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Umsögn

um frumvarp til laga um Landsbókasafh íslands -  Háskólabókasafn

Þskj. 1316-760. mál.

Undirritaðir starfsmenn Landsbókasafns íslands -  Háskólabókasafns hafa fjallað um 
ofangreint frumvarp og gera effcirfarandi athugasemdir við það:

Við fögnum því að við endurskoðun fyrra fhimvarps um safnið skuli hafa verið tekið tillit til 
margra athugasemda starfsmannafélags safnsins frá 8. janúar 2009, bæði hvað varðar vægi 
safnsins sem bókasafns Háskóla íslands og rannsóknahlutverk þess.

Við nýja frumvarpið gerum við samt sem áður eftirfarandi athugasemdir:

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins 

Athugasemdir við 1. gr. Tilgangur og hlutverk,
í 1. grein frumvarpsins er safhið skilgreint sem rannsóknarbókasafn og þekkingarveita fyrir 
alla landsmenn. Við fögnum því að safhið skuli enn skilgreint sem rannsóknarbókasafn. 
Hugtakið „rannsóknarbókasafh“ (research library) felur í sér að safiiið varðveiti sérhæfð gögn 
sem eru notuð við rannsóknir, einnig fmmgögn og afleidd gögn.

En við erum ósátt við orðið: „þekkingarveita“ sem var búið tíl sem heiti stefnu safnsins 2003- 
2006. Merking þessa orðs er óljós og varasamt að ætlast til að safhið geti veitt þekkingu 
nema með rannsóknum eins og kveðið er á um 4. gr. Orðið hefiir ekki unnið sér fastan sess í 
íslensku máli.

Lagt er til að lagagreinin hljóði svo:

„Landsbókasafh íslands -  Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla íslands. 
Safiiið er rannsóknarbókasafn sem sinnir virkri og fjölþættri upplýsingaþjónustu á sviði 
vísinda og fræða, stjómsýslu og atvinnulífs og lista- og menningarmála.

Safhið er háskólastofnun með sjálfstæðan fjárhag og heyrir undir mennta- og 
menningarmálaráðherra. “



í 2. grein frumvarpsins er kveðið á um skipun fulltrúa í stjóm og hlutverk hennar. Við fögnum 
því að starfsmenn safiisins fái fullgildan fulltrúa í stjóm safnsins, enda er það í samræmi við 
óskir okkar um aukið atvinnulýðræði. Við gagnrýnum að þessar umbætur eru að engu gerðar í 
3. málsgrein greinarinnar, þar sem valdastaða stjómar er takmörkuð við að vera ráðgefandi. 
V i ð  teljum rétt að ábyrgð stjómar sé meiri og sé í  samræmi við lög nr. 8 8  1997 um f j á r r e i ð u r  

ríkisins, en í 49. gr. laganna segir að „Forstöðumenn og stjómir ríkisaðila bera ábyrgð á því að 
fjárhagsráðstafanir þeirra séu í samræmi við heimildir.“ Við teljum nauðsynlegt að störf 
landsbókavarðar og ábyrgð séu takmörkuð við rekstrarlega þætti og séu í samræmi við 38. gr. 
laga nr 70 1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, þar sem segir að „Forstöðumaður 
ber og ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofiiunarinnar sé í samræmi við 
fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.“

Við teljum það vera mikla afturfor að völd landsbókavarðar séu aukin með þeim hætti sem 
gert er í frumvarpinu og að komið sé í veg fyrir atvinnulýðræði í stofhuninni.

Athugasemdir við 2. gr. Stjórn.

Athugasemdir við 3. gr. Landsbókavörður

í 3. gr. er ijallað um ábyrgð og hæfi landsbókavarðar, í athugasemdum starfsmannafélags 
safhsins frá 8. janúar 2009 var gerð krafa um að staða landsbókavarðar væri bundin við 
prófessorshæfi viðkomandi enda tryggi það að viðkomandi hafi haldgóða þekkingu á 
vísindum og rannsóknarstarfsemi. í»essa var krafist til að tryggja að viðkomandi gæti tekið 
þátt í rannsóknarstarfsemi safiisins með virkum og uppbyggilegum hætti. í núverandi 
ftumvarpi stendur: „Skal landsbókavörður hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á 
starfssviði safhsins.“.

Við teljum rétt, í ljósi þess sem að ofan segir, að í 1. málsgrein 3. greinar standi:

„Skal landsbókavörður hafa háskólamenntun, staðgóða rannsóknarreynslu og þekkingu á 
starfssviði safnsins.“

í 3. gr. er gert ráð fyrir að landsbókavörður ákveði skipulag safiisins að fenginni umsögn 
stjómar. Þetta ákvæði getur orkað tvímælis í Ijósi faglegra hagsmuna. í samræmi við þá kröfu 
okkar að stjóm stofnunarinnar beri ábyrgð á starfseminni, en sé ekki einungis ráðgefandi aðili, 
leggjum við til að eftirfarandi setningarhluti 2. málsgreinar falli niður: „Landsbókavörður 
ákveður skipulag safiisins að fenginni umsögn stjómar og“.

Við leggjum til að setningin verði i heild sinni þessi:

„Landsbókavörður annast daglega stjómun á starfsemi og rekstri safnsins.“



Athugasemdir við 7. gr. Samningar.

í samræmi við kröfur okkar um ábyrgð stjómar á starfsemi safnsins, leggjum við til að 7. gr. 
hljóði svo:

„Landsbókaverði er heimilt að fenginni samþykkt stjómar Landsbókasafiis Islands -  
Háskólabókasafns að geraþjónustusamningaum afmarkaða þætti í starfsemi safnsins.

Erm fremur getur safnið með samþykki mennta- og menningarmálaráðuneytis gert 
samkomulag við aðrar stofiianir um að litið sé á gagnakost þeirra sem hluta af safhinu.‘c
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