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Til Menntamálanefhdar Alþingis

Umsögn um þskj.363 -331 mál, frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða -  
Ámastofnun.

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, tekur undir og styður álit fulltrúa 
félagsins í íslenskri málnefhd, Baldurs Sigurðssonar.

Félagið vill sérstaklega vekja athygli Menntamálanefiidar á gagnrýni Baldurs á skipan 
stjómar og forstöðumanns hinnar nýju stofnunar og þá annmarka sem á henni eru. 
Mótun fræðilegrar stefnu stofhunarinnar og áhersla í rannsóknum verður að vera í 
nánu samstarfi við þá starfsmenn hennar sem ráðnir eru til rannsóknarstarfa. Lýðræði 
af þessu tagi hefur enda tíðkast í þeim stofiiunum sem renna saman samkvæmt 
frumvarpinu.

Ástæða er til að mótmæla þeim orðum menntamálaráðherra í fyrstu umræðu um 
frumvarpið að í því felist „nútímavæðing“ í stjóm stofiiunarinnar. Eins og bent er á í 
áliti Baldurs Sigurðssonar lýtur stjóm háskólastofiiunar af þessu tagi sínum eigin 
lögmálum vegna eðlis hennar sem rannsóknarstofiiunar.

Grundvöllurinn að öllu starfi við rannsóknir og miðlun íslenskra fræða líkt og 
annarra greina hugvísinda felst í skapandi starfi þeirra einstaklinga sem ráðnir eru til 
að sinna rannsóknum. Það er alger grundvöllur slíks skapandi starfs að fræðimenn 
njóti akademísks frelsis við rannsóknir sínar, við val á viðfangsefiium og útfærslu 
þeirra. Þetta frelsi verður ekki tryggt nema fræðilegir starfsmenn stofhunarinnar komi 
jafiiframt að stefiiumótun og stjómun fræðilegs starfs stofiiunarinnar í heild. 
Nauðsynlegt er að löggjafinn tryggi fræðimönnum möguleika til að veita 
forstöðumanni aðhald og standa vörð um rannsóknarfrelsi sitt og eðlileg yfirráð yfir 
þeim hugverkum sínum sem verða til í fræðilegu starfi.

Þetta frelsi er nauðsynlegt til þess að tryggja öfluga rannsóknarstarfsemi innan 
vébanda hinnar nýju stofriunar. Akademískt frelsi og réttur starfsmanna til þess að 
fullnýta sérfræðiþekkingu sína og njóta heiðurs af eigin rannsóknum er einn helsti 
hvatinn til grunnrannsókna í hugvísindum. Það verður ekki tryggt ef forstöðumanni 
einum er ætlað að ráða stefiiunni í rannsóknum og útgáfumálum eins og nýleg dæmi 
sanna því miður.

F.h. Hagþenkis,
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