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• Alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar. 
• Starfar undir merkjum UNESCO. 
• Hluti af Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum

tungumálum. 
• Staðsett í Veröld – Húsi Vigdísar.
• Heimasvæði tungumála. 
• Upplifunarsetur um tungumál. 

Vigdísarstofnun



Aðdragandi og 
undirbúningur 

• Alþjóðlegur ráðgjafahópur myndaður 2008.
• Óskað eftir UNESCO vottun 2009. 
• Formleg umsókn í byrjun 2011. 
• Allsherjarráðstefna UNESCO samþykkir formlega 

4. nóvember 2011. 
• Samningur íslenskra stjórnvalda og UNESCO 

undirritaður 15. apríl 2013 og 27. júní 2013. 
• Fyrsta stjórn Vigdísarstofnunar skipuð 15. apríl 

2014. 
• Stofnunin hóf starfsemi 20. apríl 2017. 



Markmið 
Vigdísarstofnunar

• Stuðla að fjöltyngi til að auka skilning, samskipti og 
virðingu milli menningarheima og þjóða;

• auka vitund um mikilvægi tungumála sem
grunnþáttar í menningararfleifð mannkyns;

• stuðla að þýðingum og þýðingarannsóknum og 
athugunum og greiningu á þýðingaflæði;

• vinna að varðveislu tungumála og vöktun á 
málstefnu og málstýringu á sviði tungumála með
fjöltyngi að leiðarljósi;

• stuðla að rannsóknum og menntun í erlendum
tungumálum og menningu;

• styðja við og stuðla að rannsóknum á móðurmálum
sem hluta af almennum mannréttindum.



Hlutverk 
Vigdísarstofnunar

• Vinna að varðveislu tungumála og styðja við
tungumál í útrýmingarhættu með rannsóknum, 
ráðstefnum og útgáfu. 

• Stuðla að framúrskarandi rannsóknum á sviði
málstefnu og málpólitíkur og sýna hvernig viðhorf til
móðurmáls og skýr málstefna getur aukið læsi og 
menntun. 

• Þróa alþjóðlegan umræðuvettvang og stuðla að og 
miðla rannsóknum á tungumálum og menningu með
því að styðja rannsóknastöður fyrir framúrskarandi
fræðimenn, m.a. frá þróunarlöndum. 

• Koma upp tungumálasafni á netinu og með
staðbundnum sýningum. 



Starfsemi 
• Stjórn og framkvæmdastjórn 
• Starfsfólk

• Framkvæmdastjóri og tveir verkefnastjórar 

• Viðburðir 
• Fyrirlestraraðir
• Málþing 
• Ráðstefnur 
• Fræðslufundir fyrir kennara
• Sýningar
• Kynningar fyrir framhaldsskóla
• Samtal við leikhús
• Pallborðsumræður 
• Þýðendaþing o.fl. 



Rannsóknir 
• Tengsl tungumála og menningar á Vestur-

Norðurlöndum:
• Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden
• Staða dönskukennslu á Vestur-Norðurlöndum
• Talerum
• Vestnordisk sprogbarometer

• Vistfræði tungumála á Íslandi
• Tungumálanám
• Icelandic Online
• Rannsóknir á menningu Rómafólks 
• Lexía – íslensk-frönsk veforðabók
• Viðtökur erlendra bókmennta á Íslandi



Ávinningur af 
því að starfa 
undir merkjum 
UNESCO

• Styrkir stöðu og rekstur Vigdísarstofnunar. 
• Auðveldar Vigdísarstofnun að vinna að

markmiðum sínum. 
• Auðveldar myndun tengslaneta í rannsóknum

og alþjóðlegu og innlendu samstarfi. 
• Veitir aðgang að sérfræðiþekkingu á sviðum

tungumála, þýðinga, málstefnu, fjöltyngi og 
menningarlegrar fjölbreytni. 



Samstarf • Reykjavíkurborg, leikhús, skólar, Miðstöð 
íslenskra bókmennta, bókaforlög, 
Bandalag túlka og þýðenda, 
Bjartsýnisakademían, sendiráð, 
menningarstofnanir o.fl. 
• ELRA, Linguapax, InfoTerm, UNESCO 

Chair on Language Policies for 
Multilingualism o.fl. 


