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Stafræn miðlun safnkosts 

Eftirskjálftar tæknibyltingarinnar innan safna 

Heiða Björk Árnadóttir 
Tinna Grétarsdóttir 

Hér á eftir verður fjallað um áhrif Internetsins og hinar stafrænu tæknibyltingar á 
starfsemi safna. Nýting Internetsins til miðlunar safnkosts er sett í samhengi við hug-
myndafræðilega strauma póstmódernismans, þá kenningarlegu þróun sem orðið hefur 
innan safnafræði undanfarna áratugi og breytingar á safnastarfi á alþjóðavísu. Leitast 
verður við að skýra gildi og álitamál við miðlun safnkosts á Internetinu og sérstaklega 
litið til listasafna í því samhengi. Farið verður stuttlega yfir stöðu mála hérlendis og 
greint frá helstu hindrunum sem mæta íslenskum söfnum við stafræna miðlun 
safnkosts.  

Nýfrjálshyggja og hin „nýja safnafræði“ 

Frá því um sjötta áratug síðustu aldar hefur átt sér stað víðtæk endurskoðun meðal 
safnamanna á hugmyndafræðilegum grundvelli safnastarfs, auk þess sem valda-
formgerð safna hefur hlotið vaxandi athygli fræðimanna um víðan heim. Helst sú 
krufning í hendur við gagnrýni fræðimanna, á ýmsum sviðum hug- og félagsvísinda, á 
valdaformgerð vestræns samfélags og alþjóðasamfélagsins alls. Í kjölfar mótmæla 
ýmissa félagslegra hreyfinga (s.s. þrýstihópa femínista, samkynhneigðra og frumbyggja) 
gegn misskiptingu valds á alþjóðavísu og innan vestræns samfélags á sjötta og sjöunda 
áratug síðustu aldar, varð til hreyfing meðal safnamanna sem gjarnan er kennd við 
„nýja safnafræði“ og hefur hún knúið á um ýmsar breytingar á starfi safna um víðan 
heim. Segja má að hin „nýja safnafræði“ sé viðbragð við póst-strúktúralískum 
kenningum og hugmyndafræðilegum afkvæmum þeirra. Innan safnafræðinnar eru 
kenningar Jacques Derrida um afstæði merkingar og endurskoðun Michel Foucault á 
valdahugtakinu t.d. gjarnan taldar hafa haft afdrifarík áhrif og eru hugmyndafræðilegar 
rætur þeirrar endurskoðunar sem hér hefur verið lýst stundum raktar til þeirra, auk 
baráttu félagslegra hreyfinga, líkt og hér hefur verið nefnt (Watson, 2007). 

Sheila Watson (2007) heldur því fram að áherslur í safnastarfi víða um heim hafi 
færst frá söfnun, varðveislu og rannsóknum á safneigninni, til þeirrar þjónustu sem 
söfnin bjóða samfélögum sínum og einstaklingum innan þeirra. Aðrir fræðimenn hafa 
einnig tekið undir það sjónarmið. Eilean Hooper-Greenhill (2007) heldur því t.d. fram 
að tímabili söfnunar sé lokið og söfn framtíðarinnar muni leggja aukna áherslu á 
nýtingu safneignar sinnar. Stephen Weil (2007) gengur svo langt að spá því að innan 
fjörutíu til fimmtíu ára muni valdaformgerð safna verða algjörlega umturnað, þannig 
að ákvarðanavald um starfsemi og starfshætti safna verði í auknum mæli í höndum 
safngesta og almennings. Hvað sem gildi slíkra spádóma líður er ljóst að miklar 
breytingar hafa átt sér stað á starfi safna undanfarna áratugi og aukin áhersla verið lögð 
á að efla tengsl safna við gesti sína og samfélögin sem þau þjóna.  

