
Ed. 419. Nefndarálit
um frv. til laga um almenningsbókasöfn.

Frá menntamálanefnd.

[143. mál]

Nefndin hefur athugað frv. þetta og rætt þáð á nokkrum fundum og meðal ann-
ars kallað þá fræðslumálastjóra og Guðmund Gíslason Hagalín á fund sinn til við-
tals um málið. Er hún sammála um, að hér sé um merkilegt menningarmál að ræða.

Eins og upplýst er í athugasemdum við frv., er það samið af nefnd, sem mennta-
málaráðherra skipaði 29. júlí s. 1. "til þess að athuga og gera tillögur að reglum og
eftir atvikum lagafrumvarpi um bókasöfn héraða og almenningsstofnana". Var
Guðmundur Gíslason Hagalín skipaður formaður þeirrar nefndar, en áður hafði
honum verið falið af ráðherra "að kynna sér í samráði við fræðslumálastjóra starf-
semi og starfsskilyrði svo margra bókasafna og lestrarfélaga, að athugun hans gæti
gefið allgreinilega hugmynd um ástandið í þessum málum."

Frumvarpinu fylgja ýtartegar athugasemdir, samdar af áðurgreindri nefnd. Um
almennar ástæður fyrir frumvarpinu og skýringar á einstökum greinum, sem
nefndin gerir ekki breytingartillögur við, þykir nægja að vísa til athugasemdanna,
sbr. þó fylgiskjal.

Sunnan Skarðsheiðar eru fjórir hreppar í Borgarfjarðarsýslu, sem eðlilegt er
að noti héraðsbókasafn á Akranesi. Leggur nefndin til, að þetta sé lagfært i 2. gr.
frumvarpsins.

Í 11. gr. frumvarpsins ber ekki að vitna til 13. gr., heldur 12. gr.
Í 18. gr. frumvarpsins er svo ákveðið, að hætti félags samtök þau, sem um getur

i 15. gr., að reka sveitabókasafn eða vanræki það, sé hlutaðeigandi sveitarstjórnum
skylt að taka það í sínar vörzlur og reka það samkvæmt lögunum. Nefndin hefur
ekkert að athuga við þá skyldu, sem lögð er á sveitarstjórnir í þessu efni, en telur
hins vegar, að í þessu ákvæði felist ekki skylda lestrarfélaga til að afhenda bóka-
söfn sín skilyrðislaust, jafnvel þótt þau hætti störfum.

Samkvæmt 27. gr. frumvarpsins er ætl azt til, að héraðsbókasöfn fái ókeypis
eitt eintak af alþingistíðindum, stjórnartíðindum, skýrslum hagstofunnar, lagasafni,
hæstaréttardómum, skólaskýrslum. Lögbirtingablaðinu, prentuðum álitum milli-
þinganefnda og öðrum opinberum skýrslum og ritum, sem ríkið og opinberar stofn-
anir þess gefa út. Er og bókasöfnunum gert að skyldu að láta binda öll þessi rit.
Slíkt mundi verða allkostnaðarsamt fyrir hin minni bókasöfn, enda ekki hægt að
sjá, að knýjandi nauðsyn sé að binda öll þessi rit, t. d. hagskýrslur o. fl. Leggur
því nefndin til, að úr þessari bókbandsskyldu sé dregið.

Nefndinni er ekki fullljóst, hvernig staða bókafulltrúa á skrifstofu fræðslu-
málastjóra verður samkv. frv. Mun hún spyrjast nánar fyrir um þetta atriði undir
umræðum og geymir sér rétt til að bera fram brtt. við 29. gr. frumvarpsins, ef henni
þykir ástæða til, að svörum fengnum.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGUM:
1. Við 2. gr.

a. Við 4. tölulið. Fyrir "þrír" komi: fjórir.
b. Við 5. tölulið. Fyrir "þrem" komi: fjórum.

2. Við 11. gr. Fyrir "sbr. 13. gr." komi: sbr. 12. gr.
3. Við 27. gr. Á eftir orðunum "að láta binda öll slík rit" í 3. máls gr . komi: eftir

því sem við verður komið.
Alþingi, 1. marz 1955.

Ingólfur Flygenring, Andrés Eyjólfsson, Bernh. Stefánson,
form. fundaskr. frsm.

Sigurður Ó. Olafsson. H. Guðmundsson.



Fylgiskjal.

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 25. febrúar 1955.

Í athugasemdum við frumvarp til laga um almenningsbókasöfn segir nefnd sú,
er frumvarpið samdi: "Ríkið hlutast heldur ekkert til um það, hvernig starfsemi
þessara bókasafna er háttað, gefur ekki út leiðbeiningar um bókaval, hirðir ekki
um, hvort skráning og flokkun bókanna er í skynsamlegu horfi" o. s. frv.

Ráðuneytið telur í þessu sambandi rétt að vekja athygli hins háa Alþingis á
því, að ummæli þessi hvíla að nokkru á misskilningi, því að árið 1952 gaf mennta-
málaráðuneytið út bók um myndun bókasafna, skráningarstörf, afgreiðslu og bóka-
val. Heitir rit þetta Bókasafnsrit I, og er samið af dr. Birni Sigfússyni háskóla-
bókaverði og Ólafi Hjartar bókaverði til leiðbeiningar þeim, er fást við bókavörzlu.
Þá er einnig í bæklingnum "Félagsheimili", sem menntamálaráðuneytið gaf út
árið 1950, sérstakur kafli um bókasöfn.

Rit þessi eru bæði til sölu hjá Bókaútgáfu Menningarsjóðs, og var athygli
lestrarfélaga og bókasafna vakin alveg sérstaklega á bókasafnsritinu.

Nokkur eintök af bókum þessum báðum fylgja hér með.

Bjarni Benediktsson.
Birgir Thorlacius.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík.


