
Þ j ó ð s k j a l a s a f n  í s l a n d s

Nefndasvið Alþingis 
Menntamálanefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík 23, maí 2011

Efni: Umsögn að frumvarpi um lög um Landsbókasafn íslands - Háskólabókasafn (Þskj.
1316 - 760. mál)

Með tölvubréfi dags. 11. maí 2011 fékk Þjóðskjalasafn íslands frumvarp að lögum um 
Landsbókasafn -  Háskólabókasafn til umsagnar. Þjóðskjalasafn vill með bréfi þessu benda á 
eftirfarandi atriði er varða söfnun og varðveislu bandrita og einkaskjalasafna á Lbs.~Hbs.

í d.-lið 4. gr. frumvarpsins er hlutverk Lbs.-Hbs. í varðveislu handrita og einkaskjala skilgreint. 
En það er „að varðveita handritasöfn þau og einkaskjalasöfn sem stofnað hefur verið til og 
vinna að frekari söfnun og rannsóknum á íslenskum handritum og einkaskjölum og 
samsvarandi efni á nýrri miðlum". f greinargerð með frumvarpinu segir um þessa grein:

Að varðveita handritasöfn þau og einkaskjalasöfn sem stofnað hefur verið til og vinna 
að frekari söfnun og rannsóknum á íslenskum handritum og einkaskjölum og 
samsvarandi efni á nýrri miðlum. Safnið hefur verið mikilvægur vettvangur söfnunar 
og rannsókna á einkaskjalasöfnum og handritum, einkum frá síðari öldum, og 
nauðsynlegt að safnið geti áfram sinnt verkefnum á því sviði. Þá má vænta þess að í 
náinni framtíð aukist söfnun og rannsóknir efnis á nýjum miðlum, t.d. í rafrænu formi, 
og er vert að safnið hafi tækifæri til að taka þátt í fyrirsjáanlegrí þróun á því sviði. 
Jafnframt þarf að huga að samvinnu og mögulegum samningum um verkaskiptingu á 
þessu sviði milli Landsbókasafns íslands- Háskólabókasafns annars vegar og 
Þjóðskjalasafns fslands og héraðsskjalasafna hins vegar, þar sem allir þessir aðilar 
hafa sinnt þessu verkefni a.m.k. að hluta.

Um mótun aðfangastefnu fyrir einkaskjalasöfn
í greinargerð með frumvarpinu um d.-lið 4. gr. segir að huga þurfi að samvinnu og 
mögulegum samningum um verkaskiptingu í söfnun og varðveislu einkaskjaiasafna á milli 
Lbs.-Hbs. annars vegar og Þjóðskjalasafns og héraðsskjalasafna hins vegar en þessir aðilar
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hafa að stærstum hluta sinnt þessu sviði. Þjóðskjalasafn íslands tekur heils hugar undir þessi 
orð. Opinber aðfangastefna sem felur í sér ákveðna verkaskiptingu á milli 
skjalavörslustofnana í söfnun einkaskjalasafna stuðlar að markvissari söfnun einkaskjala og 
eykur líkur á því að safnkostur safnanna endurspegli sem best samfélagið á hverjum tíma. 
Það gæti t.d. verið hluti aðfangastefnu safnanna og verkaskiptingar þeirra og einkaskjöl færu 
til þeirra í samhengi við annan safnkost viðkomandi skjalavörslustofnana, t.d. að skjöl 
stjórnmálamanna og stjórnmálasamtaka sem oft innihalda upplýsingar um opinber mál verði 
varðveitt á Þjóðaskjalasafni eða héraðsskjalasöfnum sem varðveita skjöl ríkisins og 
sveitarfélaga; skjöl rithöfunda og skálda á handritasafni Lbs.-Hbs. enda varðveitir bókasafnið 
útgefin verk þeirra. Hugmynd í þessa veru hefur verið á kreiki.

