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Umsögn um frumvarp til laga um Landsbókasafn íslands -  Háskólabókasafn.
Þskj. 1316 -  760. mál.

Stjómamefnd Landsaðgangs að rafrænum gagnasöfiium og tímaritum gerir athugasemd við grein 
4.c. í frumvarpi til laga um Landsbókasafn íslands ~ Háskólabókasafn:

Landsbókasafn íslands -  Háskólabókasafn hefur séð um rekstur verkefnsinsins Landsaðgangur 
að rafrœnum gagnasöfnum og tímaritum, öðru nafni www.hvar.is. síðan 2003 skv. þjónustu- 
samningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið. Verkeíhinu var upphaflega hleypt af 
stokkunun árið 1999 og sá sérstök verkefhisstjóra, skipuð af ráðuneytinu, þá um reksturinn. 
Innan þessa verkefnis er nú keyptur aðgangur að um 17.300 erlendum tímaritum auk útdrátta úr 
greinum úr yfír 6.000 tímaritum, 12 gagnasöfhum og fullum texta yfír 10.000 greiningarskýrslna. 
Um 200 bókasöfn og stofnanir í landinu hafa greitt fyrir aðganginn, með tílstyrk ráðuneytisins og 
er aðgangurinn opinn frá öllum tölvum sem tilheyra íslenskum netveitum og er einstökum 
notendum að kostnaðarlausu.

Stjómamefndin er sammála þvi að rekstur Landsaðgangs verði eitt af lögbundnum verkefnum 
Lbs-Hbs og leggur jafiiframt áherslu á mikilvægi verkefnsins. Aðgangur sem þessi skiptir 
sköpum fyrir sívaxandi rannsóknarvirkni í landinu og framboð náms á meistara- og doktorsstigi, 
Landsaðgangur skiptir einnig verulegu máli fyrir nemendur í fjamámi og símenntunarverkefnum, 
menningarstofnanir, söfti, rannsókna- og fræðasetur um allt land.

Rafræn gögn em sí breytileg og verkefnið þarf sífellt að endurskoða varðandi val á gögnum. Það 
næst ekki öðm vísi en með aðkoma sérfræðinga. Ef efnið úreldist og nýtist ekki bókasöfnum, 
stofnunum og fyrirtækjum greiða fyrir það, er hætt við að það verði ekki friður um verkefnið. 
Stjömamefhdin telur því nauðsynlegt að meðan Landsaðgangur er að hluta til greiddur af 
bókasöfnum í landinu, hafi safnið áfram, sér til ráðgjafar, nefiid sem skipuð er fulltrúum helstu 
greiðenda. Hlutverk hennar væri þá svipað og hlutverk stjómamefndar skv. núverandi þjónustu- 
samningi: að taka þátt í stefhumótun og vali á efni, gera Qárhagsáætlanir og greiðsluskiptingu og 
taka þátt í samningum við birgja.

Þá telur nefndin að orðalagið sé of almennt. Verið er að tala um rekstur Landsaðgangs en ekki 
alla samninga um rafrænt efni sem aðgengilegt er í landinu, Önnur söfti annast ýmsa samninga 
sjálf fyrir utan Landsaðgang enda vantar en vemlega upp á að Landsaðgangur uppfylli allar 
þarfir vísinda -  og menntasamfélagsins varðandi gagnasöfn og tímarit. Þetta eftii er þá einungis 
aðgengilegt hjá viðkomandi stofnun eða bókasafni og ekki er ástæða tii að breyta því 
fyrirkomulagi og viðkomandi söfti munu því áfram sjá um þá samninga.

Því er lagt tíl að greinin hljóði svo:

c. að efla aðgang að erlendum gögnum í þágu vísinda og fræða, stjómsýslu og atvinnulífs, 
meðal annars með því að annast framkvæmd samninga um Landsaðgang að rafrænum 
gagnasöfnum og tímaritum í samráði við helstu hagsmunaaðila,

http://www.hvar.is

