeið í Sarpi, sá þriðji á vefnámskeið. Þá hefur 
starfsfólk farið á námskeið hjá Nathalie Jaquminet og hún starfað tímabundið á safninu, með 
starfsfólki að yfirfara sýningarmuni.“ 
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„Endurmenntun og námskeiðasókn, hugað að aðgengi í hönnun sýninga,“ 

„Með aukinni símenntun starfsfólks, með því að setja safnkostinn og sýningar í meira mæli á netið.“ 

„Safnið hefur staðið að öflugu skráningarstarfi. Starfsmenn hafa sótt námskeið í skráningu. Forverðir 
koma reglulega og fræða starfsmenn um meðhöndlun safngripa og varðveislu þeirra.“ 

„Unnið hefur verið að endurskipulagningu í geymslum, forvörslu muna, undirbúningi að grisjun í 
safnkostinum“ 

„Með faglegri utanaðkomandi ráðggjöf og námskeiðum, efla starfsfólk“ 

„Verið markvisst unnið að bættri varðveislu safnkosts síðastliðinn 10 ár.“ 

„Mikil áhersla hefur verið lögð á fagleg störf, vinnu við safnkost, skráningu og skipulag. Uppbygging 
nýs varðveisluhúsnæðis styrkir faglegt starf svo um munar og bætir bæði varðveisluskilyrði safnkosts 
og starfsaðstöðu starfsfólks verulega.“ 

„Meðal annars með því að gera starfsfólk kleyft að sækja sér aukna þekkingu, t.d. á Farskólanum. 
Með því að leita stöðugt leiða til að bæða aðstöðu safnkosts og starfsfólks. Með því að stunda ábyrga 
og sjálfbæra söfnun gripa. Með því að vanda til skráninga nýrra gripa og bæta stöðugt eldri 
skráningar með rannsóknum og heimildaöflun.“ 

„Bættar skráningar og umbúnaður, vönduð framsetning gripa á sýningum, forvarsla.“ 

„Farið hefur verið á námskeið fyrir safnafólk í sértilgreindum þáttum safnastarfs. Farið er reglulega 
yfir leiðbeiningar í forvörslu.“ 

Spurning 23: Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 3 í safninu? 

„Sanngildi er haldið í heiðri, m.a. í fastasýningu safnsins þar sem sýningin endurspeglar mannlíf í 
torfbæjum á 18. og 19. öld. Safnverðir eru klæddir í 19. aldar fatnaði. Safnið heldur úti námskeiðum í 
torfhleðslu og hefur gert upp nokkur hús, þar er lögð rík áhersla á að húsin eru gerð eins og í gamla 
daga með engum nútíma aukaefnum, s.s. dúkum og þess háttar. Einnig vinnur safnið að útgáfu 
barnabókar, sögulega skáldsögu, þar sem sanngildis er einnig gætt. Bæklingar eru á þrettán 
tungumálum.“ 

„Setja upp sýningar sem endurspegla nær samfélagið. Ferðaþjónustan hefur samt eiginlega yfirtekið 
þetta markmið. En þó hefur hún á jákvæðan hátt hjálpað okkur að draga fram það sem er sérstakt við 
samfélagið sem safnð er sprottið úr. Ekki síður hefur ferðamennskan gert okkur enn meðvitaðri um 
mikilvægi sanngildis í öllu okkar starfi. Við þurfum að forðast Disney-væðingu safna. Ýmsikonar 
viðburðir eru einnig mikilvægur þáttur í tengingu safnsins og samfélagsins.“ 

„Reynt er að skrá staðfestar heimildir og er unnið að því að kostur safnanna endurspeigli mannlíf og 
samfélagið í heild sinni. Mikið er lagt í að þjónusta samfélagið í heild sinni með samstarfi við 
fjölmenningarfulltrúa sveitarfélagsins og hefur starfsfrelsi starfsmanna einkennsrt af sköpunagleði 
þegar að kemur að verkefnum stofnunarinnar.“ 

