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Steingrímur Jónsson 

Bókasafnsfræði 
fortíðar í nútímanum 

S tundum verður þess vart að bókavörðum nútím-
ans finnist fátt um tilveru sína og eigi enga von 
um nokkra framtíð. Nú sé hægt að finna allt sem 
með þarf á Internetinu með hjálp alls kyns leitar-

véla á borð við Yahoo, Lycos og Webcrawler. Það eru ekki 
einungis bókaverðir sem villst hafa inn í þetta svartnætti 
heldur eru líka ýmsir stórspámenn sem halda að nú sé hvorki 
þörf á bókasöfnum eða bókavörðum. Fyrir nokkrum árum 
sendi ónefndur amerískur hugsjónamaður boðskap sinn út á 
tölvupóstlista og sagði bókaverði geta hætt störfum hið 
snarasta. „Kiss your job goodby" nefndist fagnaðarerindið. 
Og sænskur blaðamaður, einnig ónefndur, lýsti því hve frá-
bært það væri að leita að upplýsingum á Netinu: hann sló 
inn eitthvert orð og viti menn: hann fékk á annað þúsund 
svör áður en margar sekúndur voru liðnar. 

Allir þeir sem reynt hafa að finna fræði-
legar upplýsingar á Netinu vita að raun-
veruleikinn er allt annar. Það er ekki nema 
lítið brot af upplýsingunum sem unnt er að 
nálgast um Netið. Upplýsingarnar á Net-
inu eru stundum svo grautarlegar að erfitt 
er að finna þær, ómögulegt að meta gæði 
þeirra og þar með til lítils gagns fyrir not-
endur. Og stundum eru svörin svo mörg að 
menn eru engu nær. Sá sem leitar að upp-
lýsingum vill fá örfá góð svör, ekki þúsund 
þar sem öllu ægir saman. 

Netið og rafrænar upplýsingar eiga þó 
framtíðina fyrir sér. Málið er að það þarf að 
velja, skrá, flokka og gera rafrænar upplýs-
ingar aðgengilegar notendum, alveg á sama 
hátt og hinar hefðbundnu upplýsingar í 
prentuðum bókum. Þetta er ekkert einfalt 
mál en þeir sem best eru færir til að vinna 
verkið eru bókasafnsfræðingar. Þeir hafa 
fengist við hliðstæð störf í árþúsundir, og 
reynslan er mikils virði. 

Aðforttð skal hyggja, effrumlegt skal byggja, 
án fraísluþess liðna sjest e't hvað er nýtt, 

orti Einar Benediktsson í ljóði sínu Alda-
mót fyrir um eitt hundrað árum. Þessi 
skáldlegu orð eru svo spakleg að þau 

Steinminnisvar 
(um 1800 

mættu vera einkunnarorð öllum þeim sem reyna að átta sig á 
nútímanum og framtíðinni. 

Hér skal skyggnst til fortíðar til að sjá hvað er frumlegt 
við rafræna upplýsingamiðlun. Fyrst skal horfið 4500 ár aft-
ur í tímann og litast um í bókasafninu í Ebla. Þá verður vik-
ið að Konrad Gesner sem var á dögum fyrir um 450 árum og 
talinn er fyrsti nútímalegi bókfræðingurinn eða bókasafns-
fræðingurinn. Loks verður sagt frá Antonio Panizzi, ítalan-
um sem dæmdur var til dauða fyrir byltingarstarfsemi í 
heimalandi sínu og flúði til Bretlands þar sem hann varð 
bókavörður og smám saman yfirmaður við British Museum 
og gerði safnið að því stórveldi sem það hefur verið æ síðan. 

