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Yfirlit 

Hvað hafa þau að geyma? 

Mikilvægi? 

    

    



   Lykil að framtíðinni 
 

Hvað hafa þau að geyma? 



Lítið land, litlar vegalengdir, strjálbýli 

Óárennilegt, einangrað 



Vefur þekkingar 

Óárennilegt, einangrað? Tæplega! 



Hvað hafa þau að geyma? 

Sérþekkingu 

- eykur fjölbreytni rannsókna 

- auðveldar aðgengi að rannsóknarsvæðum 

- eflir íslenskt rannsóknarumhverfi 



Hvað hafa þau að geyma? 

Mannauð 

- sérfræðingar 

- sérhæfðir rannsóknarmenn 
- framhaldsnemar  
 
 



Hvað hafa þau að geyma? 

Framtíðarsýn 

  víðsýni  

  tengslanet  

  fjölhæfni 

      sveigjanleiki 



Hvað hafa þau að geyma? 

Ungt fólk  
- forstöðumenn 

- starfsfólk 

- framhaldsnemar 

 

ferskleiki  

 nýliðun 



Hvað hafa þau að geyma? 

Nýsköpun 
- framsækni 

 - nýting sérþekkingar í samfélagi (afleidd) 
- á fræðasviðum (eiginleg) 
 

 

 Nýtist á landsvísu 

 
 



Hvað hafa þau að geyma? 

Skilvirkni 

 sterkt tengslanet út í samfélagið 

sterkt tengslanet við aðra fræðimenn 

 stuttar boðleiðir 

 



Hvað hafa þau að geyma? 

Frumkvæði/Drifkraft /Áræðni 
eykur fjölbreytni samfélaga 

eflir tengsl rannsóknarstofnana 

Hinir smáu leita samstarfs þeirra stærri  

 myndun æðakerfa  

 
 



Mikilvægi 

 Samfélagsáhrif 
ný ímynd fyrir komandi kynslóðir 

önnur gildi  

       Vísindamenn án hvítra sloppa  

   .... og konur í þokkabót!!  



Mikilvægi 

 ný ímynd fyrir komandi kynslóðir 

 

 



Lykill framtíðar 

 Ímyndarskapandi 

 fræðimenn taka á móti gestum í bæjarfélagi 

 fleira til að segja frá 

aukin fjölbreytni samfélags 

aukin samskipti fræðimanna við samfélagið 

 fræðimennska verður sýnileg – brú milli manna 

upplifun  



Mikilvægi 

Atvinnuuppbygging 

græn orka  

hugarorka 
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Ágæti blómstrandi þekkingarsetra 

Ágæti fyrir vísindasamfélagið 

Fræðasvið rannsókna tengjast nærumhverfinu 

Nálægð við rannsóknarvettvang eykur innsæi 

Með puttann á púlsinum 

Samstarf milli þekkingarsetra – þverfagleg tengslanet 

Tenging rannsóknastofnana á 101 við landsbyggðina  
 



Ágæti blómstrandi þekkingarsetra 

Ágæti fyrir heimabyggð 

Sýnileiki rannsóknastarfs á hugðarefnum fólks 

Aðgengi að sérfræðingum til viðrunar hugmynda 

Aukin fræðsla fyrir almenning 

Aukin fræðsla fyrir nemendur  

Ný sýn á nærumhverfið, náttúruna við bæjarfótinn/söguna 

Ný sýn heimamanna á nærumhverfið, breytt ímynd 

Fjölbreyttara samfélag 

Fjölgun starfa 



Samantekt 

Mörg sóknartækifæri  

Lítil áhætta   

Ný viðhorf   

Frumkvöðlahvati 

 

 

 

Mikilvæg fyrir uppbyggingu íslensk efnahagslífs 
byggðu á mörgum og fjölbreyttum stoðum 

 



Að stýra blómstrandi þekkingarsetri er lífstíll!!  

Það eru forréttindi að fá að taka þátt í mótun landslags þekkingar  

Fagmennska í fyrirrúmi! 