Skýringa á þessari áherslubreytingu er þó ekki eingöngu að finna í áhrifum 
félagslegra hreyfinga og hugmyndafræðilegri endurskoðun í anda póst-strúktúralisma. 
Þær eiga sér einnig efnahagslegar og pólitískar skýringar. Miklar breytingar hafa orðið á 
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aðkomu yfirvalda í Bandaríkjunum og Bretlandi að listum og menningu frá 9. áratug 
síðustu aldar, en samhliða því að ríkisstjórnir þessara landa drógu úr styrkjum til 
menningar og lista jukust ítök einkaaðila innan listastofnanna og listheimsins (Walsh, 
1992). Chin-tao Wu (2002) rekur þær breytingar sem orðið hafa á rekstri og starfsemi 
safna til pólitísks uppgangs nýfrjálshyggjuafla í Bretlandi og Bandaríkjunum við upp-
haf 9. áratugar síðustu aldar. Hún segir:  
 

Eftir að Ronald Reagan og Margaret Thatcher voru kosin til valda 1981 og 1979 
hvert um sig í áðurnefndri röð, leiddu þau ríkisstjórnir sínar undir því tvöfölda 
flaggi að draga úr opinberum útlátum og þenja út einkageirann. Einka-
væðingarstefna þeirra endurskilgreindi ekki eingöngu hlutverk ríkisins á öllum 
sviðum hagkerfisins og félagsmála í Bandaríkjunum og Bretlandi, heldur hafði 
hún einnig áhrif á menningarlegt landslag beggja landa. Hugmyndum sósíal-
demókrata og frjálslyndra - um að aðgengi að listum, líkt og öll önnur opinber 
þjónusta, séu sjálfsögð réttindi allra borgara - var rækilega hafnað1

 

 (Wu, 2003, 
bls. 47). 

Svipuð þróun hefur orðið á aðkomu einkaaðila að menningarmálum hérlendis 
undanfarin ár (Loftur Atli Eiríksson, 2010; Tinna Grétarsdóttir, 2010). Má sem dæmi 
nefna samstarf Listasafns Íslands við eignarhaldsfélagið SAMSON, en félagið var 
aðalstyrktaraðili safnsins frá 20. febrúar 2006 til ársins 2008. Þar áður höfðu Actavis 
og Pharmaco verið aðalstyrktaraðilar safnsins („Ókeypis aðgangur“, 2006). Lands-
bankinn var einnig iðinn við að styrkja íslenskt menningarlíf síðustu ár; m.a. Listahátíð 
í Reykjavík, Íslenska dansflokkinn og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Jafnframt styrkti 
bankinn grasrótarstarfsemi ungs fólks, líkt og útgáfustarfsemi Nýhils og listasmiðjuna 
Klink & Bank, sem starfrækt var af aðstandendum Gallerís Kling & Bang með 
fjárstuðningi bankans í tæplega tvö ár, frá upphafi árs 2004 til októbermánaðar 2005 
(Björgólfur Guðmundsson, 2006 ). 

Í greininni „The Museum and the Public“ heldur Stephen Weil því fram að 
meðvitund um þá staðreynd að óvenju hátt hlutfall rekstrarfjár safna komi frá 
opinberum yfirvöldum, í samanburði við aðrar stofnanir, hafi gert það að verkum, auk 
hræðslu safnamanna við niðurskurð, að knúið hafi verið á um að söfn tækju upp 
starfshætti sem tíðkast á hinum frjálsa markaði og keppi um fjármagn og athygli 
almennings við aðrar stofnanir og fyrirtæki (Weil, 2007).  

Þannig hafa pólitísk öfl, auk hugmyndafræðilegrar endurskoðunar fræðimanna og 
kröfubaráttu ýmissa samfélagslegra þrýstihópa, haft afgerandi áhrif á þróun safnastarfs 
á alþjóðavísu. 

