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Efni: Tillaga til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði íslan d s - 152.
löggjafarþing, þingskjal 169 - 167. m ál

Landsbókasafn íslands - Háskólabókasafn (Lbs-Hbs) er skv. lögum nr. 142/201 1 þjóðbókasafn og
bókasafn Háskóla íslands. Safnið er rannsóknarbókasafn og þekkingarveita fyrir alla landsmenn. Það
sinnir virkri upplýsingaþjónustu á sviói vísinda og fræóa, stjórnsýslu og atvinnulífs og lista- og menningarmála. Þaó er ennfremur forustusafn bókasafna landsins skv. bókasafnalögum nr. 150/2012 og
stuólar aó samstarfi, sam ræ m ingu og þróun starfshátta bókasafna og veitir öórum söfnum faglega
ráógjöf, sinnir rannsóknum á sviói bókfræói, bóksögu og bókasafns- og upplýsingafræói. Þá tekur safnió
þátt í sam eiginlegum verkefnum bókasafna um land allt, s.s. sam eiginlegu bókasafnskerfi sem rekiö er
af Þjónustumióstöö bókasafna, Landsaögangi aö rafrænum tímaritum, og sam eiginlegum innkaupum á
rafrænu vísindaefni, gæðamálum, aógengi o.fl. Milli safnsins og Háskóla íslands er sam starfssamninqur og meó hann fer sérstök samstarfsnefnd. Sam ningurinn er nú í endurskoóun.
Skipan í stjórn safnsins endurspeglast í þessum áherslum, en þar eru tveir fulltrúar tilnefndir af
háskólaráöi Háskóla íslands, einn af samstarfsnefnd háskólastigsins, einn af vísindanefnd Vísinda- og
tækniráós, einn af Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræóa, einn af starfsfólki safnsins, og
einn skipaóur án tilnefningar.
Nýjar tillögur um breytta skipan ráöuneyta eru skynsam legar um margt, en koma ekki vel út hvaó varóar
Landsbókasafn íslands - Háskólabókasafn eóa bókasafnamál almennt, en þau mál hafa verið á víó og
dreif í stjórnkerfinu, og veróa þaö áfram skv. þessum tillögum.
Safnió hefur fallió undir skrifstofu menningarmála í mennta- og menningarmálaráöuneytinu og þaö
fyrirkomulag hefur gengiö vel, en starfsfólk safnsins hefur í auknum mæli leitaó eftir samstarfi vió
skrifstofu háskóla og vísinda í sam a ráóuneyti, sem bókasafn Háskóla íslands og vegna sífellt aukinnar
þjónustu og sam starfs vió háskóla- og vísindasamfélagió í landinu.
Meóal verkefna Lbs-H bs sem tengjast öllum háskólunum má nefna:
Landsaógangur aó rafrænum tímaritum og gagnagrunnum - hvar.is
Þátttaka í minni sam lögum um kaup á erlendu vísindaefni
Sam starf um ritakaup fyrir sviö og deildir HÍ
Þátttaka í rekstri bókasafnskerfanna gegnir.is og leitir.is
Sam starfsnefnd háskólabókavarða - fulltrúar frá bókasöfnum allra háskólanna
Þátttaka í Miöstöó stafrænna hugvísinda og lista
Samvinna um innleiðingu opins aógangs og opinna vísinda ásamt þátttöku í stefnumótun
Innleióing rannsóknaupplýsingakerfisins ÍRIS og varöveislusafnsins Opinna vísinda
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Þátttaka í OpenAIRE Evrópuverkefninu um opinn aógang
Rekstur upplýsingavefjarins openaccess.is
Þátttaka í DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Rekstur skem m an.is - sem er safn námsritgeróa allra háskólanna
Stafrænar endurgeróir sögulegs efnis bæói fyrir almenning og vísindasamfélagió s.s.
o timarit.is
o bækur.is
o handrit.is
o islandskort.is
Kennsla og fræósla um upplýsingaleióir
Leióarvísasafnió - heimildir fyrir einstakar nám sgreinar háskólanna
Rekstur Turnitin endurgjafar og ritrýni hugbúnaóarins fyrir háskóla og framhaldsskóla
Sam starf viö Ritver HÍ
Mióstöö millisafnalána fyrir allt Landió
Almenn og sérhæfó upplýsingaþjónusta
Lesaöstaóa fyrir nemendur og fræóimenn, auk aLmennra safngesta
Safnió er jafnframt ein stærsta menningarstofnun Landsins og er skv. lögum forystusafn ístenskra
bókasafna. Þaö á mikilvægt og árangursríkt sam starf vió önnur háskóLa- og sérfræóisöfn sbr. upptaLningu hér aó framan, en einnig vió aörar menningarstofnanir. Þaö varöveitir alla íslenska prent- og
tónlistarútgáfu, landakort ofL. sbr. lög um skylduskiL tiL safna nr. 20/2002. Þaó varóveitir einnig
umfangsm ikil handrita- og bréfasöfn, viótöl og hljóöupptökur og afrit af íslenskum vefsíóum, og
kappkostar aó veita aógang aó þessu efni, bæói í safninu og á vef meó stafrænum endurgeróum. Safnió
tekur virkan þátt í rekstri bókasafnskerfanna Gegnir og Leitir. Fulltrúar safnsins unnu aó mótun
nýlegrar menningarstefnu, M e n n in g a r a r fu r in n , sem menningarstofnanir ríkisins tóku þátt í aö móta
árió 2020 undir forystu Minjastofnunar. Þá stendur safnió einnig fyrir vióburöum og sýningum og miólar
margvísLegu menningarefni á vef.
Því er lagt til aó fella niöur ósýnilega múra stofnanamenningar og stuöla aö samvinnu, samráöi og
samhæfingu innan stjórnarráósins, eins og segir í greinargerö meó tilLögu til þingsáLyktunar um breytta
skipan ráóuneyta í Stjórnarráói ísLands, og tengja starfsemi safnsins bæói menningar- og
vióskiptaráóuneyti og háskóla-, iónaöar- og nýsköpunarráóuneyti. Mikilvægt er að málió sé rætt meö
tiLliti til mikilvægis stofnunarinnar fyrir báóa máLaflokka og aó þaó fái öfLuga tengiLiói í báóum
ráóuneytum.
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