
sþ. 526. Tillaga til þingsályktunar [169. mál]
um sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o. fl.

(Lögð fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

Alþingi ályktar:
1. að sameina beri Háskólabókasafn Landsbókasafni eins fljótt og unnt er á næstu

árum, þannig að Landsbókasafn verði aðalsafn, en í Háskólabókasafni sé sá þáttur
starfseminnar, sem miðast við handbóka- og námsþarfir stúdenta og kennslu-
undirbúning og rannsóknir kennara,

2. að fela ríkisstjórninni að gera nauðsynlegar ráðstafanir í þessa átt,
3. að nú þegar verði svo náið samstarf upp tekið milli Landsbókasafns og Háskóla-

bókasafns sem við verður komið að áliti forráðamanna þeirra, og hliðsjón höfð
af væntanlegri sameining safnanna.

Greinargerð.
Nefnd sú, er skipuð var á síðastliðnu hausti til að athuga, hvort hagkvæmt mundi

að sameina Háskólabókasafn og Landsbókasafn að einhverju eða öllu leyti, skilaði
áliti því, sem hér er prentað sem fylgiskjal, og vísast til þess um rökstuðning fyrir
tillögunni.

Fylgiskjal.
Álit bókasafnsnefndar.

Með bréfi menntamálaráðherra, Gylfa Þ. Gíslasonar, dags. 11. sept. s. I., var
skipuð nefnd 5 manna til þess að athuga, "hvort fjárhagslega og skipulagslega muni
eigi hagkvæmt að sameina Háskólabókasafn og Landsbókasafn að einhverju eða öllu
leyti, þannig að Háskólabókasafnið yrði framvegis handbókasafn fyrir Háskólann,
en Landsbókasafn tæki við öðrum hlutverkum þess." Í nefndinni áttu sæti próf. Þor-
kell Jóhannesson, formaður, ráðuneytisstjóri Birgir Thorlacius, háskólabókavörður
Björn Sigfússon, cand. mag. Bjarni Vilhjálmsson og landsbókavörður Finnur Sig-
mundsson.

Nefndin hélt alls 8 fundi. Þegar á fyrsta fundi nefndarinnar lýsti formaður
nefndarinnar, Þorkell Jóhannesson, þeirri skoðun sinni, að hann teldi skipulagslega
óheppilegt og fjárhagslega óhagstætt, að hér væri haldið uppi tveimur vísindalegum
bókasöfnum, er hefðu, svo sem verið hefur til þessa, litla sem enga samvinnu sín á
milli. Að vísu yrði ekki hjá Því komizt að hafa í Háskólanum allmikinn bókakost,
sem miðaður væri við handbóka- og námsþarfir stúdenta og kennsluundirbúning
og rannsóknir kennara. Og sú bókaþörf mundi fara vaxandi, ef unnt reyndist með
tímanum að koma upp sérstökum vinnuherbergjum og vinnuæfingum fyrir deildir



Háskólans, en það nauðsynjamál hefur til þessa strandað á húsnæðisskorti. Hins
vegar væri ekki unnt að leysa bókaþörf Háskólans í heild sinni með sameiningu við
Landsbókasafnið á viðunandi hátt og til frambúðar með öðru móti en því að reisa
nýtt safnhús fyrir Landbókasafnið í næsta nágrenni við háskólabygginguna. Að
þessu bæri því að stefna og flýta þessu máli sem allra mest. Höfuðtillögur nefndar-
innar hlytu því að beinast að þessu atriði. En með tilliti til þess, að undirbúningur
og framkvæmd slíks stórvirkis hlyti að taka nokkurn tíma, væri sjálfsagt að athuga
sér í lagi, hvað rétt væri að gera og unnt að framkvæma til hagsbóta fyrir bæði
söfnin, meðan þau eru aðskilin, svo sem nú er, þannig að betur nýttust en áður
starfskraftar safnvarða og fjárframlög til bókaöflunar. Féllust nefndarmenn á þetta
höfuðsjónarmið.

