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Umsögn um frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða -  Árnastofnun, 
þskj. 363 -  331. mál lagt fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 2005-2006.

Hugvísindadeild Háskóla íslands (áður heimspekideild) starfar mjög náið með þeim 
stofnunum sem nú er lagt til að sameina i einni stofnum Stofnun islenskra fræða -  
Ámastofnun. Margvisleg formleg tengsl eru milli deildarinnar og sumra stofnananna sem 
sameina á. Þannig eru forstöðumaður Stofnunar Áma Magnússonar á Islandi og 
forstöðumaður Orðabókar Háskóla íslands prófessorar við hugvisindadeild með takmarkaða 
kennsluskyldu og sitja einnig háskólafund Háskóla íslands.

Orðabók Háskólans er háskólastofnun sem heyrir undir rektor og háskólaráð sem kjósa 
henni þriggja manna stjóm að fengnum tillögum deildarinnar. Háskólaráð skipar Stofnun 
Sigurðar Nordals þriggja manna stjóm að fenginni tilnefningu deildarinnar um tvo stjómar- 
menn og tvo varamenn, rektor tilnefnir formann og varamann hans. Þá hefur deildin samið við 
Stofnun Áma Magnússonar um kennslu sérfræðinga á stofnuninni við deildina.

Ýmis verkefni em samvinnuverkefni ofangreindra stofnana og deildarinnar. Mætti þar 
nefna að deildin, nánar til tekið íslenskuskor, og Stofnun Sigurðar Nordals standa árlega fyrir 
sumamámskeiðum í íslensku fyrir erlenda stúdenta. Icelandic Online (www.icelandic.hi.is) er 
samstarfsverkefni deildarinnar (íslenskuskorar og enskuskorar) og Stofnunar Sigurðar Nordals 
um opið kennsluefni i íslensku á Netinu. íslenskuskor og Stofnun Sigurðar Nordals eiga sæti í 
samstarfsnefnd um íslenskukennslu erlendis en nefndin markar m.a. stefnu í íslenskukennslu 
við erlenda háskóla.

Nám í miðaldafræðum sem nýlega var sett á laggimar við hugvísindadeild er gott 
dæmi um samlegðaráhrif sem verða þegar stofnanir sem starfa á skyldum sviðum taka 
höndum saman. M.A.-nám í miðaldafræðum (Medieval Studies) er 45 eininga framhaldsnám 
sem kennt er á ensku og ætlað er erlendum nemendum. Að náminu standa tvær skorir deildar- 
innar, íslenskuskor og sagnfræðiskor, sem og Stofnun Áma Magnússonar á Islandi og Stofnun 
Sigurðar Nordals. Á þessu ári hefur menntamálaráðuneytið veitt þrjá styrki að upphæð 
750.000 krónur hvem til erlendra nemenda til þess að koma til íslands og stunda námið hér. 
Vonir standa til að svo verði áfram.

Hugvísindadeild telur afar mikilvægt að með sameiningu Stofnunar Áma Magnússonar á 
íslandi, Orðabókar Háskóla íslands, Stofnunar Sigurðar Nordals, íslenskrar málstöðar og 
Ömefnastofnunar í Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun eflist þau starfs- og fræðasvið sem 
hver af þessum stofnunum hefur hingað til unnið á.

Athugasemd viö 1. grein
Hugvísindadeild leggur til að í 1. grein verði skýrt kveðið á um tengsl Stofnunar íslenskra 
fræða -  Ámastofnunar við Háskóla íslarids og fyrsta málsgreinin hljóði: Stofnun íslenskra 
fræða -  Ámastofnun er stofnun við Háskóla íslands með sjálfstæðan fjárhag og heyrir undir 
menntamálaráðherra.

Rökstuðningur: I Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun renna þrjár núverandi stofnanir 
Háskóla Islands, þ.e. Stofnun Áma Magnússonar á íslandi, Stofnun Sigurðar Nordals og 
Orðabók Háskóla Islands, en sú síðastnefnda hefur starfað við Háskóla íslands i yfir sextíu ár. 
Hinar stofnanimar, Islensk málstöð, sem áður heyrði undir Háskóla íslands, og Ömefna-
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stofnun, starfa mjög náið með Háskóla íslands. Með hliðsjón af þessu telur hugvísindadeild 
mjög mikilvægt að í lögunum komi skýrt fram að Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun sé 
háskólastofnun við Háskóla Islands.

