
Nd. 366. Nefndarálit
um frv. til laga um ríkisútgáfu skólabóka.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Við undirritaðir höfum ekki orðið sammála meiri hl. nefndarinnar um að 
leggja til, að frv. nái fram að ganga.

Fyrir nefndinni lá skýrsla frá form. um verð á 15 skólabókum eins og það 
er nú, ásamt áætlun um kostnað við útgáfu þessara bóka og verð þeirra, ef frv. 
yrði að lögum og bækur þessar yrðu gefnar út samkvæmt þvi.

Fer skýrslan hér á eftir:
Núverandi verð Á  æ 11u n Nettó- 20’ /o Út-

Bókarheiti hver band hver ritl. verð verð á +5»/o sðlu-
Bls. bók áætl. ðrk o. fl. myndir örk bók band bók 25°/0 verð.

L esbók  I ................................... 160 3,00 50 25 125,00 25,00 8 80 50 130 33 1,65

—  II ................................... 164 3,00 50 25 125,00 25,00 8 82 50 132 33 1,65

—  III ................................. , 175 3,00 50 23 125,00 25,00 8 88 50 138 35 1,75

H eikn ingsbók  E. B j. I ......... 132 3,00 50 30 200,00 50,00 10 83 50 133 33 1,65

— ---------II 116 3,00 50 34 200,00 50,00 10 73 50 123 31 1,55

—  Stgr. A ras. . . 152 4,00 75 34 200,00 50,00 10 130 50 180 45 2,25

L an d afræ ði Stgr. A ras. . .  . . 192 4,00 75 25 175,00 75,00 10 180 50 230 56 2,85

—  K arls F innb . . . 142 4,25 75 39 175,00 75,00 10 120 50 170 43 2,15

ís lan dssaga J. J. I ............. 174 2,50 30 20 150,00 25,00 m 94 30 124 31 1,55

—  —  II ........... 148 2,50 30 24 150,00 25,00 8% 79 30 109 27 1,35

D vra fræ ði J. J. I .................. 138 2,50 30 25 175,00 75,00 10 85 30 115 30 1,45

—  —  II ............. 108 2,50 30 32 175,00 75,00 10 70 30 100 25 1,25

N áttú ru fræ ði B j. Sæni. . .  . . 157 3,50 50 30 175,00 75,00 10 100 50 150 38 1,90

B a m a b ib lia  I ........................ 254 3,00 50 15 125,00 25,00 8 136 50 186 46 2,35

—  II ...................... 184 3,00 50 22 125,00 25,00 8 92 50 142 36 1,80



P rentun og  p ap p ir  m iða ð  v ið  5000 eint. er áæ tlað 250 kr. pr. örk  sainkvæ nit up p lýs in gu in  frá  
R ík ispren tsni. G u ten bcrg . í  ritlaununi er  p ró fa rk a lestu r  in u ifa lin n . M iðað er v ið  c row n -b ro t , og  er 
bóku m  Stgr. A rason ar og  lan d a fræ ði K arls F in n b og a son a r  æ tlaðu r a rk a fjö ld i í h lu tfa lli v ið  þ að, sem  
þæ r h ljó ta  að  len g jast uni v ið  b reytin gu  i niinna lirot. R ókband  er áæ tlað nokk uð a f b a n d a h ó fi —  
frek a r  hátt en o f  lágt.

Kemur það í ljós við þennan samanburð, að meðalútsöluverð bókanna er 
nú sem næst kr. 3.00 (2.98) á bók, en talið er, að meðalverð ríkisforlags, sem 
seldi bækurnar án bagnaðar, gæti orðið um kr. 1.80 (1.81) á bók. Að frádregn- 
uin sölulaunum útsölumanna (seni gert er ráð fyrir i skýrslunni að verði þau 
sömu sem nú eru almennt, 20(r) er meðalverð til útgefanda (nettóverð) nú kr. 
2.40, en áætlað að það mætti vera kr. 1.45, ef hækurnar yrðtt gefnar út af ríkis- 
forlagi og seldar án liagnaðar. Sú áætlun fær ekki staðizt.

