
Ed. 544. Frumvarp til laga [174. mál]
um menningarsjóð og menntamálaráð.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

I. KAFLI
Um menningarsjóð.

1. gr.
Hlutverk menningarsjóðs er að styðja íslenzka menningu með því að efla listir

og vísindi.
2. gr.

Menntamálaráð hefur á hendi yfirstjórn menningarsjóðs. Menntamálaráð gerir
árlega áætlun um tekjur og gjöld menningarsjóðs. Skal hún borin undir mennta-
málaráðherra til samþykktar. Þegar sett hafa verið lög um vísindasjóð og Lista-
safn ríkisins, skal leita umsagnar stjórna þessara stofnana um fjárframlög til þeirra,
áður en fjárhagsáætlun menningarsjóðs er samin. Tekjum menningarsjóðs og þeirra
stofnana, sem reknar verða á vegum hans, má eingöngu verja í þágu sjóðsins
(sbr. 4. gr.).

3. gr.
Til menningarsjóðs falla árlega þessar tekjur:

a. Gjald af aðgöngumiðum að kvikmyndasýningum og dansleikjum samkvæmt lög-
um um skemmtanaskatt.

b. Allar tekjur af seldu áfengi, hverju nafni sem nefnist, sem ólöglega er flutt til
landsins og upptækt gert af réttvísinni, allar tekjur af seldum skipum, sem af
sams konar ástæðu hafa verið gerð upptæk, svo og allar sektir fyrir brot á áfeng-
islöggjöfinni, bæði samkvæmt landslögum og lögreglu samþykktum.

4. gr.
Tekjum menningarsjóðs skal varið til eftirfarandi menningarmála:

a. Til vísindasjóðs (árlegt framlag).
b. Til bókaútgáfu.



c. Til kaupa á listaverkum í Listasafn ríkisins.
d. Til stuðnings gerð íslenzkra menningar- og fræðslukvikmynda.
e. Til eflingar þjóðlegum fræðum og athugana á náttúru landsins.
f. Til styrktar íslenzkri tónlist og myndlist.
g. Til kynningar á Íslenzkri menningu, innan lands og utan.
h. Til greiðslu fargjalda, sbr. 7. gr.
i. Til annarrar menningarstarfsemi, að fengnu samþykki menntamálaráðherra.

5. gr.
Að minnsta kosti 5% af árlegum heildartekjum menningarsjóðs samkvæmt

3. gr. a. og b. skulu lögð í sérstakan sjóð, er nefnist stofndeild menningarsjóðs.
Höfuðstól stofndeildar má aldrei skerða, en þó er menntamálaráði heimilt, að
fengnu samþykki menntamálaráðherra, að verja fé stofndeildar til kaupa á fast-
eignum, sem notaðar yrðu í þágu menningarmála, svo sem húsnæðis fyrir starf-
semi menningarsjóðs og stofnana hans. Heimilt er menntamálaráði að verja vöxtum
af fé stofndeildar og tekjum af fasteignum hennar til almennrar starfsemi menn-
ingarsjóðs.

II. KAFLI
Um menntamálaráð.

6. gr.
Menntamálaráð skipa fimm menn. Skulu þeir, ásamt jafnmörgum varamönnum,

kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi á fyrsta þingi eftir hverjar alþingis-
kosningar. Hlutgengur í menntamálaráð er hver íslenzkur borgari, sem hefur kosn-
ingarrétt til Alþingis og CI' búsettur í Reykjavík eða svo nærri bænum, að hann eigi
auðvelt með að sækja þangað daglega fundi. Menntamálaráð skiptir sjálft með sér
verkum í byrjun hvers kjörtímabils. Skal þóknun fyrir störf þess ákveðin af mennta-
málaráðherra.

