
91. Frum varp

til laga um landsbókasafn og landsskjalasafn Islands.

(Lagt fyrir A lþingi 1919).

1. gr.

Kenslumálaráðherra hefir á hendi yfirstjórn landsbókasafsins og lands- 
skjalasafnsins, sjer um hinn fasta sjóð landsbókasafsins, auglýsir árlega 
reikning hans í Stjórnartiðindunum og setur söfnum þessum reglugjörð.

í  landsskjalasafninu skal varðveitast þjóðskjalasafnið, sem nú er; svo 
og þau skjöl öll, er siðar kann fram ar að verða ákveðið um.

2. gr.

Embætti landsbókavarðar og embætti þjóðskjalavarðar skulu vera eitt 
embætti, og skipar konungur mann í það, er nefnist landsbókavörður. 
Laun hans skulu ákveðin i launalögunum. Hann hefir á liendi yfirstjórn 
bókasafnsins og skjalasafnsins, og gegnir þeim  störlum, er landsbókavörður 
og þjóðskjalavörður hafa haft til þessa.

3. gr.

Skipa skal bókavörð og skjalavörð, er hafi á hendi hin daglegu störf 
safnanna undir umsjón landsbókavarðar. Skipa skal og bókaverði til að- 
stoðar á bókasafninu og skjalasafninu, eftir þvi sem þörf krefur. Laun þessara 
embættismanna skulu ákveðin i launalögunum. Kenslumálaráðherra veitir em- 
bætti þau, er um getur í þessari grein.

4. gr.

Skipa skal 5 manna nefnd landsbókaverði til ráðaneytis v íð  kaup bóka, 
handrita og skjala, og sitja i þeirri nefnd kjörnir menn, 4 a f kennurum há- 
skólans og 1 a f kennurum hins almenna mentaskóla.

5. gr.

Landsstjórnin hlutast til um, að embættasameining sú, sem gert er ráð 
fyrir í lögum þessurn, komist á svo fljótt sem kostur er á.

6. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 56, 22. nóv. 1907, um 
stjórn landsbókasafnsins, og lög nr. 39, 3. nóv. 1915, um þjóðskjalasafn Islands.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Frumvarp þetta er samið af milliþinganefnd þeirri í launa- og eftirlauna- 
málinu, er skipuð var með konungsúrskurði 9. desbr. 1914. Er frumvarpið tekið 
hjer upp óbreytt í aðalatriðum, nema 5. gr. Frumvarpið er borið fram i sam- 
bandi við 32. gr. launafrumvarps þess, er lagt er fyrir alþingi.



5. gr. er i samræmi við 7. gr. nefnds launalagafrumvarps.
Að öðru leyti vísast til eftirgreinds álits umgetinnar milliþinganefndar.
Álit nefndarinnar er þannig:
»þ að  er Iagt til, að sameina landsbóka- og þjóðskjalavarðarembættin i 

eitt embætti þannig, að sami maður hafi á hendi yfirumsjón beggja safnanna. 
Nefndin fær ekki sjeð, að nein ástæða sje til þess að tvískifta þessu starfi fram- 
vegis, en fjársparnaður nokkur að sameiningunni, þótt laun forstöðumanns sjeu 
mun riflegri, en laun forstöðumanna hvors um sig eru nú. Yfirumsjón þjóðskjala- 
safnsins hlýtur að verða minna starf framvegis, eftir að safn þetta er komið á 
fastan fót, heldur en verið hefir meðan verið var að koma þvi á stofn og koma 
á föstu skipulagi. Yfirumsjón með þessu safni er ekki svo tjarskylt starf þeim 
störfum, sem lúta að yfirumsjón landsbókasafnsins, að eigi geti sami maður fyrir 
þá sök, veitt forstöðu báðum söfnunum. En að því leyli sem á sjerþekkingu 
þyrfti að halda vegna skjalasafnsins, fram yfir það sem heimtað yrði af lands- 
bókaverði, er ætlast til, að úr því verði bætt, með því að veitt yrði þá skjala- 
varðarembættið þeim einum, er befði þá sjerþekkingu i þeirri grein, er nauðsyn- 
leg kynni að þykja, og með tilliti til þess eru laun hans ákveðin.

Það mun nú að visu vera svo, að það sje ekki venja hjá öðrum þjóðum 
að sameina forstöðu slikra safna i eitt embætti, en þess ber að gæta, að þessi 
störf eru bjer svo margfalt umfangsminni, og nefndin verður að líta svo á, að 
oss sje hentara í þessuin efnum að reyna að sníða stakkinn eftir vexti, og að 
vjer getum komist af með nokkru minni greining embættisstarfanna á ýmsum 
sviðum, en tíðkast bjá öðrum þjóðum, og getum því ekki tekið þær til fyrir- 
myndar að þessu leyti, án þess að lita jafnframt á hvað vjer erum færir um.«

Um einstakar greinir tekur nefndin fram.

Um 1. gr.

, Þessi grein er að efni og orðalagi að mestu leyti tekin upp úr 1. gr. laga 
nr. 56, 22. nóv. 1907, um stjórn landsbókasafnsins og 1. gr. laga nr. 39, 3. nóv. 
1915, um þjóðskjalasafn fslands. Verulegasta breytingin er, að nafnið »lands- 
skjalasafn« er sett i staðinn fyrir þjóðskjalasafn, með þvi að eigi verður sjeð, að 
ástæða sje til að gjöra að þessu leyli mun bókasafns og skjalasafns, og skjala- 
safnið hefir, alt þangað til lögin 3. nóv. f. á. komu út, verið nefnt landsskjala- 
safn, án þess að sjeð verði, hvað breytingunni hefir valdið.

• Um 2. gr. og 3. gr. .

Um þessar greinar visast til athugasemdar við 32. gr. við launafrumvarpið, 
bls. 218 bjer að framan.

Um 4. gr.

Þessi grein er samhljóða 4. gr. i lögunum, 22. nóv. 1907, með þeim breyt- 
ingum, er af þvi leiða, að háskólinn er nú kominn í stað embættaskólanna, og 
að ætlast er til, að einn maður verði skipaður yfir bæði söfnin.

Um 6. gr.

Þykir ekkert þurfa að athuga.