Að deila völdum  

Ein meginkrafa fylgismanna „nýrrar safnafræði“ hefur verið að starfsmenn safna deili í 
auknum mæli völdum yfir öllum þáttum safnastarfsins með samfélögunum sem þau 
þjóna. Safnamenn hafa reynt að deila völdum yfir starfi safna með ýmsum leiðum. Á 
fjölmörgum söfnum hefur mikið verið gert til þess að reyna að bæta aðgengi ólíkra 

                                                 

1  Hér er um beina þýðingu höfundar á texta Wu að ræða. Á frummálinu: “After Ronald Reagan and 
Margaret Thatcher came to power in 1981and 1979 respectively, they conducted their terms of office 
undert he dual banners of reducing public spending and expanding the private sector. The policy of 
privatisation on their political agendas not only redefined the role of the state in every aspect of 
economic and social life in contemporary USA and Britain, but also extended into the cultural 
landscape of both countries. The previous social-democratic/liberal assumption – that access to the 
arts, like that to any other public service provided by the state, is a fundamental right of every citizen 
– was profoundly challenged.” 
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samfélagshópa, en segja má að aðgengi hafi á síðari hluta 10. áratugarins orðið að 
lykilorði í safnastarfi um gjörvallan heim. Auk þess hefur mikið verið lagt upp úr því 
að virkja safngesti og almenning í tengslum við starfsemi safna, að brjóta niður múra 
milli safnsins og safngesta, safnrýmisins og hins almenna rýmis. Þannig er reynt að 
endurskilgreina safnahugtakið og ná til þess hluta almennings sem yfirleitt leggur ekki 
leið sína á söfn (Weil, 2007). 

Er þetta t.d. gert með því að brjóta upp hefðbundið sýningarrými, færa sýningar 
safnsins út úr safnbyggingunni og í nýtt umhverfi, eða með því að koma á samstarfi og 
skapa aukna snertingu safnsins við ólíka hópa samfélagsins með ýmsum hætti. Sem 
dæmi um slíkar tilraunir hérlendis má nefna svokallaðar „flökkusýningar“ Listasafns 
Reykjavíkur fyrir grunnskóla Reykjavíkur, en skólarnir geta fengið tvær flökkusýningar 
að láni í 2-3 vikur ásamt fræðslupakka og eru sýningarnar þá settar upp innan veggja 
skólanna og nýttar til kennslu (Listasafn Reykjavíkur, 2009). Annað áhugavert dæmi er 
sýningin ÚT/INN, sem sett var upp í sama safni í nóvembermánuði 2008. Þá færði 
sýningarstjórinn, Hlynur Hallson, hluta af safneign safnsins út úr hinu hefðbundna 
sýningarrými. Munir úr safneigninni voru settir upp hjá hinum og þessum þjónustu-
aðilum og söluvörur eða munir frá fyrirtækjununum hins vegar sýndir inni á safninu 
(Listasafn Reykjavíkur, e.d.). 

Internetið - ógn eða frelsun? 

Auk þess sem hér hefur verið nefnt hafa söfn víða um heim í vaxandi mæli nýtt sér 
Internetið til þess að bæta aðgengi gesta sinna að safneigninni eða þeirri starfsemi sem 
fram fer innan safnsins og útvíkka þannig þá þjónustu sem safnið býður upp á. Hefur 
tilkoma Internetsins og bylting stafrænnar tækni mikla möguleika á að valda raun-
verulegum straumhvörfum í þjónustu safna við samfélögin sem þau þjóna og bæta 
aðgengi að safneign safna og þeirri þekkingu sem þau búa yfir. Í greininni 
„Interpretive Communities, Strategies and Repertoires" segir Eilean Hooper-Greenhill 
um framtíð safna:  
 

Þar sem hið móderníska safn var (og er) hugsað sem bygging, má hugsa sér safn 
framtíðarinnar sem ferli eða reynslu. ... Það er, hins vegar, ekki háð veggjunum 
sem umlykja það...2

 
 (Hooper-Greenhill, 2007, bls. 82). 

Þó að þessi framtíðarsýn Hooper-Greenhill geti vissulega átt við margar af tilraun-
um safnamanna til að deila völdum með almenningi og gestum sínum kemur hún ef til 
vill hvað best heim og saman við þá möguleika sem Internetið býður upp á. 