„Safnið hefur verið ötult í því að þýða safnkostinn sem er á sýningu á mörg tungumál, ekki bara 
íslensku og ensku heldur þýsku og frönsku líka. Safnið leggur mikið upp úr því að taka vel á móti 
ferðamönnum og gefa sem réttustu mynd af gripum safnsins og fólkinu sem notaði þá. Safnið hefur 
einnig ráðið til sín starfsmenn af mörgum þjóðernum.“ 
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„Grunnsýningar okkar endurspegla mannlíf og samfélag. Haldið hefur listsýningar þar sem 
útlendingar sem eru heimamenn hefur sýnt list sína“ 

„Endurskoðun sýninga og samstarf sem tengjast fjölmenningu er í býgerð“ 

„Standa fyrir viðburðum í nærsamfélaginu.“ 

„Með öflugri grunnsýningu og fjölbreyttu sýningar- og viðburðahaldi.“ 

„Samvinna við Tónlistarskóla Borgarfjarðar um tónleika tengda borgfirskum bókmenntum.“ 

„Samstarf við skóla um heimsóknir á safnið og í kjölfarið unnið með skólunum að verkefnum tengdu 
því sem nemendur eru að fást við og tengja við sýningar safnsins.“ 

 

Spurning 28: Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 4 í safninu? 

„Starfsfólk hefur verið hvatt til að sækja námskeið sem nýtist þeim í starfi. Þá hefur safnið staðið fyrir 
námskeiðum fyrir starfsfólk. Þá hefur verið farið í námferðir.“ 

„Símenntun hefur verið efld en því miður hefur ekki náðst að þróa starf starfsmanna þar sem 
verkefnin hafa aukist en mannaflinn ekki.“ 

„Sett hefur verið upp endurmenntunarstefna hjá sveitarfélaginu og hafa starfsmenn nýtt það vel.“ 

„Starfsmenn safnsins hafa sótt námskeið og farskóla safnmanna. Safnið hefur einnig fengið hóp frá 
Safnafræði úr Háskóla Íslands sem tókst á við margskonar safnavinnu og safnastarfið kynnt fyrir 
hópinn.“ 

„Forvörslunámskeið fyrir starfsfólk“  

„Sótt námskeið og aflað fræðlegs efnis“ 

„Með samstarfi við Safnafræðideild Háskóla Íslands og móttöku starfsnema þaðan. Starfsfólk sækir 
sér endurmenntun þegar slík tækifæri gefast. Starfsfólk sækir þekkingu til eldri kynslóðar og leggur 
rækt við að varðveita þekkingu þeirra og upplýsingar.“ 

„Með því að stuðla að því að starfsfólk sinni endur- og símenntun. Með því að skilgreina betur 
verkefni starfsfólks. Með því að búa vel að starfsfólki og fjölga því.“ 

„Markmið 4 á ekki síst við metnað og skilning eigenda safna á mikilvægi starfseminnar. Hann er lítill 
(sveitarfélög).“ 

„Nýr safnvörður fær tækifæri til að mennta sig í safnafræði ástamt því að koma sér inn í áhugavert 
starf við safnið. Forstöðumaður fer reglulega á námskeið sem efla hann í starfi.“ 

 

Spurning 33: Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 5 í safninu? 

„Við höfum verið að vinna sérstaklega að því að rækta tengslin við nærsamfélagið með viðburðum, fá 
fólk í safnastarfið með þáttöku, bjóða heimafólki um á ársmiða. Við flokkum rusl á safninu og kaupum 
svansvottaðar vörur, reynum að vera eins umhverfisvæn og hægt er. Reynum að endurnýta allt sem 
fellur til og vera hagkvæm í innkaupum. Við höfum verið í mikilli samvinnu við önnur söfn, setur ofl. 
Einnig var farið yfir allan safnkostinn fyrir skemmstu og grisjað, einkum úr snertisafni eftir þörfum“ 
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„Við erum ræktum tengslin við nærsamfélagið með safnfræðslu á öllum skólastigum en ekki síður í 
samstarfi við elliheimilin, félag eldriborgara, ýmis félagasamtök og fleiri. Samvinna milli safna í 
firðinum er mikil t.d. um fræðslu og kynningarmál. Þá höldum við sameiginlegan safnadag. Varðveisla 
menningararfs er svo alltaf megin verkefnið þar er markviss söfnun lykilatriði en ekki síður að miðla 
upplýsingum rafrænt. Sá þáttur verður sífellt mikilvægari. Varðandi umhverfismál þá höfum við árum 
saman endurnýtt sýningarhluta, Pallar verða að veggjum og öfugt, allt er geymt sem hægt er að 
geyma og endurnýtt á síðari tíma sýningum. Kynningarefni er einnig hugsað þannig að það nýtist sem 
best til lengri tíma. Við höfum skipt út gamla lýsingarkerfinu bæði með safnkostinn í huga en ekki 
síður til að spara orku. Hér hefur allt verið flokkað um langa hríð.“  