Upp frá þessu beindust umræður á fundum nefndarinnar og athuganir nefndar-
manna milli funda í fyrsta lagi að því, hvort takast mætti að finna hentugan stað
fyrir nýtt safnhús í nágrenni háskólans, eigi fjær honum en svo, að auðvelt mætti
teljast að sækja þangað frá sjálfri háskólabyggingunni fyrir nemendur og kennara.
Hér studdist nefndin að nokkru leyti við athuganir nefndar, sem skipuð Var af fyrrv.
menntamálaráðherra, Bjarna Benediktssyni, til þess að athuga, hversu komið yrði
fyrir tryggilegri bóka- og handritageymslu fyrir dýrmætustu bækur og handrit
Landsbókasafnsins, samkvæmt ályktun Alþingis, en niðurstaða nefndarinnar var sú,
að slíkt yrði svo kostnaðarsamt, ef þetta ætti að gera í sambandi við Safnahúsið á

Arnarhóli, að heppilegra mundi að gera þetta í sambandi við nýja safnhúsbyggingu,
enda komst nefndin að þeirri niðurstöðu, að nauðsyn bæri til að reisa nýtt safnhús,
á öðrum stað, vegna þess 1. Að gamla húsið væri þegar fyrir löngu of lítið. 2. Að ekki
væri unnt að stækka það, eins og nú væri komið. 3. Að gamla húsið gæti ekki talizt
lengur tryggilegur geymslustaður fyrir þau miklu verðmæti, sem þar eru geymd, ef
eitthvað kæmi fyrir. - Þessi nefnd kynnti sér nokkuð möguleika fyrir nýjum stað
fyrir safnhús og taldi mögulegt að reisa það á Melum, vestan Suðurgötu, gegnt lóð
Háskólans. Taldi hún, að það hús ætti einnig að rúma Þjóðskjalasafn, eins og sjálf-
sagt er og nauðsynlegt. - Af lauslegum viðræðum við skipulagsstjóra bæjarins,
skilst bókasafnsnefndinni nú, að möguleikar væru á slíku, og er nauðsynlegt, að þeir
séu kannaðir sem fyrst og til fullrar hlítar af yfirstjórn þessara mála. En reynist
þetta hægt, þá má kalla, að grundvöllur sé fenginn fyrir umræðum um framkvæmd
á nánara samstarfi og sameiningu safnanna.

Þá þykir rétt að ræða nokkuð um söfnin hvort um sig, hlutverk þeirra og fjár-
hagsástæður. áður en hægt er að snúa sér að því að athuga, að hverju og hve miklu
leyti nánari samvinna og sameining þeirra sé fjárhagslega og skipulagslega hagkvæm.

A fyrstu árum Háskólans var nokkurt fé veitt úr ríkissjóði til bókakaupa vegna
aðkallandi þarfa einstakra deilda, en allt var það í smáum stíl, enda ekkert verulegt
húsnæði fyrir bókasafn Í alþingishúsinu, þar sem Háskólinn starfaði þangað til 1940.
ÞÓáttu einstakar háskóladeildir nokkurn bókakost. 1910veitti ríkið gömlu embættis-
mannaskólunum, Presta-, Lækna- og Lagaskólunum. samtals 1500kr. til bókakaupa.
Við stofnun Háskólans var þessi fjárveiting hækkuð í 1800kr. og stóð svo til ársins
1914.A því ári hækkaði fjárveitingin í 8 þús. kr. En árið eftir var hún 2500kr. Síðan
fékk Háskólinn 3 þús. kr. á ári til bókakaupa til 1920.Þá fékk Háskólinn Sáttmála-
sjóðinn í sínar hendur, og hefur sá sjóður síðan staðið undir bókaöflun Háskólans.
Eini beini stuðningur ríkisins við Háskólabókasafnið síðan 1920er sá, að það hefur
síðan 1940 greitt laun háskólabókavarðar. Kostnaður Háskólans af bókasafninu
mun á síðustu árum hafa numið um 70 þús. kr., eða um 13 þús. kr. meira en vaxta-
tekjur Sáttmálasjóðsins, eins og þær leggja sig, en þeim var í upphafi ætlað að
hrökkva einnig fyrir utanfararstyrkjum kandídata, námsferðum prófessora o. s. frv.
Er nú svo komið vegna rýrnandi verðgildis peninganna, að ekki verður lengur hjá
því komizt að leita til ríkisins á ný um framlög til Háskólabókasafnsins, sem er
orðið allt of stór liður á fjárhagsáætlun sjóðsins, þótt hann sé raunar mikils til of
lágur miðað við þarfir Háskólans. Skal þetta síðasta atriði rakið nokkru betur.