Ebla 
Síðan 1975 er bókasafnið í Ebla hið elsta sem vitað er um í 

heiminum. Ebla var um 60 kílómetra sunnan 
við borgina Aleppo sem nú er í Norður-
Sýrlandi og var höfuðborg í ríki sem virðist 
hafa verið ráðandi í Austurlöndum nær, að 
minnsta kosti efnahagslega, um nokkurra alda 
skeið fyrir og eftir árið 2000 f.Kr. Hagur Ebla 
byggðist á verslun og handiðnaði. Borgin var 
tvívegis lögð í rúst, um 2250 og 2000 f.Kr., 
og endanlega eyðilögð af Hettítum um 1600 
f.Kr. 

Bókasafnið í Ebla er ekki einungis áhuga-
vert vegna þess að það er hið elsta þekkta -
elstu leirtöflurnar eru frá því um það bil milli 
2600 og 2300 f.Kr. - heldur engu síður 
vegna þess að það var svo stórt og fjölbreyti-
legt. Yfir 16.000 leirtöflur og brot af leirtöfl-
um hafa fundist þar, af þeim eru 1.800 heilar 
og óskemmdar. Eblabúar rituðu á báðar hlið-
arnar á leirtöflunum svo textamagnið er veru-
legt. Eblabókasafnið er stærsta safn af textum 
frá því fyrir 2000 f.Kr. sem fundist hefur. All-
ir jafngamlir textar sem áður voru þekktir eru 
samtals einungis fjórðungur þess sem fannst í 
Ebla. 

Það sem er þó mest spennandi frá sjónar-
hóli bókasafnsfræðinnar er að unnt er að gera 
sér allvel grein fyrir því hvernig bókasafns-

'/ra a starfsemi var fyrir um 4500 árum. Leirtöflun-
J.Kr.). 

BÓKASAFNIÐ 2 3 . ARG. 1 9 9 9 43 



um í Ebla var ekki einungis raðað samkvæmt upprunareglu 
skjalasafna heldur líka á bókasafnsfræðilegan hátt. Ástæðan 
var sú að safnið hafði ekki einvörðungu á að skipa skjala-

gögnum. Safnið var ekki einungis fyrir yfirvöld og stjórn-

sýslu, heldur einnig fyrir fræðimenn sem notuðu það í vís-

indalegum tilgangi. 
Form leirtaflanna sýnir að nokkru Leyti hvers konar texti er 

á þeim. Hringlaga töfiur, sem stóðu á gólfinu, hafa að geyma 
hagfræðilega og stjórnunarfræðilega texta, ferkantaðar og 
ferningslaga töflur, sem geymdar voru á hillum, hafa að 
geyma aðra texta. Þetta sýnir að formið réð því hvernig töfl-

unum var komið fyrir. 
Töflurnar á hillunum stóðu þannig að þær hölluðust upp 

að veggnum með recto-hliðina fram 
þannig að unnt var að lesa efstu línuna 
(incipit) yfir kantinum á töflunni sem 
stóð næst fyrir framan þannig að auðvelt 
var að sjá töflurnar sem stóðu á bak við. 
Auk efstu línunnar var stutt lýsing á 
innihaldi sérhverrar töflu á kanti þeirra, 
nokkuð sem líkja má við kjöltexta á 
bókum nútímans. íbúar Eblaborgar sem 
á blómaárum ríkisins voru um 250.000 
talsins, þar af bjuggu um 30.000 í mið-

bænum, voru friðsamir handiðnaðar-

menn, kaupmenn og stjórnsýslufólk -

samkvæmt upplýsingum á einni af töfl-

unum störfuðu 11.700 manns við 
stjórnsýsluna - en Líka fræðimenn sem 
lögðu stund á bókmenntir og málfræði 
meðal annars. Mörg hundruð töflur hafa 
að geyma bókmenntatexta sem að mestu 
leyti voru frá hinu súmerska menning-

arsvæði — Súmerar voru jú ríkjandi í 
menningarmálum í Austurlöndum nær 
í þúsundir ára. 

