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Umsögn um frumvarp til bókasafnslaga, 
lagt fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013

Frumvarp til laga um samræmt kerfi bókasafna sem rekin eru hér á landi fyrir opinbert fé er 
fagnaðarefni.

Nokkrar athugasemdir þykir þö þörf á að gera:

í 4. gr. um Bókasafnaráð er gert ráð fyrir að aðalfulltrúi geti setið tvö tímabil í ráðinu (samtals 
í 8 ár). Ekki er tekið fram hve mörg tímabil varamaður getur setið, auk 8 ára í hlutverki 
aðalfulltrúa gæti sami einstaklingur einnig verið varamaður í nokkur tímabil og þess vegna 
verið fulltrúi miklu lengur en í 8 ár. Rétt þykir að takmarka setu aðaifulltrúa og varafulltrúa 
við eitt tímabil í hvoru fulltrúaembættinu eða samtals við 8 ár (4 sem varafulltrúi og 4 sem 
aðalfulltrúi).

Þá skortir í frumvarpið stefnumörkun um formlega samvinnu sem byggir á undirrituðum 
samstarfssamningum við uppbyggingu og bókfræðilega skráningu safnkosts sem til verður 
innanlands. Samkvæmt Lögum um Landsbókasafn íslands -  Háskólabókasafn, nr. 42/2011, er 
slík uppbygging meðal verkefna og hlutverka safnsins. Samanber 4. gr., e-lið:

4. gr. Verkefni.
Hlutverk sitt rækir Landsbókasafn íslands -  Háskólabókasafn einkum með því:
a. að annast alhliða upplýsinga- og þekkingarmiðlun til almennings, fræðimanna og 

annarrar vísinda- og fræðslustarfsemi í landinu með leiðsögn og aðgengi að 
upplýsingalindum í hvaða formi sem er,

b. að sinna þörfum kennslu og rannsóknarstarfsemi í Háskóla íslands, öðrum háskóium 
landsins og vísinda- og fræðslustarfsemi í landinu með Qölþættri upplýsinga- og 
þekkingarmiðlun,

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

d. 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,

e. að baulsafna íslenskum gögnum, m.a. með viðtöku skvlduskila samkvæmt 
lögum, svo og að afla eriendra gagna er varða íslensk málefni, skrá bau„ veita 
aðgang að beim og varðveita til framtíðar.

f. að vinna að rannsóknum og veita aðstoð við rannsóknir á sviði bókfræði, bóksögu og 
bókasafns- og upplýsingafræði og veita upplýsingar um íslenska útgáfustarfsemi,

g. að stuðla að samstarfi, samræmingu og þróun starfshátta bókasafna og veita þeim 
faglega ráðgjöf,

h. að sinna öðrum þeim verkefnum sem tengjast starfsemi safnsins samkvæmt nánari 
ákvörðun landsbókavarðar í samráði við stjórn.
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Þegar tekið er mið af miðlunarleiðum og möguleikum stofnana, félaga og fyrirtækja til þess 
að framleiða eigin útgáfu með nútímatækni virðist það óvinnandi vegur fyrir Landsbókasafn 
Isiands -  Háskólabókasafn að rækja hlutverk sitt og sinna þeim verkefnum sem safninu ber að 
sinna ef það vinnur eitt síns liðs. Það er hins vegar hægðarleikur fyrir bókasafn hverrar 
stofnunar um sig og fyrir hverja stofnun um sig, þar sem ekki eru starfrækt bókasöfn að 
fylgjast með eigin útgáfu og halda utan um hana, bæði þau útgáfurit sem gefin eru út 
innanlands og rit eftir starfsmenn sem birt eru erlendis og skila sér því ekki í skylduskilum.

Hér er annars vegar átt við uíanmarkaðsrit (grey literature) sem gefín em út af stofnunum, 
fyrirtækjum og félögum og ekki er gert ráð fyrir að selja á markaði og þessir aðilar framleiða í 
auknum mæli sjálfír innanhúss þannig að þau skila sér afar illa í skylduskifum, þrátt fyrir 
lagaákvæði þar að lútandi (Lög um skylduskii til safna, ru\ 20/2002).

Hins vegar er átt við ritverk sem birt eru í erlendum tímaritum, ráðstefnuritum og öðrum ritum 
erlendis og heyra því ekki undir Lög um skylduskil til safna. Niðurstöður rannsókna sýna að 
slíkar birtingar færast mjög í vöxt. Þess vegna er þörf á úrræðum til úrbóta.

Fullyrða má að það sé ógerlegt fyrir Landsbókasafn íslands -  Háskólabókasafn að fylgjast 
með þeirri dreifíngu sem fer fram á íslenskri þekkingu með því móti, sem fyrr getur, en er það 
hægðarleikur fyrir þá sem mynda og birta slíka þekkingu að skila eintökum til safiisins.

Skráning á íslensku efni sem birt er í erlendum ritum á ekki heima í Islenskri útgáfuskrá.
Gögn þessi þarf að skrá í Gegni og hafa rafrænt efni aðgengilegt rafrænt, gjaldfntt þegar það 
er hægt eða með tengli yfir til söluaðila gagnanna, þannig að notandinn geti tafarlaust aflað 
sér þess sem hann þarf á að halda. Jafnframt er þörf á að setja upp sérstaka íslandsskrá yfir 
efni sem varðar ísland og íslendinga, en ekki á heima í íslenskri útgáfuskrá vegna þess að það 
er ekki gefið út hér á landi.

Um þetta þarf að vera samstarf Landsbókasafns og þeirra stofnana þar sem slíkt efni verður 
til. Of mannfrekt og erfitt er að fylgjast með því fyrir Landsbókasafnið. Þess vegna er þörf á 
ákvæði um formlegt samstarf byggt á undirrituðum samstarfssamningi um slíka söfnun.

Fyrir hönd námsbrautar í bókasafns- og upplýsingafræði.
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