
Nd. 146. Frumvarp til laga
iini s tofnun enihættis háskólahókavarðar við Háskóla íslands.

F rá  mennfa m álane fnd .

1. gr.
Við Háskóla Islands skal slofna embætti háskólahókavarðar.  M ennlamálaráð- 

herra  veitir embættið sam kvæm t lillögum háskólaráðs.

Háskólabókavörður skal njóta  sömu lau n ak ja ra  sem prófessorar við Háskóla 
Islands.

íl. gr.
Lög Jiessi öðlast þegar gildi.

G r  e i n a r  g e r ð .
Rektor Háskóla íslands hefur  ritað m ennlam álanefnd  svofelll hréf, dags. ti. 

jan . þ. á . :
„Hér með leyfi ég mér fyrir  hönd háskólaráðs að fara fram  á það við hátt- 

virta m enntam álanefnd  neðri deildar, að h ún  flytji f rum varp  þess efnis, að háskóla- 
bókavarðarsta rfið  verði gert að föstu embætti við háskólann, er veitt sé sam kvæm l 
tillögum háskólaráðs.“

M enntam álanefnd vill fúslega verða við þessum lilmælum og tekur l’ram eftir- 
farandi atriði til skýringar og röksluðnings:

Þegar háskólinn flutti i h ina nýju  byggingu, varð unnt að setja á einn stað 
allan bókakost hans, og var hann  allmikill, eða iim 30 juis. bindi. Hér við hadtist 
svo hókasafn dr. Benedikls S. Þórar inssonar,  sem hann  gaf háskólanum . í löguin 
nr. 33 27. jiiní 1941 var svo fyrir madl, að háskólahókasafnið  skyldi fá eitt einlak 
af öllu því, sem prentað  er á Islandi. Var hókasafnið þegar í upphafi svo umfangs-
mikið, að ekki varð h já  því komizt að hafa sérstakan inann til að annast vörzlu
jiess. Þetta hefur hæði háskólaráði, r ík isstjórn  og Alþingi verið ljóst, og hefur sér- 
stakur bókavörður, dr. phil. E inar Ól. Sveinsson, verið starfandi við safnið síðan 
uni haustið 1940. Ákveðin upphæð í jiessu skyni h efu r  verið veitt í f járlögum  fyrir 
1941 og 1942 og' í f já r lagafrum vörpum  frá  síðasta ári. Á jiessa upphæð. 6000 kr., 
hefur að sjálfsögðu verið greidd verðlagsuppbót.

Það er ástæðulaust að hafa jietta nauðsynlega starf lengur jiannig í lausu 
lofti, að jiað sé ekki lögfest. Samþykkt þessa frv. hefur sáralitil aukin útgjöld i
för með sér frá því, sem nú er.

Einn nefndarm anna , Páll Þorsl., áskilur sér rétt til að flytja eða fylgja hrtt.