Aðgengi að upplýsingum hefur stóraukist á hnattræna vísu á undangengnum árum 
og ljóst að miklar auðlindir eru fólgnar í þekkingu og upplýsingum. Megindrifkraftur 
þessarar þróunar er fólginn í þeirri gríðarlega öru tækniþróun sem átt hefur sér stað 
undanfarna áratugi og endurmótað daglegt líf almennings, víðs vegar um heiminn. 
Aðgengi að upplýsingum, svo og upplýsingalæsi, er nauðsynlegur lykill að virkri sam-
félagslegri þátttöku og þátttöku í lýðræðislegum ferlum upplýsingasamfélags sam-
tímans og spilar Internetið þar gríðarmikilvæga rullu, en auk þess að gera mögulega 
dreifingu upplýsinga til síaukins fjölda fólks hefur Internetið þar að auki gjörbreytt 
möguleikum stórs hluta fólks til þekkingarsköpunar. 

Umræða um nýtingu og áhrif Internetsins í safnastarfi hefur að mestu farið fram 
innan afmarkaðs hóps safnamanna og áhugamanna um upplýsingatækni, á ráðstefnum, 

                                                 
2  Bein þýðing höfundar. Á frummálinu: “Where the modern museum was (and is) imagined as a 

building, the museum in the future may be imagined as a process or an experience. ... It is, however, 
not limited to its own walls...”  
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í tímaritum og á vefsíðum sem gjarnan verða til í kringum málþing. Hefur hún ein-
kennst af áherslu á afmörkuð dæmi og tæknilegar úrlausnir (Cameron og Kenderdine, 
2007). Með bókinni Theorizing Digital Cultural Heritages er tilraun gerð til þess að færa 
umræðuna út fyrir þessi mörk og horfa gagnrýnum augum á áhrif stafrænnar tækni á 
starfsemi safna og varðveislu og miðlun menningararfs. Greinarhöfundar leggja ríka 
áherslu á að notkun Internetsins og stafrænna miðla í safnastarfi krefjist þess að öll ytri 
og innri starfsemi safna sé krufin til mergjar og hugsuð upp á nýtt. Söfnin verði að 
aðlagast nýrri tækni og nýta sér möguleika nýrra miðla, til þess hreinlega að verða ekki 
úrelt í upplýsingasamfélagi samtímans.  

Fiona Cameron og Helena Robinson (2007) halda því fram að Internetið, sem slíkt, 
vegi að hefðbundnum stoðum safnastarfs. Þær byggja m.a. á kenningum fjölmiðla-
fræðinganna Marshall McLuhan og Lev Manovich og þeim skilningi að tækni og 
fjölmiðlar séu menningarlegar afurðir, sem spretti úr menningarlegum og hugmynda-
fræðilegum farvegi hvers tíma, en móti um leið umhverfi sitt á áhrifaríkan máta. Tilurð 
Internetsins telja þær þannig spretta af póstmódernískum og póst-strúktúralískum 
hugmyndastraumum síðustu áratuga og sérstaklega höfnun hugmyndarinnar um 
algildan, hlutlægan sannleika, sem er ein af grunnstoðum raunhyggju. Internetið gerir, 
að mati Cameron og Robinson (2007), afstæði merkingar sýnilegt á máta sem aldrei 
áður hefur verið mögulegur og um leið verður póstmódernisminn áþreifanlegur sem 
aldrei fyrr. Þar sem söfn hafa allt frá miðri 19. öld byggt kennivald sitt á stoðum 
raunhyggju ógnar hugmyndin um margræði merkingar og Internetið sem afurð 
hennar, grundvelli hefðbundins safnastarfs.  

