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Efni: Frumvarp til laga um Landsbókasafn íslands -  Háskólabókasafn (heiidarlög) 760. mál.

Háskóla íslands hefur borist framangreint frumvarp til umsagnar og fylgja hér með 
athugasemdir við það.

Rifjað er upp að Háskóli íslands sendi Alþingi umsögn um frumvarp til laga um 
Landsbókasafh íslands -  Háskóíabókasafn, þingskjal 154-139. mál í janúar 2009. Við 
undirbúning þeirrar umsagnar var leitað eftir sjónarmiðum frá fræðasviðum háskólans og í 
því frumvarpi sem nú hefor verið lagt fram hefur í mörgu tilliti verið fallist á athugasemdir 
og ábendingar sem háskólinn setti þá fram. Er þakkað fyrir það.

í því samhengi ber einkum að nefnda að fuíltrúar í stjórn tilnefndir af háskólaráði Háskóla 
íslands verði áfram tveir, en ekki einn eins og ráðgert var í fyrra frumvarpi. Fjölgað er í 
stjóm um tvo frá fyrri gerð frumvarps og er ekki er gerð athugasemd við að einn fulltrúi verði 
tiinefndur af samstarfsnefnd háskóíastigsins (eins og í fyrra frumvarpi) og einn fulltrúi 
tilnefndur af vísindanefhd Vfsinda- og tækniráðs (sem ekki var í hinu fyrra frumvarpi). 
Samkvæmt frumvarpinu er hlutverk stjómarinnar að vera landsbókaverði til ráðgjafar um 
stefnu safnsins og önnur málefni. Gerð var athugasemd við þetta fyrirkomulag í fyrri umsögn 
háskólans, sem ekki verður endurtekin hér, að öðru leyti en því að við skilgreiningu á 
hlutverki stjóma opinberra stofnana beri að taka mið af þeirrar starfsemi sem um ræðir.

Komið hefur verið til móts ábendingar háskólans um sérstöðu Háskóla íslands í hinu 
íslenska háskólasamfélagi og í reynd hina stóru hlutdeild háskólans í safninu sem slíku, sem 
í senn er fagleg, fjárhagsleg og söguleg. Kemur það m.a. fram í 2. tölulið 4, gr. þar sem 
kveðið er á um það að eitt af hlutverkum safnsins sé að sinna þörfum kennslu og 
rannsóknastarfsemi Háskóla íslands sérstaklega. Einnig er fært til betri vegar í 6. tölulið 4. 
gr. ákvæði um hlutverk bókasafhsins sem rannsóknabókasafns á sviði bókfræði og 
bókasafns- og upplýsingafræði. Þessu mikilvæga hlutverki var ekki til haga haldið í fyrra 
frumvarpi. Eðli máls samkvæmt hefur háskólabókasafnið frá öndverðu veitt þjónustu vegna 
rannsóknastarfsemi Háskóla íslands og eitt af meginmarkmiðum samnings háskólans og 
safhsins er einmitt að styrkja safnið sjálft sem rannsóknastofnun á þessu sviði. Áréttað er að 
án rannsóknahlutverks glatar safhið forystuhlutverki sínu á meðal bókasafna á Islandi og 
getur hvorki sinnt sem skyldi varðveislu- né þjónustuhlutverki sínu við vísindastarfsemi 
Háskóla íslands.

í umsögn háskólans um fyrra frumvarp var vikið að bókasafni Landspítala sem er í raun 
heilbrigðisvísindabókasafn landsins og mjög nauðsynlegt starfsemi Landspítalans og
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Háskóla ísiands. Málefni þess og framtíðarfyrirkomulag eru til skoðunar hjá spítalanum og 
háskólanum.

Virðingarfyllst, 
f.h. háskóíarektors

Þórður Kristinsson 
Sviðsstjóri kennslusviðs
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