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Alþingi 
Erindi nr. Þ 141/119 
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Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 13. október 2012 
Tilvísun: 201111-0019 / IS/

Efni: Frumvarp til bókasafnalaga (heildarlög) -  109. mál

Landsbókasafn Íslands -  Háskólabókasafn hefur fengið til umsagnar frumvarp til 
bókasafnalaga.

Meðfylgjandi eru athugasemdir og tillögur til breytinga.

Virðingarfyllst,

Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 
landsbókavörður

Fylgiskjöl: Frumvarp til bókasafnalaga 2012 -  Athugasemdir Lbs-Hbs
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LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS -  HASKOLABOKASAFN

Frumvarp til bókasafnalaga 2012 
Þingskjal 109 -  109. mál 
141. löggjafarþing 2012-2013

Athugasemdir Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns
Almennar athugasemdir
Lýst er ánægju með frumvarpið. Sett eru sameiginleg lög fyrir öll bókasöfn í landinu. 
Fagnað er ákvæðum um bókasafnasjóð og styrkveitingar til rannsókna og þróunar- og 
samstarfsverkefna í faginu. Þá er stofnun bókasafnaráðs einnig til mikilla bóta þannig að 
helstu hagsmunaaðilar eigi aðkomu að stefnumótun og sameiginlegum málum bókasafna- 
og upplýsingamiðstöðva.

Hér á eftir fara athugasemdir og tillögur varðandi einstakar greinar:
5.gr. Hlutverk bókasafnaráðs
Það þarf að vera svigrúm fyrir bókasafnaráð að taka upp mál að eigin frumkvæði. Það 
gætu verið ýmis nýmæli í starfsemi safna, ný tækni, fagleg viðmið og staðlar eða mótun 
þeirra en líka eftirlitshlutverk í einhverjum tilvikum. Í 13. gr. núverandi laga um 
almenningsbókasöfn er gert ráð fyrir að ráðgjafanefnd um almenningsbókasöfn geti að 
eigin frumkvæði beint ábendingum og tillögum til Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
einstakra sveitarstjórna, bókasafnsstjórna eða forstöðumanna almenningsbókasafna.
Lagt er til að 5.tl. breytist þannig: að sinna öðrum verkefnum á sviði málefna 
bókasafna samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra eða að eigin frumkvœði í samráði við 
ráðherra.

7.gr. Flokkar safna
Í 4. mgr. 7. gr. má taka út setninguna: Þau skulu búin bókum ...
Í 6. gr. segir að bókasöfn skuli veita aðgang að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum á 
mismunandi formi. Safnkostur skólasafna á að miðast við notendahópinn, vera 
fjölbreyttur og á mismunandi formi eins og hjá öðrum söfnum. Þarna er því ósamræmi og 
þessi setning óþörf. Orðið nýsigögn er einnig orðið úrelt og lítið notað en það kom fyrst 
inn í grunnskólalög á áttunda áratugnum en þá voru að ryðja sér til rúms nýir 
kennsluhættir, þar sem sem notaðir voru fleiri miðlar en bækur.
Einnig má benda á að setningin er tekin úr 20. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 og 39. gr. 
laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Skv. athugasemdum með frumvarpinu er vísað til 
þess að 4. mgr. 7.gr. eigi við um skólasöfn í grunnskólum, framhaldsskólum og 
háskólum, þannig að setningin passar einhvern veginn ekki. 6. greinin nær mjög vel yfir 
þetta.
Lagt er til að taka út setninguna: Þau skulu búin bókum ...

8.gr. Stjórn almenningsbókasafna
Hér mætti tryggja aðkomu fagaðila í stjórn. Einnig mætti kveða fastar á um 
hlutverk/verkefni stjórnarinnar, eða að henni verði sett erindisbréf.

9.gr. Sameining almenningsbókasafna
Lagt er til að sett verði í samstarfssamninga markmið með sameiningunni.
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Lagt er til að breyta setningu: ... skal í samstarfssamningi kveðið á um markmið með 
sameiningunni, skiptingu kostnaðar, aðild hvers sveitarfélags að stjórn og um verkefni 
stj órnarinnar.

10. gr. Sameining almennings- og skólabókasafna
Lagt er til að bætt verði nýrri setningu við aftast: I  samstarfssamningi skal kveðið á 
um markmið með sameiningunni, skiptingu kostnaðar, aðild hvers sveitarfélags að stjórn 
og um verkefni stjórnarinnar.

11.gr.Starfsfólk og búnaður
Taka út: ... e f þess er nokkur kostur og eftir föngum... Ekki ganga út frá 
undantekningunni.
Lagt er til að greinin hljóði svo: Forstöðumaður bókasafns skal hafa lokið prófi í 
bókasafns- og upplýsingafræði. Tryggja skal að bókasöfnin hafi á að skipa starfsfólki 
með sérmenntun sem hæfir verksviði safnanna.

14.gr. Tölfræðilegar upplýsingar
Ánægja er með að ákvæði um tölfræði sé í lögunum. Söfnun tölfræðilegra upplýsingar 
um starfsemi bókasafna hefur nánast alveg dottið niður síðustu árin. Heildstæð 
upplýsingagjöf um starfsemina skiptir máli við stjórnun og stefnumótun, áætlanagerð, 
kannanir, rannsóknir og til að fylgjast með þróun, auk þess sem framlag safnanna til 
samfélagsins verður sýnilegra.

16.gr. Hljóðbókasafn -  Forstöðumaður
Hér ætti að vera samræmi við 11.gr., að forstöðumaður hafi lokið prófi í bókasafns- og 
upplýsingafræði, og að starfsfólk hafi sérmenntun sem hæfir safninu.

18.gr. Framlög til bókasafna
Það er kannski rétt að velta upp þeirri spurningu hvort ekki eigi að setja lágmarksviðmið, 
en það getur einnig verið hamlandi? Það er gott að fá ákvæðið um að gjafir og 
fjárframlög séu frádráttarbær til skatts.

20.gr. Bókasafnasjóður -  Hlutverk og skipulag
Fagnað er ákvæðum um bókasafnasjóð og styrkveitingar til rannsókna og þróunar- og 
samstarfsverkefna í faginu. Aðgangur að rannsóknafé hefur staðið nýsköpun á þessu sviði 
fyrir þrifum. Hins vegar er áhyggjuefni að í kostnaðarmati fjármálaráðuneytis er ekki 
kveðið á um lágmarksframlög.

24.gr. Breyting á öðrum lögum
Hér er lagt til að 8. gr. laga nr. 142/2011 um Landsbókasafn Íslands -  Háskólabókasafn 
verði breytt til samræmis við 19. gr. og textinn er aðlagaður að safninu. Þó vantar tvö orð 
inn í 4. mgr.,14. gr. :
... og bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmist í meðförum notenda.
Lagt er til að þeim verði bætt inn í ákvæðið um Lbs-Hbs.
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