Rannsóknir á upplýsingaþörf þeirra sem heimsækja vefsíður safna eru fáar og rýrar, 
en hins vegar virðast þær benda til þess að notendur hafi þörf fyrir opnara umhverfi 
en margar slíkar síður bjóða upp á í dag, umhverfi sem bíður upp á gagnvirk samskipti 
við fræðimenn og stafsmenn safna og gefur notandanum frekari möguleika á þátttöku 
í merkingarsköpun umhverfis safnmuni. Á sama tíma er sú brotakennda og huglæga 
þekkingarsköpun sem ný tækni býður upp á ógnandi fyrir suma gesti og ljóst að sætta 
verður þörf þeirra fyrir „traustar“ upplýsingar og sérfræðiþekkingu annars vegar og 
þörf annarra gesta fyrir beina þátttöku í merkingarsköpun innan safnanna hins vegar 
(Cameron og Robinson, 2007). Cameron og Robinson kalla því eftir því að safnamenn 
þrói með sér aðferðir til þess að tvinna þá sérfræðiþekkingu sem býr í söfnum og 
starfsfólki þess saman við þekkingarfræðilegt módel póstmódernismans.  

Þær binda jafnframt miklar vonir við möguleika nýrrar tækni til valddreifingar og 
afmiðjunar á þekkingarsköpun innan safna. Þær hvetja til aukinnar nýtingar annarra 
miðla en texta – svo sem vídeó- og hljóðupptökum eða þrívíddarhönnun – við 
skráningu og miðlun safnkosts, en þessa miðla telja þær bjóða upp á beinni samskipti 
við safngesti, skapara safnmuna, eigendur og aðra sem hugsanlega búa yfir þekkingu á 
safnkosti safna. Þannig telja þær að megi auka samvinnu og samskipti milli fræði-
manna, starfsmanna safna og safngesta og leitast við að mæta kröfum „nýrrar 
safnafræði“ um að safnið deili völdum með almenningi, á sama tíma og innri starfsemi 
safna er gerð skilvirkari og samstarf ólíkra safna auðveldað. Einradda 
„uppfræðsla“ safngesta á hugmyndafræðilegum grundvelli raunhyggju mætir hreinlega 
ekki lengur kröfum og upplýsingaþörf safngesta og heldur ekki vatni í 
hugmyndafræðilegu umhverfi samtímans (Cameron og Robinson, 2007). 

Faglegt gildi og àlitamál  

Vinnuhópur á farskóla Félags íslenskra safna og safnamanna, sem haldinn var 16. - 18. 
september 2009, skilaði skýrslu um opnun gagnagrunna íslenskra safna á veraldar-
vefinn. Í upphafi skýrslunnar kemur fram að í vinnuhópnum voru 24 þátttakendur frá 
17 söfnum og stofnunum, en af þeim birtu einungis fjögur söfn ljósmyndir, skrár eða 
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skjöl á Internetinu þegar skýrslan var gefin út. Einnig kemur fram að eina þekkta 
dæmið um íslenskt safn sem birtir heildstæðan gagnagrunn á Internetinu sé Listasafn 
Sigurjóns Ólafssonar. Í skýrslunni eru taldir upp kostir og gallar þess að opna gagna-
grunna safna á veraldarvefinn. Helstu kostirnir eru, að mati skýrsluhöfunda, bætt 
aðgengi almennings að söfnunum, auknir möguleikar í markaðssetningu safna, aukin 
samvinna safna á milli og nýting safneignar til fræðslu og í rannsóknarskyni (Farskóli 
FÍSOS, 2009). 

Þegar siðareglur Alþjóðlegs ráðs safna eru skoðaðar kemur faglegt gildi þess að 
miðla safneign á Internetinu skýrt fram. Rík áhersla er lögð á það að safnið, safneignin 
og allar upplýsingar þar að lútandi séu gerðar eins aðgengileg almenningi og mögulegt 
er. Ríkar skyldur eru sömuleiðis lagðar á herðar starfsfólks safna og ber því að miðla 
þekkingu sinni og reynslu til starfsfélaga, fræðimanna og nemenda á viðkomandi sviði 
og kenna öðrum allt sem getur gagnast þeim af nýjungum og framförum í tækni. 
Starfsfólk safna skal auk þess viðurkenna og halda á lofti nauðsyn þess að eiga 
samstarf og samráð milli stofnana sem hafa sameiginleg svið og söfnunarstefnu og ber 
því að styðja rannsóknir, varðveislu og notkun á þeim upplýsingum sem búa í 
safneigninni og forðast að gera nokkuð sem valdið gæti því að slíkar upplýsingar tapist 
(Íslandsdeild ICOM, e.d.). 