„Safnið er duglegt að rækta tengslin við nærsamfélagið og fólkið sem býr í nærumhverfinu og 
starfsmenn fyrirtækja á svæðinu greiða yfirleitt ekki fyrir aðgang á safnið. Safnið hefur endurnýtt 
mikið af sýningarpúltum, haldið þeim við og málað. Söfnunarstefnan er endurskoðuð reglulega með 
mismunandi áherslur hverju sinni. Safnið hefur einnig fengið til sín sérfræðinga í sýningargerð.“ 

„Tengsl við nærsamfélag er grundvallaratriði og starfsemi safnsins snýst um. Engar einnota 
sýningaskápar og þess háttar.“ 

„Kynningar á safninu fyrir hópa - efla miðlun á vefnum“ 

„Lögð er mikil vinna í að rækta tengsl við nærsamfélagið. Með samstarfsverkefnum, viðburðum og 
lifandi miðlun á samfélagsmiðlum. Safnið starfar eftir umhverfisstefnu og hefur gert um langt skeið. 
Safnið tekur iðulega þátt í samstarfsverkefnum, sem m.a byggja á farandsýningum og/eða 
samsýningum. Safnið starfar skv. markvissri söfnunarstefnu og vinnur jafnframt að grisjun safnkosts 
samhliða allsherjar yfirferð á safnkosti.“ 

„Með öflugum tengslum við skólasamfélagið og þar með nærsamfélagið. Með því að huga að 
umhverfisvernd í allri starfsemi. Með því að nýta sýningar frá öðrum og leyfa öðrum að nýta okkar 
sýningar. Með því að stunda ábyrga, ígrundaða og gagnrýna söfnun. Með þátttöku í stóru 
samstarfsverkefni níu mennta- menningar- og rannsóknarstofnana þar sem heimsmarkmið 
sameinuðu þjóðanna voru lögð til grundvallar.“ 

„Markvisst er unnið að því að skapa safnkosti þann umbúnað að þeir varðveitist til langrar framtíðar.“ 

 

Spurning 38: Getur þú nefnt dæmi um hvernig hefur verið unnið að markmiði 6 í safninu? 

„Við höfum verið í alþjóðlegu samstarfi við erlenda fornleifafræðinga, söfn á sviði varðveislu og 
miðlun á gömlu handverki og erum á leið í enn frekara alþjóðlegt samstarf á þessu sviði. Við fylgjum 
siðareglum ICOM, reynum að fylgja heimsmarkmiðum saneinuðu þjóðanna í verkefnum og starfi, sem 
og barnasáttmála sameinuðu þjóðanna.“ 

„Við höfum ekki haft mörg tækifæri til að fara í erlent samstarf en markmiðið er alltaf að 
starfsmannahópurinn fari sem hópur erlendis á 3 ára fresti með það að markmiði að víkka 
sjóndeildarhringinn og mögulega finna tækifæri til samstarfs.“ 

„Höfum átt í samstarfi við Tékkland í gegnum Rannís.“ 

„Safnið hefur verið í samstarfi við mörg önnur söfn eins og búið var að taka fram. Safnið fer eftir 
siðareglum ICOM eins og getið er um í stofnskrá safnsins. Safnið hefur einnig tekið þátt í ýmsum 
viðburðum og málstofum hérlendis.“ 

„Taka þátt í alþjóðlegum og þjóðlegum ráðstefnum“ 



59 
 

„Fræðsluferðir og endurmenntun“ 

„Með margvíslegu samstarfi við söfn og aðrar stofnanir hér á landi. Með því að starfa eftir 
alþjóðlegum siðareglum. Með því að sinna símenntun.“ 

„Ferðir erlendis til að kynna sér nýjungar í safnastarfi.“ 

„Starfsmenn hafa Siðareglur ICOM til hliðsjónar í safnastarfi.“ 
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