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Efni: Umsögn um Frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Árnastofnun.

Landsbókasafni íslands -  Háskólabókasafni hefur borist til umsagnar Frumvarp til laga um 
Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun. Tvö bréf komu til safnsins, annað stílað á 
handritadeild og hitt á landsbókavörð. Við höfum rætt málin hér innan húss og sendum 
sameiginlegt álit.

1. Skörun á starfsemi. Varðandi efni fhimvarpsins er fátt þar sem beinlínis snertir 
Landsbókasafn. Starfsemi Landsbókasafiis er ólík þeirri starfsemi sem þessari nýju 
stofnun er ætlað, einkum þar sem Landsbókasafn er ekki rannsóknarstofnun, heldur er 
það hlutverk hennar að auðvelda öðrum aðgengi að rannsóknargögnum. í 3. grein um 
hlutverk þessarar væntanlegu stofnunar er aðeins í a. lið sem einhver skörun gæti átt 
sér stað. Þar er sagt að stofnuninni sé ætlað að „afla frumgagna á fræðasviði sínu, og 
varðveita þau, safna þjóðfiæðum og heimildum um íslenskan orða- og nafnaforða“. 
Landsbókasafn tekur á móti alls kyns handritagögnum sem gætu fallið undir þetta 
ákvæði þannig að skýr verkaskipting og aðfangastefna í söfnun og móttöku 
handritagagna þarf að koma til.

2. Samstarf. í texta laganna er ekkert vísað til Landsbókasafiis en eingöngu er safnið 
nefnt í athugasemdum við 3. gr. Þar er nefnt að þessi nýja stofnun skuli hafa samstarf 
við aðrar stofnanir og Landsbókasafn nefnt þar með mörgum öðnnn. Landsbókasafn 
hefur hafit samvinnu við þær stofnanir sem rætt er um að verði hluti af þessari nýju 
stofnun, einkum þó Ámastofnun og Orðabók Háskólans.

3. Staðsetning byggingar. Snemma á árinu 2005 sendu forstöðumenn allra þeirra 
stofnana sem eiga nú að sameinast og landsbókavörður einnig, erindi til 
menntamálaráðuneytis þar sem rætt var um að koma þessum stofnunum fyrir í 
viðbyggingu við Landsbókasafii. í þeim upplýsingum sem nú liggja fyrir er ekkert sem 
bendir til þess að nýja stofnunin eigi að vera í þessari viðbyggingu, heldur verði 
stofnunin í húsnæði sem byggt verður á svæði Háskóla Islands. Landsbókasafn vill 
gjaman að viðbyggingarmöguleiki safnsins verði óskertur ef til greina kemur að 
byggja yfir þessa nýju stofnun á lóð Háskóla Islands.
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4. Samnýting á byggingu. í ljósi þessa gerum við ekki ráð fyrir að nýja stofnunin eigi 
að koma í viðbyggingu við Bókhlöðuna. Engu að síður má samnýta og hafa ýmis 
konar þjónustu og starfsemi sameiginlega þótt einhver fjarlægð sé á milli þessara 
bygginga. Má þar nefna efitirfarandi sem dæmi:

a. Viðgerðarstofa og bókband. Bæði Landsbókasafn og þessi nýja stofnun þurfa 
að hafa góða aðstöðu til viðgerða á handritum og bandi. Þessi þjónusta hentar 
vel til samnýtingar og mundi styrkja báðar stofhanimar.

b. Myndastofa. Báðar stofnanir hafa þörf fyrir góða myndastofu með bestu 
tækjvim til myndatöku, bæði stafrænnar myndatöku og til ljósmyndunar.

c. Geymslur. Brýnt er að stofnanimar geti báðar samnýtt geymslur.
Handritadeild Landsbókasafns stækkar mjög ört og þarfnast öryggisgeymslu 
þar sem varðveisluskilyrði eru fullnægjandi fyrir þessi gögn. Auk þess þarf 
Landsbókasafn geymslurými fyrir sinn íslenska bókakost sem gæti rýmst mjög 
vel í sameiginlegu húsnæði. Safiiið vantar geymslurými fyrir annars konar efni 
s.s. hljóðefni á snældum og segulböndum, og vaxandi þörf er fyrir aðstöðu til 
að varðveita eintök af stafrænu efni sem varðveita ber við önnur skilyrði en 
bækur og handrit.

d. Önnur sameiginleg þjónusta. í Landsbókasafni er afbragðsgott öryggiskerfi 
þar sem allri byggingunni er stjómað með fullkomnu tölvukerfi. Þetta mætti ef 
til vill samnýta. í Þjóðarbókhlöðu er mötuneyti fyrir starfsmenn sem nýta 
mætti fyrir nýja stofnun. Nefna má einnig skrifstofuhúsnæði, símsvörun, 
tölvuþjónustu, fyrirlestrasal, lessali fyrir handrit og aðra stoðþjónustu. Þar 
fyrir utan væri unnt að gera þjónustusamning um að Landsbókasafn þjónaði 
sem bókasafii nýju stofnunarinnar og/eða veitti henni bókasafns- og 
upplýsingaþj ónustu.

í ljósi þess sem að framan er nefiit óskar Landsbókasafn eftir því að fá að vera með í ráðum 
þegar eiginleg vinna hefst við að skipuleggja þetta nýja hús og það sem þar á að vera.
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