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Orðabók Háskólans hefur borist til umsagnar fhamvarp til laga um Stofiiun íslenskra fræða — 
Amastofhun og óskað er efkir áliti stofhunarinnar á því. Það fylgir hér á eftir:

Texti frumvarpsins: 

l . g r . :

Tekið er fram að hin nýja stofiiun skuli hafa náin tengsl við Háskóla íslands. Orðalagið er 
dálítið óljóst. Orðabók Háskólans er ein af stofiiunum skólans og heyrir undir háskólaráð.
Hún starfar þó sjálfstætt og fær sérstaka fjárhæð á fjárlögum til starfsemi sinnar. Þetta 
fyrirkomulag hefur reynst henni og starfsfólki hennar vel, stofnunin verið með í ýmsum 
ákvarðanatökum Háskóla íslands og átt fulltrúa á háskólafundi. Ákjósanlegra er því að hin 
nýja stofhun sé stofhun við Háskóla íslands á sama hátt og Orðabókin og Stofnun Sigurðar 
Nordals eru nú.

Nafn stofiiunarinnar er fiemur þunglamalagt. Ekki ætti að vera þörf á að kenna hana 
við Áma Magnússon heldur nægði heitið Stofiiun íslenskra fræða til þess að lýsa þeirri 
starfsemi sem þar fer fiam.Vemdunarhíutverk stofnunarinnar kemur vel fram í 2. gr. og kenna 
mætti stofu innan stofnunarinnar við Áma og nefiia hana Ámastofu en hinar stofnanimar 
Orðfræðistofu (eða Orðabókina), Nafnfræðistofu, Nordalsstofu og Málfarsstofu.

3. gr.:
Þessi grein kveður á um hlutverk Stofiiunar í íslenskum fiæðum -  Ámastofiiunar. Hún ber 
þess merki að verið er að finna margvíslegum verkefnum hinna ólíku stofnana sameiginlegan 
stað. Æskilegra hefði verið að hin ólíku hlutverk hefðu komið skýrar fram þannig að engin



hætta sé á að halli á hin ýmsu fræðasvið. Hin nýja stofnun á vissulega að sinna þeim 
verkefnum sem stofiianimar fimm hafa hafit á sínum snærum en engan veginn getur talist 
æskilegt að langtíma verkefni, sem unnið hefur verið að t.d. á Orðabók Háskólans, verði undir 
í samkeppninni. Betra hefði verið að sérþættir hinna ýmsu stofnana, sem sinna á áfram, hefðu 
komið skýrar fram. Má þar nefna ýmsar nýjvingar í starfseminni eins og tungutækniverkefiii 
Orðabókarinnar sem sérstaklega eru ætluð til þess að styðja við samningu sögulegrar 
orðabókar.

4. gr.:
I þessari grein kemur fram hvert hlutverk forstöðumanns skuli vera. Honum er ætlað að 
ákveða skipulag stofnunarinnar og annast daglega stjómun á starfsemi og rekstri hennar auk 
annarra verkefna. í greininni kemur ekkert fram um samráð hans við starfsmenn 
stofnunarinnar, sem löng hefð er fyrir á Stofhun Áma Magnússonar og á Orðabók Háskólans. 
Mikilvægt er að ákvæði um slík innri samráð komi fram í lagatextanum.

Ef hin nýja stofnun verður stofnun við Háskóla íslands, sbr. athugasemd við 1. gr., 
ætti forstöðumaður, sem verður að hafa prófessorshæfi, einnig að vera prófessor við 
hugvísindadeild samkvæmt samningi við Háskóla íslands. Það styrkir tengsl stofnunar og 
skólans og af þess háttar tengslum er þegar góð reynsla, sbr. að forstöðumenn Stofhunar Áma 
Magnússonar og Orðabókar Háskólans eru jafnframt prófessorar við Háskóla íslands.

I athugasemd við 1. gr. var minnst á skiptingu í svið eða stofur. Slíkt fyrirkomulag 
mundi á engan hátt veikja hina nýju stofnun heldur styrkja hana ef nokkuð væri.

5. gr.:
Tekið er fram að formaður stjómar skuli ekki starfa við Háskóla íslands. Mikilvægt er að 
stjómarformaðurinn sé vel heima á fræðasviði stofnunarinnar. Einungis þannig getur hann 
metið starf hennar, farið fyrir faglegri ráðgjöf stjómar og séð til þess að tillögur hennar nýtist 
forstöðumanni og stofnuninni í heild.

7. gr.:
Við hina nýju stofnun skulu vera sérstök rannsóknarstörf. Eiga þau að tengjast nafni og 
fræðilegri arfleifð Áma Magnússonar og Sigurðar Nordal. Þegar verið er að sameina fimm 
stofnanir væri æskilegra að slík störf tengdust fleiri fræðasviðum. Þar vill undirrituð nefna 
menn, sem öðrum fremur hafa unnið að söfnun orða og að orðfræðirannsóknum, eins og 
Bjöm M. Ólsen háskólarektor, Alexander Jóhannesson rektor Háskóla íslands og „föður“ 
Orðabókar Háskólans, Sigfus Blöndal orðabókarhöfund, Jakob Benediktsson, sem stýrði 
Orðabók Háskólans fyrstu 30 árin og vann auk þess margháttuð fræðistörf á sviði íslenskra 
fræða, og Ásgeir Blöndal Magnússon sem allra manna mest rannsakaði íslenskan orðaforða 
og uppruna hans og gaf í lok starfsævi út Islenska ordsijjabók.

9. gr.:
Fella á niður núgildandi lög um Islenska málnefhd sem reynst hafa vel við málræktarstörf 
nefndarinnar. Ákjósanlegra hefði verið að nefndin hefði starfað efitir sérlögum en haft 
skrifstofuaðstöðu í Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun. Ekki verður gerð frekari 
athugasemd við þessa grein hér en vísað er til athugasemda undirritaðrar til 
menntamálanefndar fyrir hönd Islenskrar málnefndar.



11. gr.:
Bent er á að stuttur tími á að líða frá gildistöku laganna og þar til sameining á að hafa farið 
fram. Reynslan sýnir að nokkum tíma tekur að meta hæfi umsækjenda, eigi slíkt mat að vera 
vandað, og á matið að fara fram yfir sumarmánuðina. Lagt er til að miðað sé við 1. janúar 
2007.

Virðingarfyllst,

Guðrún Kvaran 
forstöðumaður