Í skýrslu vinnuhópsins á farskóla FÍSOS haustið 2009 voru jafnframt taldir upp 
ókostir við opnun gagnagrunna íslenskra safna á veraldarvefinn. Snúa þeir einkum að 
auknum umsvifum safnastarfsins, sem birting gagnagrunna safna myndi hafa í för með 
sér og svo þeim auknu faglegu kröfum sem vinnuhópurinn ímyndar sér að slík birting 
myndi hafa í för með sér. Segir m.a. að möguleiki sé á að villur í skráningu séu gerðar 
opinberar og skaði ímynd safna, að söfn sem ekki vinni samkvæmt viðurkenndum 
stöðlum „geti lent í vandræðum“ (Farskóli FÍSOS, 2009), og að söfn sem ekki birti 
gagnasöfn sín á Internetinu geti fengið neikvæða ímynd og virkað gamaldags og 
óaðgengileg. Geta þetta varla talist haldbær eða sérlega fagleg rök gegn opnun gagna-
grunna safna og aukinni miðlun á Internetinu og eru varla til þess fallin að draga úr 
þeim mikilvægu möguleikum og sóknarfærum sem felast í því. 

Hins vegar er mikilvægt að safnamenn séu sér meðvitaðir um þau fjölmörgu 
álitamál sem tengjast miðlun safnkosts á Internetinu og þau áhrif sem það gæti haft í 
för með sér. Sem dæmi skortir stórlega þekkingu á notendum Internetsins almennt og 
þegar kemur að gestum heimasíða safna er þekkingin jafnvel enn minni. Er það 
eitthvað sem verður að bæta úr til þess að faglega megi standa að miðlun á 
Internetinu. Auk þess má ímynda sér að aukið aðgengi almennings að safneign leiði af 
sér kröfu um aukið samráð og samstarf safna við samfélögin sem þau þjóna og fjalla 
um. Varðveisla þekkingar og menningarverðmæta í stafrænu formi er einnig að 
sjálfsögðu ekki lýtalaus og ávallt er hætta á að verðmæti glatist rétt eins og við 
hefðbundna varðveislu. Stafræn miðlun gæti leitt af sér ný hlutverk fyrir sýningarstjóra 
og krefst ef til vill enn frekari meðvitundar sýningarstjóra um afstæði merkingar og 
ólík sjónarhorn safngesta. Einnig hlýtur hún að kalla á stefnumótun um hvað það er úr 
safneigninni sem á að njóta forgangs við miðlun á Internetinu (Cameron og 
Kenderdine, 2007). Einnig er rétt að hafa í huga að aðgengi að Interneti og upp-
lýsingum er háð efnahagslegum og félagslegum veruleika, auk þess sem efnahagslegir 
hvatar liggja að baki tækni- og upplýsingavæðingu samtímans og því ber að varast 
útópískar hugmyndum um frelsunarmátt nýrra miðla (Fernández, 1999). 

Söfnun, varðveisla og miðlun samtímalistar 

Þegar litið er sérstaklega til listasafna eru ávinningar af nýtingu Internetsins og 
stafrænnar tækni í safnstarfi sérstaklega skýrir. Flókin samsetning samtímalistar veldur 
því að erfitt getur verið að varðveita hana eða sýna með hefðbundnum hætti og getur 
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Internetið gegnt mikilvægu hlutverki í því samhengi. Rafræn skráning og miðlun 
tengist þannig jafnframt varðveislu menningararfsins.  