Eblabúar lögðu mikla stund á orðabókagerð. Fundist hafa 
32 tvítyngdar eblaískar-súmerskar orðabækur, gerðar með 
mismunandi hætti, nokkrar eru með leiðbeiningum um 
framburð á súmersku orðunum. Allar orðabækur stóðu út af 
fyrir sig. Bókasafninu var með öðrum orðum raðað eftir efn-

isflokkun. 
Eblabókasafnið var líka námsstofnun fyrir skrifara, starfs-

stétt sem var hátt metin í Ebla. Nokkrar orðabækur voru til 
í allt að 18 eintökum sem notaðar hafa verið við námið. 
Æfingartextar, sem nemendur skrifuðu og kennarar leiðréttu 
síðan, voru meðal þess sem fundist hefur. 

Auk þess var bókasafnið miðstöð fyrir alþjóðlegar rann-

sóknir, vísindi og fræði sem eru ekki bundin við landamæri. 
Tveir textanna hafa orðið til „þegar ungu skrifararnir frá 
Mari dvöldu hér" og má þannig Líta á textana sem niður-

stöðu eða skýrslu alþjóðaráðstefnu. Elsta þekkta bókasafnið 
var þannig harla nútímalegt: flokkað eftir efni og skráð svo 
fljótlegt væri að ná í ritin, raðað eftir formi og innihaldi, 

BIBLIOTHECA 
Vniucrfalis, fiucCatalogusomni* 
umfrripioi"umlocuplciilTitiiui.iiiIribu(IinguiI,l^nna, Cir.ixa,Sc,He-

braica:e*íanuum 8f non c*iJnttú, urtrruinöírrccnItorum in hunc ufca 
clittn,doctorurn &' indoc/torum, ptibiicatonim & m !í iblioilicai lairn. 
oum. Opul nouuitt, öí nt> Btbliochrcu tantum publicis ptiuaúf ur iru 

i btucndit nccc II ji i uiu, lcil ihldiofia ommnuf cutufcunc)i arraaut 
ícicnttr ad íhidta mcliui fbrmanda ualuitmum.' autlioic 
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TitilsíSa „Bibliotheca universalis" útg. 1545 

jafnframt því sem bókasafnið var miðstöð fræðslu og rann-

sókna. Hið geysimikla og fjölbreytta umfang safnsins bendir 
líka sterklega til að Eblabúar hafi haft að markmiði að þaul-

safna ritum, eins og mörg bókasöfn síðari tíma og ekki síst 
þjóðbókasöfn nútímans. 

Augljóst má vera að svo þróað og úthugsað bókasafn sem í 
Ebla getur ekki hafa verið hið elsta. SLíkt tekur hundruð ef 
ekki þúsundir ára að þróa. Það er því von til að finna enn 
eldri bókasöfn, og í Austurlöndum nær eru margir sand-

haugar sem enn á eftir að grafa í og rannsaka. 

Konrad Gesner 
Uppfinning Gutenbergs um 1450 leiddi til þess að bókagerð 

jókst stórlega á síðari hluta 15. aldar. 
Talið er að fram til 1501 hafi verið út-

gefnir um 40.000 titlar í samtals 15-20 
milljón eintökum. Það segir sig sjálft að 
allir þeir sem þurftu á upplýsingum að 
halda stóðu frammi fyrir því mikla vanda-

máli að finna það sem leitað var að í öll-

um þessum mikla bókahaug. Það kom í 
hlut bókasafnsfræðinnar að leysa þetta 
mál. Sá sem stundum er nefndur fyrstur í 
þessu sambandi er þýski munkurinn Jo-

hann Trithemius (1462-1516). Hann gaf 
út verk sitt Liber de scriptoribus ecclesiasticus 
(Basel 1494), sem hafði að geyma upplýs-

ingar um verk eitt þúsund höfunda, alls 
rúmlega 7.000 færslur. 

