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Umsögn: Frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Árnastofnun, 331. mál

Bókmenntafræðistofiiun mun einskorða umsögn sína við þá þætti sem tengjast 
samskiptum stofnunarinnar, sem er rannsóknarstofiiun á sviði bókmenntafræði við 
hugvísindadeild Háskóla íslands, við fyrirhugaða Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofriun.

Bókmenntafræðistofnun telur það fagnaðarefni að stofnanir í íslenskum fræðum verði 
sameinaðar. í sameinaðri stofnun felast miklir þróunarmöguleikar en samvinna milli 
ólíkra sviða íslenskra fræða innan stofhunarinnar verður vitaskuld fyrst kröftug með 
sameiningu undir einu þaki. Einnig er mikilvægt að aukin fjárframlög til rekstrar og að ný 
stöðugildi verði tryggð. Hins vegar er það skoðun Bókmenntafræðistofhunar að 
ákjósanlegt hefði verið að skoða rannsóknir og kennslu i íslenskum fræðum heildstætt, 
áður en að stofnanimar væru sameinaðir og starfsemi nýrrar stofnunar skilgreind. Engin 
úttekt hefur verið gerð á fræðasviðinu og hefði verið mikilvægt að móta nýja sýn til 
framtíðar áður en þetta skref er stigið.

Það er mikilvægt að undirstrika að þau gögn sem mynda grunninn undir Stofnun Áma 
Magnússonar á Islandi voru samkvæmt sáttmála Danmerkur og Islands flutt úr Stofnun 
Áma Magnússonar og Konunglega bókasafninu í Kaupmannahöfn í vörslu og umsjón 
Háskóla íslands árið 1971 og frá þeim tíma hefur samstarf Ámastofnunar og Háskóla 
Islands verið náið.

Við hugvísindadeild Háskóla íslands fer fram öflugt rannsóknarstarf á fræðasviðum 
fyrirhugaðrar stofriunar. Sú uppstokkun sem sameiningin hefur í för með sér nýtir ekki 
spennandi tækifæri til að styrkja og endurskilgreina sambandið við Háskóla íslands og 
stuðla þar með að eflingu rannsókna á sviði íslenskra fræða. Er þá helst að nefiia samstarf 
varðandi kennslu, uppbyggingu rannsóknartengds framhaldsnáms og 
rannsóknarsamvinnu. Mikill vöxtur er nú í meistaranámi og doktorsnámi við 
hugvísindadeild Háskóla íslands. Samstarf við rannsóknarstofnanir skólans munu skipta



miklu máli í því uppbyggingarstarfi, eins og sést í öðrum deildum skólans. Stofixun Áma 
Magnússonar og Orðabók Háskóla íslands, sem hafa til þessa verið í náinni tengingu við 
hugvísindadeild Háskóla íslands, hefðu leikið stórt hlutverk í þeirri uppbyggingu í 
óbreyttu skipulagi. Nú eru forstöðumenn beggja stofiiana prófessorar við hugvísindadeild 
og hafa því lifandi tengsl við Háskóla íslands. í 4. gr. frumvarpsins er lagt til að skera á 
þessi tengsl, og að menntamálaráðherra skipi forstöðumann stofiiimarinnar, en ekki rektor 
Háskóla íslands, og að forstöðumaður verði þar með ekki lengur í akademísku samhengi 
við þær kennslugreinar sem sinna íslenskum fræðum. í 6. gr. er gert ráð fyrir 
samstarfssamningum við Háskóla íslands sem koma þó ekki í stað lifandi og gagnvirks 
samstarfs.

Bókmenntafræðistofiiun hvetur eindregið til þess að gr. 1, gr. 4 og gr. 6 í frumvarpinu, 
sem víkja að tengslum stofnunarinnar við Háskóla Islands verði endurskoðaðar og að 
stofhunin verði sett á laggimar sem ein stofiiana Háskóla íslands, rétt eins tvær stærstu 
einingar nýrrar stofiiunar eru nú. Þannig yrði sameiningin snar þáttur í nýrri framtíðarsýn 
fyrir Háskóla íslands sem allt frá stofnun hefur verið mikilvæg miðstöð íslenskra fræða í 
heiminum.
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