Samtímalist er á margan hátt afkvæmi róttækrar höfnunar á listastofnuninni og er 
þá bæði átt við efnislegar stofnanir og gjörvalla hugmyndafræðilega umgjörð mynd-
listar (Heiða Björk Árnadóttir, 2009). Má færa fyrir því sannfærandi rök að listasöfnum 
hafi mörgum hverjum ekki tekist á viðunandi hátt að mæta þeirri gagnrýni eða aðlaga 
starfshætti sína nýrri listsköpun. Myndlistamenn samtímans afmarka sig ekki lengur við 
einn miðil heldur vinna gjarnan jafnt í málverki, skúlptúr, innsetningum, gjörningum, 
vídeólist o.s.frv. Auk þess skapa listamenn í síauknum mæli verk á grundvelli annarra 
verka, með túlkun, endurframleiðslu eða endurnýtingu verka og annarra 
menningarafurða. Þannig líkir franski listgagnrýnandinn og sýningarstjórinn Nicolas 
Bourriaud samtímalistamönnum við plötusnúða (DJ, disc jockey) og forritara 
(programmer) sem „sampla“ (sample) menningarafurðir og félagsformgerðir, endurvinna 
og skapa úr þeim eitthvað nýtt (Bourriaud, 2005). 

Listasöfn byggja hefðinni samkvæmt á sannleiksskilningi raunhyggjunnar og hafa 
haft það að markmiði að varðveita listaverk um ókominn tíma, auk þess að skapa og 
miðla einhvers konar tímalausri, hlutlægri þekkingu um þróun myndlistar. Því veldur 
hverfulleiki samtímalistar hinu hefðbundna listasafni miklum vandræðum. Hana er oft 
eingöngu hægt að varðveita og skrásetja með feril-tengdum miðlum (process-related 
media). Auk þessa kallar eðli samtímalistar á endurskoðun á skráningaraðferðum safna 
og krefst virkrar þátttöku fræðimanna, sýningarstjóra, skrásetjara, listamanna og 
notenda (Kraemer, 2007).  

Stafræn miðlun á íslenskum söfnum 

Segja má að bókasöfn hafi tekið sér nokkurs konar forystuhlutverk meðal íslenskra 
safna í miðlun safneignar á Internetinu. Landskerfi bókasafna, sem stofnað var árið 
2001, rekur Gegni - miðlægt bókasafnskerfi, en gengið var frá kaupum á bókasafns-
kerfinu 3. maí 2001 (Dögg Hringsdóttir, Elísabet Halldórsdóttir og Sigrún 
Hauksdóttir, 2001) og þann 19. maí 2003 var Gegnir opnaður almenningi á 
veraldarvefnum (Landskerfi bókasafna, e.d.-b). Þar getur almenningur allur nálgast 
upplýsingar um safneign um 300 íslenskra bókasafna (Landskerfi bókasafna, e.d.-a). 
En auk þessa hafa náðst gríðarlega mikilvægir samningar um landsaðgang að 
rafrænum gagnasöfnum og vísindatímaritum. Er það ekki síst vegna þrýstings frá 
bókasafns- og upplýsingafræðingum, en jafnframt hefur ríkt skilningur meðal 
ráðamanna í ríkisstjórnum undanfarinna ára á mikilvægi rafræns aðgangs að 
upplýsingum í nútímasamfélagi. Til dæmis má nefna að menntamálaráðherra skipaði 
árið 1998 nefnd til að rannsaka aðgang bókasafna, stofnana og einstaklinga að 
erlendum og innlendum gagnasöfnum (Ingibjörg St. Sverrisdóttir, 2006). 

Undanfarin ár hefur Þjóðminjasafn Íslands, í samvinnu við hugbúnaðarfyrirtækið 
Hugvit hf., unnið að þróun gagnasafnsins Sarps, sem hátt í fjörutíu minjasöfn og 
menningarstofnanir um allt land eiga nú aðild að. Fyrsta útgáfa Sarps leit dagsins ljós 
árið 1998 en síðan hefur verið unnið að þróun kerfisins og er áætlað að gera gagna-
safnið aðgengilegt á veraldarvefnum á þessu ári, 2010 (Rekstrarfélag Sarps, e.d.).  

