
Ed. 442. Nefndarálit [170. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 54/1928, um Menningarsjóð.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og er sammála um það, að nauðsynlegt er að hækka
framlag hins opinbera til Menningarsjóðs, svo að ekki komi afturkippur i bóka-
útgáfu hans, en hann hefur nú með höndum útgáfu ýmissa stórmerkra fræðirita.
Þegar eru komin út 4 bindi af 10 hinnar stóru íslandssögu. Ritstjóri er ráðinn og
þegar búið að greiða nokkur ritlaun hinnar stóru Íslandslýsingar. sem á að
koma út í 10 eða 11 bindum. Þriðja merkisritið er söguleg íslenzk staðarlýsing i
tveimur bindum, sem Jón Jóhannesson prófessor er þegar farinn að vinna að. Þá
má minna á leikritaútgáfu sjóðsins. Verður nefndin að líta svo á, að útgáfur þessar,
ef vel er að þeim unnið, verði hinar þörfustu fyrir þjóðina og nauðsyn á, að slíkar
útgáfur verði seldar við hóflegu verði, en sé þó hraðað.

Nefndin er sammála um, að betur fari á því, að framlag til sjóðsins sé annað
en sektarfé lögbrotsmana og tekjur hans og gengi væri ekki því háð, að drýgð séu
sem flest og mest áfengisbrot, og viðkunnanlegast væri, að tekjur sjóðsins væru
ekki bundnar við áfengissölu ríkisins, heldur bein greiðsla úr ríkissjóði. ÞÓ telur
nefndin af ýmsum ástæðum ekki heppilegt að flytja breytingartill. við frv. við
þessa umræðu.

Gera má ráð fyrir, að tekjur Menningarsjóðs hækki, ef frv. nær fram að ganga,
um meir en 300000 kr., þar sem sektir vegna áfengislagabrota falla þá til ríkis-
sjóðs, og gæti komið til mála að athuga, hvort ekki væri hægt að lækka gjald það,
sem frv. ákveður, að áfengisverzluninni beri að greiða sjóðnum.

Mæla nefndarmenn með því, með skírskotun til framanritaðs, að frv. verði
samþykkt.

Alþingi, 12. des. 1952.
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