Engu að síður er það Svisslendingurinn 
Konrad Gesner (1516-1565) sem telst 
fyrsti nútímalegi bókfræðingurinn eða 
bókasafnsfræðingurinn ef notað er aðeins 
víðara hugtak. Gesner var reyndar fyrst og 
fremst náttúrufræðingur, prófessor í Laus-

anne og síðar í Ziirich, og er þekktastur 
fyrir verk sín á sviði náttúrufræða, einkum Historia animali-

um (Ziirich 1551-87), í fimm bindum. 
Bókaskrá sfna nefndi Gesner Bibliotheca universalis (Ziirich 

1545), og var það í fyrsta sinn sem bókaskrá var nefnd bóka-

safn. Fram til þess hafði orðið bókasafn aldrei verið notað um 
annað en raunverulegt bókasafn með áþreifanlegum bókum. 
Alls eru um 12.000 rit skráð í bókaskrá Gesners, með við-

bótinni, Appendix (Ziirich 1555), urðu ritin alls um 15.000 
talsins. Fjöldinn er mun meiri en áður hafði þekkst í nokk-

urri bókaskrá, enda var það takmark Gesners að búa til skrá 
um öll rit veraldar. 

Bókaskráin er í tveimur hlutum. Fyrri hlutinn er höfunda-

skrá, og er ekki í aldursröð eins og hefð var fyrir heldur í 
stafrófsröð eftir fornafni höfundar. Sérstök skrá um eftirnöfn 
tryggir að notendur geta fundið rit þótt þeir viti ekki for-

nafnið. Þetta var róttæk nýjung. Róttækast var þó hvernig 
Gesner skráði rit þar sem höfundar var ekki getið. Þau rit er 
að finna í seinni hluta bókaskrárinnar, Pandectae (Ziirich 
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1548), sem er efnisflokkuð í alls 21 aðalflokki sem hver um 
sig hefur undirflokka. Reyndar var 20. efnisflokkurinn, 
læknisfræði, aldrei prentaður, heldur var hlaupið yfir hann 
og 21. efnisflokkurinn, guðfræði, prentaður 1549. 

Titillinn Bibliotheca universalis hefur orðið mönnum inn-
blástur og hann síðan verið notaður á bókaskrár sem hafa að 
markmiði að skrá allt sem prentað hefur verið í ákveðnu 
landi eða rit tengd því, eins og til dæmis Biblioteca Danica. 

Um einstakar færslur í bókaskrá Gesners er það að segja að 
auk höfundar og titils kemur fram hvar sérhver bók var 
prentuð, nafn prentarans og dagsetning, auk stærðar eða 
brots bókarinnar, fjölda síðna og 
verðs. Allt þjónaði þetta sínum til-
gangi. Prentstaðurinn vísaði mönn-
um á hvar helst væru líkur til að ná 
í eintak af bókinni. Þá gat það skipt 
máli um ágæti og nákvæmni ein-
stakra útgáfna að vita hver prentar-
inn var því sumir prentarar voru 
vandvirkari en aðrir eins og gengur. 
Dagsetningin var líka mikilvæg því 
síðari prentanir ákveðinna verka 
voru taldar betri, ekki síst ef prent-
arinn var mikils metinn og metnað-
arfullur. Loks lagði Gesner áherslu á 
að skrá sérstaklega einstök verk sem 
falin voru í stærri ritsöfnum án þess 
að nöfn verkanna kæmu fram í titli 
ritsafnsins. Hann er þannig upp-
hafsmaður efnisgreiningar stærri 
rita. 

Gesner lagði til að bókaskráin 
væri notuð sem skrá yfir einstök 
bókasöfn með því að merkja rit 
bókasafnsins ásamt staðsetningar-
tákni í safninu í skrána. Bóka-
skránni skyldi síðan komið fyrir á 
hentugum stað í safninu þar sem 
auðvelt væri að nota hana. 

Af framansögðu má glöggt sjá að 
vandamál bókasafnsfræðinnar á tíð 
Gesners eru í mörgum atriðum 
hliðstæð því sem menn glíma við 
nú á dögum þegar rafrænar upplýsingar verða æ mikilvæg-
ari. Lausnir Gesners eru líka gagnlegri en orð fá lýst enda 
margt sem enn er í fullu gildi og á eftir að vera til um langan 
aldur. 