Á listasöfnum landsins hefur hins vegar lítil þróun orðið á nýtingu stafrænnar tækni 
til miðlunar safneignar. Ekki hefur verið komið upp sameiginlegum gagnagrunni fyrir 
listasöfn landsins og lítið er um markvissa miðlun safneignar þeirra á Internetinu. 
Segja má að ein helsta hindrunin við nýtingu stafrænnar tækni til miðlunar safnkosts 
listasafna séu núgildandi lög og reglugerðir, en bæði höfundaréttarlög og lög um 
persónuvernd hefta miðlun safnkosts á netinu (Höfundalög nr. 73/1972). Nýlega voru 
samþykkt drög að frumvarpi til laga um breytingar á höfundalögum (Þingskjal 312, 
2009) og hefur Félag um stafrænt frelsi á Íslandi gert athugasemdir við þau, þar sem 
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segir m.a. að félagið telji að eðlilegt sé að tekið sé tillit til hagsmuna fleiri aðila en 
eigenda höfundarréttar og telur félagið að það hafi ekki verið gert við samningu 
frumvarpsins (Félag um stafrænt frelsi á Íslandi, 2009). 

Þegar fundargerðir Safnaráðs eru skoðaðar kemur í ljós að ekki skortir á með-
vitund meðal safnamanna um áhrif núgildandi löggjafar og mikilvægi þess að þrýsta á 
breytingar á henni sem gerði söfnum kleift að miðla safneign á Internetinu í 
fræðsluskyni (Safnaráð, 29, 2010). Mætti því ef til vill gera því skóna að það sem 
einkum skorti til breytinga, sé pólitískur vilji eða skilningur á gildi miðlunar á safnkosti 
safna á Internetinu, til jafns við þann skilning sem bókasafns- og upplýsingafræðingar 
hafa notið í sinni baráttu. Í stefnu ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið fyrir 
árin 2008-2012, sem gefin var út af forsætisráðuneytinu í maímánuði 2008, kemur þó 
fram að stefnt skuli að því að bókasöfn, minja-, lista- og skjalasöfn, ásamt öðrum 
gagnasöfnum verði gerð aðgengileg á einum stað. Auk þess er tekið fram að stefnt 
skuli að því að upplýsingatækni verði í auknum mæli nýtt við nám og kennslu og að 
almenningi verði gert kleift að stunda fjölbreytt nám þar sem honum hentar og þegar 
honum hentar (Forsætisráðuneytið, 2008). Þó að lítið hafi gerst, sérstaklega hjá 
listasöfnum, frá því að þessi skýrsla kom út gefur hún vissulega vonarglætu um 
breytingar.  

Lokaorð  

Að öllu ofansögðu má ljóst vera að söfn samtímans standa frammi fyrir gjörbreyttu 
landslagi frá því sem áður var. Segja má að söfn séu nú að upplifa eftirskjálfta tækni-
byltingar sem þegar hefur kippt fótunum undan grunnstoðum safnastarfs. Til þess að 
söfn haldi fótum í nýju umhverfi og haldist samkeppnishæf verða safnamenn, svo þeir 
geti réttilega talist faglegir, að vera sér meðvitaðir um þau fjölmörgu sóknarfæri og 
álitamál sem felast í miðlun safnkosts á Internetinu og stöðu safna innan stærra alþjóð-
legs nets upplýsinga og þekkingar.  

Hér hefur verið stiklað mjög á stóru um stafræna miðlun íslenskra safna, svo og 
um íslenskt lagaumhverfi og áhrif þess á tækifæri íslenskra safna til slíkrar miðlunar. 
Auk þess hefur ekki gefist færi á að fjalla ítarlega um tæknilegar úrlausnir og þróun 
stafrænnar miðlunar meðal safna á alþjóðavísu. Er það von okkar að þessi grein verði 
til þess að opna á frekari opinbera umræðu um þessi mál meðal íslenskra safnamanna 
og auka almenna meðvitund um gildi miðlunar safnkosts á Internetinu.  
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