
Ed. 759. Breytingartillögur
við brevtingartillögur á þskj. 509 [Ríkisútgáfa skólabóka].

Frá meiri lil. menntamálanefndar.

1. Við 1. a. A eftir orðunum „tiHögum fræðslumálastjóra" kom i: og ritstjórnar.
2. Við 2. Till. orðist svo:

Ritstjórn námsbóka þeirra, sem út eru gefnar samkvæmt þessum lög- 
um, annast þriggja manna nefnd, skipuð til fjögra ára i senn og á þenn- 
an hátt: Einn skipar ráðherra, annar er tilnefildur af stjórn Sambands 
íslenzkra harnakennara, liinn þriðji er tilnefndur af félagi kennara við 
béraðsskólana, þar með talinn Eiðaskóli, og gagnfræðaskólana. Nú er 
slikt félag ekki til, og skipar ráðlierra þá einnig þriðja manninn í nefnd- 
ina. Varamenn skulu skipaðir og tilnefndir af sömu aðilum og til sama 
tíma, og taka þeir sæti í nefndinni í forföllum  aðalmanna. Nefndin skipt- 
ir sjálf með sér verkum. Ritstjórnin velur bækur til útgáfu í samræmi við 
skrá þá, er um getur í 1. grein, og eftir því sem fræðslulög og þörf skól- 
anna krefja á hverjum tíma, og er útgefendum (sbr. 4. gr.) að öðru leyti 
til aðstoðar og ráðuneytis uni allt, sem útgáfuna varðar. Sérstaklega læt- 
ur nefndin til sín taka alla gerð og fyrirkomulag kennslubóka, samninga 
við höfunda, stærð upplaga og allan frágang bókanna. Ritstjórnin fær 10 
kr. kaup á mann fvrir bvern fundardag, og telst sú þóknun til kostnaðar 
við útgáfuna.

3. Við 4.
a. í stað orðanna „innheimta með öðrum skatttekjum sínum“ í 1. málsl. 

f jr r i  málsgr. kom i: innbeimta á sama liátt og á sama tíma og tekju- og 
eignarskatt.

b. 1 stað orðanna „nema 5 krónum á heimili“ , i 2. málsl. sömu málsgr., 
kom i: nema 5— 8 krónum á heimili. Ráðherra ákveður i ársbyrjun, að 
fengnum tillögum ritstjórnar, bve liátt gjaldið skuli vera það ár, innan 
framangreindra takmarka.

4. Við 6. 1 stað „10 krónum“ kom i: 15 krónum.
5. Við 9. Orðin „ríkisprentsmiðjunnar, ef bún gæfi bækurnar út samkvæmt 

þessum lögum “ falli niður.