Auknar þarfir Háskólans á bókakosti stafa í fyrsta lagi af því, að hann hefur
um langan tíma orðið að búa við allt of kröpp kjör um öflun bóka vegna fjárskorts
og því hlotið að dragast aftur úr í flestum greinum. Í öðru lagi má nefna það, að
síðan 1920, er Sáttmálasjóður tók að sér að standa undir bókaöflun skólans, hafa
þarfirnar aukizt stórkostlega, einkum á síðustu 10-15 árum. Veldur þessu stór-
hækkað bókaverð og bókbandskostnaður, fjölgun háskóladeilda og stóraukin tala
kennara og nemenda. Síðan 1920 hefur stúdentatalan nífaldazt. Árið 1920 voru 14
prófessorar og dósentar í Háskólanum. Nú eru þeir 27. Á sama tíma hefur tala auka-
kennara sjöfaldazt, úr 6 árið 1920 í rúmlega 40, svo sem verið hefur nokkur undan-
farin ár. - Hér má enn nefna orðabók yfir íslenzkt mál, sem unnið er að í Háskól-
anum. Sömuleiðis útgáfu islenzkra handrita, sem Háskólinn annast fyrir ríkið, en
þetta hvort tveggja krefur allmikils bókakosts,

Sá tími er því kominn, að Háskóli íslands verður að óbreyttum aðstæðum að leita
verulegs stuðnings frá rikinu til þess að efla safnið. Helztu orsakirnar, svo sem fjölgun
háskóladeilda, starfsmanna og námsmanna, varðar hér miklu. Hér má enn telja vax-
andi hlutverk Háskólans Í þróun mennta og menningar innanlands og varðandi sóma
og hagsmuni ríkisins út á við. Þá ber að gæta þess, að nú fer í hönd öld kjarnfræða
og geislatækni, sem veldur djúptækuni áhrifum í æ fleiri vísindagreinum. Hér ber
Háskólanum brýn skylda til að vera vel á verði um að fylgjast jafnótt með öllu, sem
hin nýja stökkbreyting náttúruvísinda getur fært þeim þjóðum, sem vilja og geta
notfært sér slíkt. Í nokkrum fræðigreinum hverrar háskóladeildar leiða kjarnfræðin
eða öllu heldur hjálpargreinar þeirra í geislafræðum, rafeindanotkun og sjálfvirkni,
efnagreiningu o. s. frv. til nýrra grundvallarrannsókna með ófyrirsjáanlegum afleið-
ingum. Þetta með öðru gerir nauðsynlegra en nokkru sinni fyrr a:ð halda mörg og
dýr tímarit. En nú er svo komið um Háskólabókasafn, að kalla má, að allt starfsfé
þess sé þegar bundið frá ári til árs í áskriftum tímarita og uppsláttarrita og öðrum
óhreyfanlegum kostnaðarliðum. Samt er tímafitahald safnsins innan við 100 tímarit.
E'Il. við háskóla, sem hliðstæðir eru að kennara- og nemendafjölda, t. d. í Björgvin
og Gautaborg, er sú tala 6-10 sinnum hærri, og þykir engum þar of mikil.

Langt mál mætti rita um ástand Háskólabókasafns, en hér skal því einu við
bætt, að þótt þar séu orðin 77 þúsund bindi auk smáprents og með hverju ári
þurfi þar í fleiri horn að líta, er þar aðeins einn bókavörður, en hefur haft lítils
háttar aðstoð, kostaða úr Sáttmálasjóði. Nú verður ekki lengur komizt hjá að fá
fastan aðstoðarbókavörð.

Þess þarf varla að geta, að húsrými safnsins verður brátt ónógt. Knýr sú orsök
þá til sameiningar eigi síður en aðrar orsakir.