Antonio Panizzi 
British Museum, sem stofnað var 1753, var fram um miðja 
19. öld frekar fátæklegt af prentuðum bókum. Safnið fékk 
reyndar þegar árið 1757 rétt til skylduskilaeintaks frá bresk-
um prentsmiðjum en illa gekk að innheimta skylduskilin. 
Um 1830 var talið að prentaðar bækur í safninu væru um 

Skopmyndaf Antonio Panizzi eftir enska teiknarann „Ape". 

240.000 talsins. Á næstu 25 árum gjörbreyttist þetta og 
safnforðinn margfaldaðist. Það var fyrst og fremst röggsemi 
og sniild eins manns að þakka. 

Maður þessi hét Antonio Panizzi (1797-1879) og var upp-
haflega ítalskur lögfræðingur. Sem róttækur ungur maður 
komst hann í kast við íhaldssöm stjórnvöld í heimalandi sínu 
og neyddist árið 1822 til að flýja land með dauðadóm á herð-
unum. Hann kom sem pólitískur flóttamaður til Englands 
árið 1823 þar sem hann fékk hæli. Árið 1831 var hann ráð-
inn aðstoðarmaður í deild prentaðra bóka í British Museum 
og varð árið 1837 forstöðumaður deildarinnar. 

Aðföng deildarinnar voru í engu 
lagi. Safninu höfðu borist einstakar 
bókagjafir en enginn sinnt því að 
fylla kerfisbundið í eyður, einkum 
þegar um eldri rit var að ræða. 
Þannig vantaði margt í safnið, ekk-
ert eintak var til af vinsælustu ljóð-
um John Keats og frumútgáfur af 
verkum Daniel Defoes vantaði al-
gerlega. 

Panizzi beitti sér fyrir því að 
koma lagi á skylduskilin. Hann 
kom því til leiðar að sett var refsiá-
kvæði í skylduskilalögin og beitti 
því síðan óspart þegar prentsmiðjur 
stóðu ekki skil. Prentsmiðjurnar 
voru ákærðar og dæmdar til að 
greiða sektir og árangurinn iét ekki 
á sér standa. Á örfáum árum þre-
földuðust prentskilin. Panizzi tókst 
að fá fjárveitingu safnsins til bóka-
kaupa tífaldaða, úr 1.000 pundum í 
10.000 pund árlega. Þetta voru 
miklir peningar og mikils virði því 
bókaverð var enn frekar lágt eftir 
Napóleonsstyrjaldirnar í upphafi 
aldarinnar. Átti það hvort tveggja 
við um nýjar bækur og bækur sem 
voru boðnar hjá fornsölum. Þetta 
var líka nokkrum árum áður en 
bandarísk bókasöfn fóru að kaupa 
bækur hjá fornsölum í stórum stíl 

en það hleypti upp verðlaginu. Panizzi var í stöðugu sam-
bandi við fornbóksala á meginlandi Evrópu og í Bandaríkj-
unum sem fengu þau fyrirmæli að safnið hefði áhuga á öllu, 
stóru og smáu, á öllum sviðum. Þá tókst Panizzi að fá stór-
gjöf um 20.000 binda er hann vegna vináttu sinnar við 
Thomas Grenville fékk Grenville til að gefa British Museum 
einkabókasafn sitt sem hafði að geyma ýmis fágæt verk. 

Stóraukning safnkostsins leiddi til þess að Panizzi stóð 
frammi fyrir allt öðru vandamáli. Húsnæðisskorturinn varð 
svo afgerandi að 1851 gat Panizzi ekki notað nema um 
fimmtung af bókakaupafé safnsins þar sem ekki var hrein-
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lega pláss fyrir fleiri bækur. Lagt var til að keypt yrði lóð og 
byggingar austan safnsins en undir það var ekki tekið. Það 
var þá sem Panizzi kom með þá snjöllu hugmynd að byggja 
skyldi hringlaga lestrarsal með 500 lessætum og bóka-
geymslur fyrir milljón bindi í hverju horni inni í fernings-
laga garðinum í miðju safninu. Hugmyndin varð að veru-
leika. Þann 2. maí 1857 var byggingin vígð. Þetta var há-
punkturinn á ferli Panizzis. Hann hafði árið 1856 tekið við 
embætti yfirmanns safnsins sem hann gegndi til 1866. 

