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Til: Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis
Sendandi: Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræða

Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræða gerir eftirfarandi athugasemdir 
við frumvarp til bókasafnalaga eins og það liggur fyrir.
Formaður Upplýsingar, Margrét Sigurgeirsdóttir og varaformaður, Sara Stef. 
Hildardóttir sátu fund með Allsherjar- og menntanefnd þann 1. nóvember sl. þar 
sem hluta af þessum athugasemdum var komið á framfæri. Fundurinn var 10 
mínútur og því of stuttur til að tækist að fara yfir allar þær athugasemdir sem 
félagið gerir við frumvarpið.

Umsögn um frumvarp til bókasafnalaga: 

Almennt álit:
Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræða, fagnar því að heildarlög séu 
sett um lagalega stöðu bókasafna. Bókasöfn eru sérstök eining í samfélaginu; 
þau byggja á trausti, jafnrétti og heiðarleika og þjóna öllum þjóðfélagshópum. 
Lagaleg staða bókasafna í samfélaginu þarf að tryggja kynslóðunum m.t.t. 
hefðbundins safnkosts og þeirra breytinga sem tækniþróun hefur á safnkost 
bókasafna.
Í 19. grein mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að réttur fólks til 
upplýsingaleitar skuli vera óheftur en bókasöfn hafa fyrir löngu fest sig í sessi, 
erlendis sem hérlendis, sem vettvangur til að stuðla að þessum rétti borgaranna. 
Eftirfarandi umsagnir eru gerðar í ljósi þess að mannréttindi þjóðfélagsþegna og 
lagaleg staða bókasafna er óljós í einstökum greinum frumvarpsins.

7 gr.
3. málsgrein:
„...og búa þau [bókasöfnin] nauðsynlegum búnaði."

Skv. þessu lagafrumvarpi er það alfarið í höndum sveitarstjórna hver búnaðurinn 
er. Með þessu orðalagi þarf stefna Mennta- og menningarmálaráðuneytis að vera 
mjög skýr hverju sinni. Þannig að það sé öllum ljóst að það sé ekki nóg að hafa 
eina bók. Bókasöfn eru þjónustustofnanir og þurfa að vera búnar nauðsynlegum 
búnaði sem uppfyllir lágmarkskröfur hvers tíma um aðgengi að upplýsingum; 
hvort sem er í prenti, rafrænt eða á neti.

Í umsögn um 7. gr sem fylgir frumvarpinu eins og það er sótt hingað:
http://www.althingi.is/altext/141/s/0109.html segir: „Engin ákvæði um bókasöfn er 
að finna í gildandi lögum um háskóla, nr. 63/2006, né í lögum um opinbera 
háskóla, nr. 85/2008, og þykir ekki rétt að setja sérstakar skilgreiningar slíkra

http://www.althingi.is/altext/141/s/0109.html


safna í ákvæði þessara laga. Bókasöfn háskólastofnana eru engu að síður meðal 
þeirra bókasafna skóla sem vísað er til í 4. mgr."

Það er óneitanlega athygli vert að rekstur bókasafna í háskólum sé ekki 
lögbundin skylda skólastjórna háskóla og erfitt að sjá hvernig hægt er að reka 
æðri menntastofnun án þess að bera skylda til að reka bókasafn í kjarna 
starfseminnar. Bókasöfnum og akademískum sérfræðingum sem þar starfa má 
líkja við brunn þekkingarinnar innan háskólanna auk þess sem sérfræðingar á 
háskólabókasöfnum sinna ómældu fræðslustarfi innan háskólanna á öllum 
námsstigum og hafa þannig bein áhrif á gæði kennslu og náms hverju sinni.

10 gr.
3. málsgrein:
„...þjónustu safns utan skólatíma og leitast við að gæta hagsmuna allra 
notendahópa."

Huga þarf að ólíkum hópum innan samfélagsins sem nota bókasöfn og tryggja að 
almenningur sé ekki útilokaður yfir daginn og geti aðeins sótt safnið eftir að 
vinnudegi lýkur. Almenningur er ekki allur á vinnumarkaði eða á hefðbundnum 
vinnutíma. Betur færi á að segja: ...þjónustu utan skólatíma, tryggja aðgengi 
ólíkra notenda að safninu og gæta þannig hagsmuna allra notendahópa.

Umsögn um kaflann:
Mat á áhrifum frumvarpsins á fjárhag sveitarfélaga 
skv. 129 grein sveitarstjórnarlaga , nr. 138/2011

Þegar færð eru rök fyrir fjárhagslegum ávinning af rekstrarformi bókasafna af 
hendi sveitarfélaga í þessu lagafrumvarpi gleymist að ákveðnir þjóðfélagshópar 
eins og aldraðir, sjúklingar og fangar sem nefndir eru sérstaklega verða undir í 
aðgengi sínu að safnkosti bókasafna ef þjónusta við þessa hópa verður ekki 
lengur lögbundin.
Í frumvarpi til umræddra bókasafnalaga verður það alfarið á hendi sveitarfélaga 
að sinna rekstri útlána- og upplýsingaþjónustu bókasafna við þessa tilteknu hópa 
- rekstrarfé til bókasafna er lítið nú þegar og hætt við að þjónusta til þessara hópa 
rýrni enn frekar ef þetta verður að veruleika. Þetta er sambærilegt við hvernig 
skólabókasöfn eru nú rekin; það er alfarið á höndum skólastjórnar hversu mikið 
vægi skólabókasafnið fær í rekstrinum. Hættan við þetta er sú að brotið sé á 
mannréttindum einhverra þessara hópa ef aðgengi að bókasafni er ekki betur 
bundið í lög.
Fjárhagslegur ávinningur hefur verið ræddur undir þeim formerkjum að fólk sæki 
sér nú afþreyingu með öðrum hætti en á prenti en bent er á að sú kynslóð sem 
nú dvelur á öldrunarheimilum, sem og þær kynslóðir sem á eftir koma næstu þrjá 
áratugina eru ekki þær kynslóðir sem hvað mest eru að nýta sér rafrænan 
aðgang að safnkosti bókasafna eða aðra afþreyingu. Að auki verður seint hægt 
að líkja saman hughrifum lesturs bókar og áhorfs á skjá. Rafræn útgáfa bóka er 
þessutan enn í lágmarki og langt í að hún teljist almennt viðmið í útgáfu. 
Upplýsing ítrekar því að tryggja verði aðgang þessar hópa, aldraðra, sjúklinga og 
fanga að safnkosti bókasafna.



Um frumvarpið og fjárveitingu:
Hvergi í frumvarpinu kemur fram nauðsyn þess að ákveðnu lágmarksfé sé veitt til 
reksturs bókasafna. Þetta er miður því eins og bent er á í umsögn hér að að ofan 
er því sem næst ómögulegt að tryggja aðgang og mannréttindi þjóðfélagshópa að 
safnkosti bókasafns nema lögin kveði á um að þetta aðgengi sé tryggt; 
fjárhagslega sem og rekstralega.