1 skýrslunni, sem rétt þykir að leggja til grundvallar því, sem liér er sagt, 
er annarsvegar gerð grein fyrir kostnaði við útgáfu Iiókanna (ritlauna, prent- 
unar, mynda, pappírs, bands etc.) miðað við 5000 eintaka upplög, og virðast þær 
upplýsingar, að þvi er minni bl. nefndarinnar þekkir til, nærri réttu lagi, og 
liinsyegar er þar gerð áætlun um kostnað við sölu bókanna — sölulaunum til 
útsölumanna og kostnaði forlagsins sjálfs.

Sölulaun eru i frv. áætluð 10% af útsöluverði, en í skýrslunni 20 %, og er 
hið síðara svo sem nú er venja. Um þetta atriði þykir rétt að geta þess, að sölu- 
laun af skólabókum eru á Norðurlöndum 20—25' < almennast, svipað á Eng- 
landi, en nokkru liærri í Þýzkalandi. Til réttlætingar þessum sölulaunum má 
benda á, að við rannsókn um rekstur bókaverzlana i Noregi árið 1931, sem fram- 
kvæmd var af háskólanum í Oslo1), kom það í ljós, að rekstrarkostnaður bóka- 
verzlana þar í landi var að meðaltali 18.60 (20.80 í Oslo). Er þetta í allgóðu 
samræmi við niðurstöður samskonar rannsókna, sem gerðar bafa verið um 
kostnað við bókasölu í Svíþjóð (m. a. af nefnd, er hinn kunni hagfræðingur 
próf. Eli Heckscher var formaður í, en sú skýrsla kom út árið 1929), en þar var 
rekstrarkostnaðurinn talinn 1926 22,20, 1927 21.7rí, 1928 23.6'é. Til saman- 
burðar við þetta má enn geta þess, að samkv. samskonar rannsóknum er þessi 
kostnaður í U. S. A. talinn 32.5% af veltu.

Má af þessu sjá, að ekki er fært að áætla sölulaun smásalans minni en 20% 
af útsöluverði, og raunar því siður sem verð hverrar bókar, sem seld er, er lægra, 
ef fyrirhöfn og kostnaður sölumanns er liið sama, en salan eykst ekki verulega 
vegna lækkaðs verðs.

Kostnaður forlagsins lieima fyrir (stjórn, húsnæði, afgreiðsla, flutningsgjald, 
vextir, áhætta o. fl.) er i skýrslunni áætlað 5% af útsöluverði. Þessi áætlun fær 
með engu móti staðizt. Það er almenn reynsla, að forlagskostnaður er og hlýtur 
að vera miklu meiri en liér er gert ráð fyrir. Einn merkasti bókaútgefandi á 
Englandi, Mr. Stanley Unwin, segir i víðfrægri bók sinni um bókaútgáfu2), að 
forlagskostnaður sé venjulega milli 18 og 25% , oftast nær síðari tölunni, ef ekki

1) S já  U niversitetets ök on om isk c  Institut, P u b lik a tion  nr. 4 : O n iietn iiigs- og  o m k ostn in g s fo r - 
h oldene inn en  bok h an d elen  1931, nv J. W ederw an g  og  D ag C ow ard . O slo 1934.

2) Stanlev U n w in : T he T ru th  about P u b lish in g . L on d on  1926. b ls . 50: I d o  not kn ow  o f  anv 
b ook -p u b lish in g  bu sinesses w b ose  w ork in g  expen ses are un der 18 per eent —  m ost are nearer, i f  not 
over, 25 p er cent.



hærri. Hér er sjálfsagt átt við einkafyrirtæki, seni gefa út margskonar bækur, 
dýrar og ódýrar. Þessi kostnaður hlýtur að verða hlutfallslega mikill hjá ríkis- 
forlagi, sem eingöngu er ætlað að gefa út verðlágar bækur.

Minni hluti nefndarinnar telur ekki, að til mála geti komið, að þessi kostn- 
aður verði undir 25% af nettóverði bókanna þegar allt kemur til alls, ef allur 
kostnaður forlagsins kemur þar til reiknings, heldur eru líkur á, að hann verði 
meiri.

Má ennfremur benda á, að fyrir því er, að því er telja verður, bein viður- 
kenning opinberra aðila, að bókasölukostnaður er ekki minni en hér er lialdið 
fram, þar sem bæði fræðslumálastjórnin og Bókadeild Menningarsjóðs hafa 
falið bóksala forlagsbækur þessara stofnana til umboðssölu með tilsvarandi 
kjörum.