Það er ekki einungis að Panizzi eigi hinn glæsilegasta 
starfsferil sem bókavörður heldur munu fáir opinberir emb-
ættismenn hvar sem er í heiminum komast með tærnar þar 
sem hann hafði hælana. Það er okkur sem nú fáumst við 
bókavörslu mikill heiður að hafa haft slíkan mann í starfs-

Lokaorð 
Þeir sem halda að hefðbundin bókasöfn og bókaverðir eigi 
ekki nokkra framtíð vita fæstir hversu glæsilega fortíð bóka-
safnsfræðin á. Þeir vita ekki heldur að bókasafnsfræðin hefur 
leyst alls kyns vandamál sem upp hafa komið á liðnum öld-
um og árþúsundum, jafnvel þegar menn rituðu á leirtöflur, 
löngu áður en codex-bókin leit dagsins ljós. A fyrstu öld 
bókaprentunar þegar útgáfustarfsemin var jafnstjórnlaus og 
nú er á fyrsta áratug vefútgáfu - þegar hver sem er getur gef-
ið út á Netinu hvað sem er og nefnt það hverju nafni sem er 
- var lagður sá grunnur að bókfræði nútímans sem hvarvetna 
er byggt á, líka þegar verið er að reyna að ná bókfræðilegum 
tökum á vefskjölum með metadata-stöðlum og öðrum að-
ferðum. Og uppbygging safnkosts í stóru miðsafni er jafn-
mikilvæg nú á dögum eins og fyrir 150 árum. Hinn mikli 
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rafræni upplýsingaforði núcímans, góður eða slæmur, er 
dreifður um allar jarðir, og söfnunar-, skráningar- og varð-
veisluhlutverkinu ekki sinnt formlega af neinum aðila. Mikil 
hætta er á að stór hluti þessara upplýsinga hverfi algerlega 
eða verði óaðgengilegar innan fárra ára ef ekki er brugðist við 
hið fyrsta. 

Bókasafnsfræði á ekki einungis glæsilega fortíð, hún á sér 
mikla framtíð fyrir höndum. 

Grein þessi er byggð á fyrirlestri sem ég hélt fyrir bókasafnsfræðinema á 1. 
ári við Lundarháskóla 12. febrúar 1998. 

Engl ish Summary 

Librarianship of the Past and the Present 
In this articie the author iooks to former times to discover the foundation of 
modern librarianship. Although we still have far to go Ín the fleld of in-
formation technology, the author contends that without the bibliographical 
groundwork done by previous centuries' librarians, electronic information 
retrieval would not be as advanced as it is today. To support his contention 
the author describes the ancient library at Ebla in SyrÍa, gives an account of 
the bibliographical work of Konrad Gesner and ends by recounting aspects 
of former librarian of the British Library, Antonio PanizzÍ's work. 

The article begins by describing the Hbrary at Ebla. This library is the 
oldest known library in the world. It Ís interesting not only because of the 
large amount of cuneiform tablets which were found there but also because 
it gives us a good idea of what library services were like 4.500 years ago. 
The tablets were classified and shelved accordingly; the library was also a 
centre for scientifíc research. The SwÍss naturalist, Konrad Gesner, has been 
called the fírst modern bibliographer. His bibliography, Bibliotheca univer-
salis, is renowned throughout the library world. His solutions to various 
bibliographic problems are still considered useful in many ways. Antonio 
Panizzi reorganised the British Library turning it into the great library it is 
today. 

Librarianship has a glorious past and can certainly look forward to a 
glorious future. 

ÁA 
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