Athugasemd við 4. grein
Hugvísindadeild leggur til að við 4. grein bætist: Forstöðumaður er prófessor við 
hugvísindadeild Háskóla íslands með takmarkaða kennsluskyldu.

Rökstuðningur: Hugvísindadeild telur mikilvægt að forstöðumaður Stofnunar íslenskra fræða 
-  Ámastofnunar tengist deildinni á þann hátt sem forstöðumaður Ámastofnunar og forstöðu- 
maður Orðabókar Háskóla íslands hafa gert hingað til og gefið hefur afar góða raun. 
Hugvísindadeild leggur einnig áherslu á að skipulag Stofnunar islenskra fræða Ámastofnunar 
verði skilgreint í þessari grein. Mikilvægt er að tryggja að starfs- og fræðasviðum stofnananna 
fimm sem sameina á sé haldið til haga með því að kveðið sé á um skipulagið. Þær stofnanir 
sem skv. fmmvarpinu á að sameina eiga sér djúpar rætur í menningu og sögu þjóðarinnar, auk 
þess sem þær em viðurkenndar og þekktar fræðastofnanir í alþjóðlegu vísindasamfélagi. Það 
væri t.d. mikill sjónarsviptir ef Orðabók Háskóla íslands hyrfi algjörlega við sameininguna.

í ljósi sögunnar og vegna tengsla og náins samstarfs við Háskóla Islands hefði verið eðlilegt 
að rektor Háskóla íslands skipaði forstöðumann að fenginni tillögu stjómar.

Athugasemd við 7. grein
Hugvísindadeild leggur til eftirfarandi viðbót við fyrstu málsgrein: ... með takmarkaða 
kennsluskyldu við hugvísindadeild Háskóla íslands.

Rökstuðningur: Mikilvægt er að tengja rannsóknarstörfin í nýrri stofnun kennslu og rann- 
sóknum í hugvísindadeild og tryggja þannig tengsl þeirra og samstarf við fræðimenn í íslensk- 
um fræðum við deildina. Stúdentar, ekki sist stúdentar i rannsóknartengdu framhaldsnámi við 
deildina, nytu góðs af þessum tengslum.

Athugasemd við Akvœði til bráðabirgða
Tveir forstöðumanna stofnananna sem nú sameinast em, eins og áður sagði, prófessorar við 
hugvísindadeild. „Niðurlagning á störfum forstöðumanna Stofnunar Áma Magnússonar á 
Islandi og Orðabókar Háskóla íslands hefur ekki áhrif á störf þeirra sem prófessora við 
hugvísindadeild Háskóla íslands.“ Þessu ákvæði fagnar deildin.

Að lokum
Það er mikið fagnaðarefni að ríkisstjóm íslands hefur ákveðið að verja hluta af söluhagnaði 
Landsímans til þess að reisa hús íslenskra fræða við hlið Landsbókasafns íslands -  
Háskólasafns og öflug Stofnun íslenskra fræða -  Ámastofnun mun gegna mikilvægu hlutverki 
i þjóðfélaginu. Mikill ávinningur væri fyrir hugvísindadeild og starfsemi hennar ef 
menntamálayfirvöld og háskólayfirvöld ákvæðu að hýsa þar starfsemi hugvísindadeildar. 
Hugvísindadeild er sú deild Háskólans sem nánast vinnur með Stofnun íslenskra fræða -  
Ámastofnun. Deildin býr við mikinn húsnæðisskort og starfsemi hennar er nú i fjómm 
byggingum (Ámagarði, Nýja Garði, Norræna húsinu og Aðalbyggingu HÍ). Slík ráðstöfun til 
framtíðar væri starfsemi hugvísindadeildar mikil lyftistöng.

Virðingarfyllst,