Um Landsbókasafnið gegnir að mörgu leyti sama máli og um Háskólabóka-
safnið. Fjárframlög til Landsbókasafnsins eru allt of lítil til þess, að það geti gegnt
öðru aðalhlutverki sínu, þVÍ að vera höfuðvísindasafn landsins. Eins og er berst
það í bökkum með að gegna þeirri skyldu að vera þjóðbókasafn, þ. e. að eignast
og varðveita allt, sem varðar Ísland og islenzkar bókmenntir. Húsnæði þess er
fyrir löngu svo til þurrðar gengið, að horfir til fulls öngþveitis fyrir daglega starf-
semi þess, hvað þá að það geti af höndum leyst bráðnauðsynleg verk, er varða
bókasafnsmál landsins í heild sinni. Þannig hefur vegna þrengsla í báðum söfnum
reynzt ókleift að starfrækja skráningarmiðstöð fyrir bækur í vörzlu ríkisstofnana,
sem þó er mælt fyrir um í lögum og reglugerð og má kalla höfuðnauðsyn til þess
að að fullum notum geti komið það fé, sem árlega er varið af ýmsum aðilum, á
kostnað ríkisins, til bókaöflunar í ýmsum greinum utan höfuðbókasafnanna. Úr
þessum vanhögum verður ekki bætt nema með nýju safnhúsi, svo sem um var rætt
í upphafi þessa máls.

Nefndin telur, að eigi sé unnt að sameina söfnin eins og nú hagar til um hús-
næði þeirra, en álítur nauðsynlegt að taka þá ákvörðun, að þau sameinist svo fljótt
sem húsakostur leyfir, og að þau hefji nú þegar, í samræmi við þá ákvörðun, svo



náið samstarf sem unnt er til þess að nýta sem hagkvæmlegast þá fjármuni, sem
veittir eru til starfseminnar.

Verði eigi horfið að þessu ráði, má búast við óheppilegri þróun safnanna á
margan hátt, og hvort safn um sig mun reyna að fá húsnæðismál sitt leyst, án tillits
til hins, og kynni þá samruni þeirra að reynast örðugri síðar.

Það, sem einkum mundi vinnast við sameiningu safnanna, er að losna við
tvíkaup bóka og tímarita, betri hagnýting bókakosts og starfskrafta og sameining
embætta forstöðumanna, þegar núverandi forstöðumenn láta af embætti.

Þetta, sem nú var talið, og sitthvað fleira, sem til mætti tína, styrkir þá skoðun,
að það hljóti að vera skipulagslega og fjárhagslega hagstætt að sameina söfnin,
enda hefur sú leið hvarvetna í löndum farin verið, þar sem líkt stóð á og hér. Það
er eðlilegt, að hér verði Landsbókasafn aðalbókasafnið. Hitt er óhjákvæmilegt, að í
Háskólanum verði eftir sem áður varðveitt verulegt safn af bókum, sem nota þarf
við dagleg námsstörf stúdenta í lestrarsal skólans, svo og uppsláttarrit handa
kennurum. Þannig er um fjölda fræðilegra tímarita, sem kennarar Háskólans mega
sízt án vera, en geymast ættu er frá liði í aðalsafninu. - Annars skal hér ekki
rætt nánar um væntanlegt fyrirkomulag á samruna safnanna á þessu stigi málsins.
En vegna þess að vænta má, að nokkur frestur verði á því, að nýtt safnhús verði
tilbúið, enda þótt tillögur nefndarinnar væri samþykktar í höfuðdráttum af ríkis-
stjórn og Alþingi, viljum vér leggja áherzlu á, að náin samvinna verði upp tekin
milli stjórnar Landsbókasafns og Háskólabókasafns með tilliti til hagsmuna beggja
safnanna og sameiningar þeirra í náinni framtíð.

Að lokum leggur nefndin til:
1. Að Landsbókasafn og Háskólabókasafn verði sameinuð. Landsbókasafn verði

aðalsafn, en Háskólabókasafnið verði miðað við handbóka- og námsþarfir stúdenta
og kennsluundirbúning og rannsóknir háskólakennara.

2. Að reist verði bókasafnshús í næsta nágrenni við Háskólann, til þess að
sameining safnanna verði framkvæmanieg.

3. Að nánari samvinna verði upp tekin milli Landsbókasafns og Háskólabóka-
safns, meðan beðið er eftir nýju bókasafnshúsi, og nauðsynleg fyrirmæli sett um
það í reglugerð Landsbókasafns, að fengnum tillögum forstöðumanna beggja safna.

Reykjavík, 11. janúar 1957.

Þorkell Jóhannesson. Finnur Sigmundsson. Björn Sigfússon.
Bjarni Vilhjálmsson. Birgir Thorlacius.