í greinargerð með frumvarpi sem varð svo að lögum nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn íslands er 
það lagt til að komið verði upp verkaskiptíngu á miiii skjalavörslustofnana hér á landi og 
einnig í greinargerð að frumvarpi núgildandi laga um Lbs.-Hbs. Hins vegar hefur í reynd ekki 
orðið að slíku samstarfi. Til þess að svo geti orðið er mikilvægt að einum aðila verði falið að 
móta aðfangastefnu fyrir einkaskjalasöfn á íslandi með samstarfi við hlutaðeigandi 
skjalavörslustofnanir. Eðlilegt er að Þjóðskjalasafni íslands verði falin sú umsjón sem 
höfuðskjalasafni þjóðarinnar, og haft yrðí samráð við handritasafn Lbs.-Hbsv 
héraðsskjalasöfn og aðrar skjalavörslustofnanir landsins, t.d. Kvennasögusafn íslands. Á það 
skal bent að í drögum að nýjum lögum um Þjóðskjalasafn íslands sem nú liggur í mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu er gert ráð fyrir að Þjóðskjalasafn íslands hafi þetta hlutverk.

Um varðveislu rafrænna einkaskjaiasafna
í greinargerð um d.-lið 4. gr. frumvarpsins er nefnt að Lbs.-Hbs. fái tækifæri að taka þátt í 
fyrirsjáanlegri þróun á varðveislu einkaskjalasafna á rafrænum miðlum. Þjóðskjalasafn hefur 
nú í um áratugaskeið unnið að undirbúningi á varðveislu rafrænna gagna og hefur þegar 
tekið til varðveislu rafræn skjöl opinberra aðila. En reglur um rafræn opinber gögn og skil á 
þeim voru settar árið 2009. Nú er unnið að viðtöku og varðveislu rafrænna einkaskjalasafna 
og er safnið reiðubúið að taka til varðveislu fleiri slík söfn nú þegar.

Varðveisla rafrænna gagna er flókin og kallar á nýja nálgun í varðveislu skjala. Sú 
aðferðafræði sem Þjóðskjalasafn notar í varðveislu rafrænna gagna byggir á því að varðveita 
rafræn gögn á kerfisóháðu formi til þess að tryggja aðgengi að gögnunum til lengri tíma. 
Þjóðskjalasafn gerði samning árið 2005 við danska ríkisskjalasafnið um afnot á þeirra reglum 
um varðveislu rafrænna gagna en það þykir vera hvað fremst í heiminum í þeim málum. í 
þeim samningi felst að Þjóðskjalasafn fær endurgjaldslaus afnot af regluverki 
ríkisskjalasafnsins og aðgang að öllum hugbúnaði sem þróaður hefur verið og mun verða 
þróaður í kringum reglurnar. Þjóðskjalasafn hefur komið sér upp sérstakri geymslu fyrir 
rafræn gögn og viðtökuverkstæði sem inniheldur vél- og hugbúnað til að taka við, prófa og 
svo varðveita rafrænu gögnin. Þá hefur safnið þjálfað starfsfólk í varðveislu rafrænna gagna.
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Þjóðskjalasafn er eina skjalavörslustofnunin á landinu sem hefur tekið upp aðferðir og aflað 
sér búnaðartil þess að varðveita rafræn skjalasöfn svo þau verði aðgengileg til framtíðar eins 
og staðan er nú eins og að ofan greinir. Það er vert að stjórnvöld velti fyrir sér hvernig 
varðveislu rafrænna einkaskjalasafna verði háttað hér á landi, sérstaklega ef tekið er míð af 
kostnaði við að koma upp búnaði til slíkrar langtímavarðveislu. Velta má upp spurningum 
um hvort æskilegt sé að varðveisla rafrænna gagna verði á einum stað eða mörgummeð 
tilheyrandi sérfræðiþekkingu ogi kostnaði? Hugsanlega yrði það niðurstaða samstarfs um 
aðfangastefnu einkaskjalasafna að ákveðin verkaskipting yrði við langtímavarðveislu 
rafrænna gagna á miíli skjalavörslustofnana.

Virðingarfyllst,

Eiríkur Guðfnundsson 
settur þjóðskjalavörður
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