Með þessum forsendum má gera frekari grein fyrir afkomu ríkisútgáfu 
skólabóka, ef miðað er við skýrsluna, að því viðbættu, að áætlað er (samkvæmt 
reynslu), að árlega séu seld 900 eintök kennslubókar, verð liverrar bókar 2 kr. 
í útsölu (og er það þó um 10% hærra verð en skýrslan telur hæfilegt). Áætlað 
er vegna staðhátta hér, að bundið sé nokkru örar en selt er, en forlaginu reiknað
nettóverð aQ frádregnum sölukostnaði samkv. ofansögðu, 40%.
1. ár. Prentun, pappír, ritlaun, 5000 eintök,1) 15 bækur á 5000/- =  75000.00

Band á 2000 eintök bókar hverrar 0/50 ................................. =  15000.00
' 90000.00

Sala 1. ár 900 eint. bókar +- 40% ................................................ 16200.00
’ 73800.00

2. ár. Band á 15000 eint. 0/50 ...............................................................  7500.00
81300.00

2. ár. Sala sem fyrr .................................................................................... 16200.00
65100.00

3. ár. Band á 15000 eint. 0/50 ...............................................................  7500.00
72600.00

3. ár. Sala sem fvrr ..........................................................................  16200.00
56400.00

4. ár. Band á 15000 eint. 0/50 ................................................................  7500.00
63900.00

4. ár. Sala sem fvrr ..........................................................................  16200.00
47700.00

5. ár. Sala sem fyrr ..........................................................................  16200.00
31500.00

6. ár. Sala 500 eint. bókar .................................................................... 9000.00
Halli 22500.00

— eða 30 aurar á liverri seldri bók, með 2 kr. verði á hverju eintaki. Verður af
1) Þ ótt ekki verð i ge fn ar  svo m argar bæ kur út i einu , b re y tir  þ að  ekki n iðu rstöðu .



þessu séð, að útsöluverð livers eintaks þarf að vera kr. 2.50 (nettóverð 1.50) til 
þess að útgáfan beri kostnaðinn. Hér hefir þó ekki verið gert ráð fyrir vöxtum 
af því fé, sem ríkisútgáfan tæki að láni til starfseminnar, en sá kostnaðarliður 
nemur verulegri upphæð samtals (yfir 20 þús. kr. með 6%) lijá útgáfufvrirtæki, 
er gæfi út bækur svo sem gert er ráð fvrir í dæminu.

Þá er á það að líta, að ekki verður séð, að fært sé að gera verðlausar þær 
bækur, sem fyrir eru í eign einstakra bókaútgefenda, né lieldur myndamót o. fl., 
sem til útgáfunnar lieyrir. Sjálfsagt verður að telja, að ríkisútgáfa taki við þeim 
birgðum, sem eftir verða óseljanlegar af bverri bók, sem út yrði gefin að nýju, 
t. d. breytt eða endurbætt, eða ef ný bók er gerð í stað annarar, sem nú er í 
notkun, á sama liátt sem þessu var liáttað er t. d. Tóbakseinkasala ríkisins tók 
til starfa, og má að þessu verða nokkur kostnaður í upphafi.

Virðist samkv. ofansögðu ekki til svo mikils að vinna með stofnun ríkisút- 
gáfu hvað verð bókanna snertir, að talizt geti nauðsvn alþjóðar.

Minni hluti nefndarinnar vill að lokum benda á, að ríkið hefir kost á að 
liafa fullnægjandi áhrif á útgáfu skólabóka í sambandi við löggildingu þeirra, 
og er það sannfæring okkar, að á þann liátt verði afskiptum hins opinbera i 
þessu efni bezt komið fvrir, þar sem augljóst er, að því má þar me$ ráða,

hverjar kennslubækur eru samdar, gefnar út og löggiltar til notkunar og 
við hvaða verði þær eru seldar.
Skorti nánari lagaákvæði til þess að öllum sanngjörnum kröfum verði full- 

nægt á þennan hátt, er minni hl. reiðubúinn til samstarfs um slíka löggjöf. 
Leggur minni hlutinn til, að frv. verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

í trausti þess, að stjórn fræðslumálanna hlutist til um það, að skólabækur 
séu seldar við svo vægu verði sem unnt er, tekur deildin fyrir næsta mál á 
dagskrá.

Alþingi, 8. nóv. 1934.

Pétur Halldórsson, Gunnar Thoroddsen.
frsm.


