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Í dag 

• Hvað er menningarstjórnun? 

• Hvað er áhugavert við menningarmál, 
menningarstefnu og menningarstofnanir?  

 



Inntak námsins 

• Í náminu fer saman áhersla á fræðileg vinnubrögð og 
rannsóknarhæfni nemenda annars vegar og þjálfun í 
stjórnun og áætlanagerð á sviði menningarmála hins 
vegar.  

• Markmið námsins er að gera nemendur hæfa til að taka 
að sér fjölbreytt og krefjandi störf á sviði menningar og 
menntunar. 

• Námskeiðin í menningarstjórnun eru fjölbreytt, allt frá 
fjármálastjórnun til menningarfræði samtímans. 
Atvinnumöguleikar að námi loknu eru margvíslegir og 
stýra fyrrum nemendur okkar sumum af helstu 
menningarstofnunum landsins. 



Aðeins um fyrirkomulag 

• Námið er 90 ECTS einingar á meistarastigi og kennt er í 
lotubundnu fjarnámi.  

• Nemandi í fullu námi getur lokið náminu á þremur 
önnum en einnig er hægt að ljúka námi á lengri tíma.  

• Námskeiðin eru kennd í sjö vikna lotum og fara fram í 
gegnum fjarkennslubúnað þannig að hægt er að stunda 
námið hvar sem er.  

• Í hverju námskeiði er ein vinnuhelgi á Bifröst þar sem 
nemendur hittast ásamt kennara. Vinnuhelgar eru 
notaðar til fyrirlestra, verkefnavinnu og 
samskiptaþjálfunar. 

• http://menningarstjornun.bifrost.is/  

http://menningarstjornun.bifrost.is/
http://menningarstjornun.bifrost.is/
http://menningarstjornun.bifrost.is/


Menningarstjórnun fjallar um 

• Menningartengd markmið og hvernig þeim 
verður best náð 

• Hlutverk menningarstjórnandans  

• Virkni menningarfyrirtækja og umhverfi þeirra 
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Hvað er stjórnun?  

• Fag  

• Fræðigrein  

• Söluvara  

• Bókmenntagrein 

• Gildismat eða sett af viðmiðum 

• En gildismat hvers og fyrir hvern?  



Hvað er áhugavert við 

menningarstjórnun á Íslandi?  

• Hátt hlutfall opinberra útgjalda til 
menningarmála 

• Margar, fjölbreyttar, en litlar stofnanir  

• Mikill áhugi almennings  

• Ný menningarstefna  



 (Ágúst Einarsson 2008; Government Finance Statistics Yearbook, 2002-2005; National Accounts, 2004) 

 



Útgjöld til menningarmála 



 



Leikhúsferðir 

 



Safnaheimsóknir 

 



Bækur útgefnar 

 



Bíóferðir 

 



 

http://chartsbin.com/view/9jd


Eurostat Cultural statistics 2011 

 



Til umhugsunar 

• Þrátt fyrir mikilvægi menningarmála í 
efnahagslegu- og samfélagslegu tilliti er lítil á 
stefnumörkun eða rannsóknir. Oft heldur 
neikvæð opinber umræða.  

• Menningarstjórnunarnámið er vettvangur til 
þess að spyrja, fræðast, leggja til þekkingu, og 
tengjast öðru fólki með líkan áhuga.  
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