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Arnastofnun

Stjóm Stofnunar Sigurðar Nordal hefur borist til umsagnar frv. til laga um Stofnun 
íslenskra fræða -  Ámastofiiun. Stjómin fagnar áformum um að efla rannsóknarstarf 
og miðlun á sviði íslenskra fræða og að byggja á sérstakt hús yfir íslensk fræði í 
nágrenni Háskóla íslands og Þjóðarbókhlöðu. Það mun verða rannsóknum og kennslu 
í íslenskum fræðum til framdráttar að vera í nánum tengslum við stærsta 
rannsóknarbókasafri landsins og það háskólasamfélag sem haft hefur forystu á sviði 
íslenskra fræða hér á landi. Stjóm Stofriunar Sigurðar Nordal vill taka fram 
eftirfarandi vegna frumvarpsins:

1 .
Stofriun Sigurðar Nordals verður 20 ára á þessu ári. Stjóm stoftiunarinnar telur brýnt 
að þeim verkefrium sem stofiiunin annast nú verði sinnt áfram með sóma og er þar 
einkum minnt á íslenskukennslu fyrir útlendinga, samstarf við sendikennara í íslensku 
erlendis og starf sem tengist minningu Sigurðar Nordal og íslenskri menningu. 
Stjómin leggur til að fastar verði kveðið að orði varðandi það hlutverk Ámastofiiunar 
að sinna kennslu í íslensku fyrir útlendinga og íslenskukennslu erlendis.

2.
Ef takast á að efla íslensk fræði með því að sameina þær stofiianir sem um er talað í 
frumvarpinu er brýnt að veita auknu fjármagni til rannsókna og miðlunar íslenskra 
fræða og tryggja að fyrirhugað hús rísi á tilsettum tíma. Það væri öllu starfi mjög til 
baga ef þau áform dragast á langinn og vandséð hvað vinnst með sameiningu stofiiana 
sem starfa vítt og breitt um bæinn ef þær verða í biðstöðu árum saman með einn 
forstöðumann.

3.
í 1. gr. frv. er sagt að fyrirhuguð stofnun eigi að vera háskólastofiiun. Hvemig getur 
stofnun verið háskólastofnun ef hún er ekki hluti af háskóla? Stjóm Stofiiunar 
Sigurðar Nordal leggur til að greinin kveði á um að stofunin verði hluti af Háskóla 
íslands. Það skiptir miklu máli vegna réttinda starfsmanna, t.d. aðgang þeirra að 
rannsóknarsjóðum innan H.í. og tengsl þeirra við háskólakennslu og rannsóknir innan 
háskólasamfélagsins. Þótt stofiiunin verði hluti af H.í. kemur það ekki á nokkum hátt í 
veg fyrir samstarf við aðra skóla á háskólastigi enda fer slíkt samstarf stöðugt 
vaxandi. Þvert á móti gerir það stöðu stofiiunarinnar mun skýrari og afdráttarlausari.

4.
Afar brýnt er að staða og réttindi núverandi starfsmanna þeirra stofnana sem á að 
sameina verði tryggð.

5.
Sú spuming vaknar hvers vegna lögin eiga að taka gildi 1. sept. næstkomandi? Væri 
ekki betra að viðkomandi stofiianir ljúki starfsári sínu? Eins og áður segir verður 
Stofiiun Sigurðar Nordal 20 ára í september á þessu ári. Ýmsir viðburðir eru 
fyrirhugaðir vegna afinælisins og fjárhagsáætlun miðast við árið í heild. Á dagskrá eru 
málþing, fyrirlestrar, íslenskunámskeið og ýmislegt fleira sem búið er að skipuleggja 
fyrir árið í heild. Það er því tillaga stjómar Stofiiunar Sigurðar Nordal að lögin taki



ekki gildi fyrr en í upphafi árs 2007. Ljóst er að fyrirhuguð bygging verður ekki 
tilbúin fyrr en árið 2011 ef áætlanir standast og því verður ekki annað séð en að nægur 
tími verði til að undirbúa fyrirhugaða sameiningu þeirra stofiiana sem sinna íslenskum 
fræðum.
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