7. gr.
Hlutverk menntamálaráðs Íslands er:

a. Að hafa með höndum yfirstjórn menningarsjóðs og ákvarða um árlega heildar-
skiptingu á tekjum sjóðsins milli þeirra flokka menningarmála, er sjóðnum
ber að styðja (sbr. 4. gr.).

b. Að annast yfirstjórn Bókaútgáfu menningarsjóðs og velja bækur þær, sem út
eru gefnar.

e. Að hafa yfirumsjón með Listasafni ríkisins, þar til lög verða sett um safnið,
og standa fyrir sýningum innan lands og utan á íslenzkri list, listiðnaði, bókum
og handritum.

d. Að hafa yfirumsjón með listaverkaskreytingum opinberra bygginga.
e. Að láta gera íslenzkar menningar- og fræðslukvikmyndir eða að stuðla að gerð

þeirra og styðja á annan hátt innlenda kvikmyndagerð.
f. Að veita styrki til rannsókna á þjóðlegum fræðum, til athugana á náttúru lands-

ins og til eflingar íslenzkri tónlist og myndlist.
g. Að úthluta námsstyrkjum þeim og námslánum, sem og þeim styrkjum öðrum,

sem fé er veitt til í fjárlögum og menntamálaráði er þar falið að úthluta.
h. Að úthluta ókeypis fari milli íslands og annarra landa til manna, sem fara til

útlanda til náms dvalar o. fl.
i. Að hafa á hendi yfirstjórn sjóða, er stofnaðir kunna að verða til eflingar listum

og vísindum á Íslandi, enda sé menntumálaráði falið þetta vald ístofnskrám
sjóðanna.

j. Að efla á annan hátt íslenzka menningarviðleítni, eftir því sem tök eru á og
hagur menningarsjóðs á hverjum tíma leyfir.
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8. gr.
Menntamálaráðherra skipar forstjóra menningarsjóðs að fengnum tillögum

menntamálaráðs. Skal honum falið að annast daglega stjórn og fjárreiður sjóðsins
og sjá um framkvæmdir á ákvörðunum menntamálaráðs.

Laun forstjóra menningarsjóðs skulu ákveðin i launalögum. en þangað til það
verður gert, skal menntamálaráðherra ákveða þau.

Forstjóri menningarsjóðs á sæti á fundum menntamálaráðs og hefur þar mál-
frelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 7 frá 12. april 1928, um mennta-

málaráð íslands, og lög nr. 54 frá 7. maí 1928, um menningarsjóð.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Gildandi lög um Menntamálaráð Íslands og Menningarsjóð, sem samþykkt voru

að frumkvæði þáverandi menntamálaráðherra, Jónasar Jónssonar, eru nú orðin
nær 20 ára gömul. Á sínum tíma var hér um hina merkustu lagasetningu að ræða.
Síðastliðna tvo áratugi hefur þó svo margt breytzt í Íslenzku þjóðfélagi, að tími er
til þess kominn að endurskoða lögin og sníða þeim nýjan búning. Hitt er þó mikil-
vægara, að brýna nauðsyn ber til þess að sjá Menningarsjóði fyrir auknu fé. Árlegar
tekjur sjóðsins undanfarin ár hafa numið 500000-600000 kr. Hefur það fé hvergi
nærri hrokkið til þess að unnt væri að rækja vel þau hlutverk, sem sjóðnum hafa
verið falin í gildandi lögum, hvað þá að honum hafi verið kleift að takast á hendur
ný verkefni, þótt breyttir þjóðfélagshættir hafi gert slíkt eðlilegt og nauðsynlegt.

Samkvæmt gildandi lögum er Menningarsjóði ætlað að annast bókaútgáfu,
kaup á listaverkum í Listasafn ríkisins og styrkja náttúrufræðirannsóknir. Skulu
tekjur sjóðsins skiptast að jöfnu milli þessara verkefna. Fé það, sem verið hefur
til ráðstöfunar, sérstaklega til bókaútgáfu og listaverkakaupa, hefur reynzt allt of
lítið, og er nauðsynlegt að auka það svo, að bókaútgáfan geti orðið fjölbreyttari og hægt
sé að sinna stærri verkefnum en nú er unnt og til þess að hægt sé að kaupa meira af
listaverkum i Listasafn ríkisins. Þá þarf Menningarsjóður og að geta sinnt nýjum
verkefnum, og skulu hér nefnd hin helztu:

1. Stofna þarf Vísindasjóð, er styrki rannsóknir, bæði á sviði raunvísinda og
hugvísinda. Samhliða þessu frv. er flutt frv. um stofnun slíks sjóðs. Er þar gert
ráð fyrir, að Menningarsjóður leggi til hans a. m, k. 800000 kr. árlega. Vísindasjóð-
urinn tæki að mestu leyti að sér hlutverk náttúrufræðideildar Menningarsjóðs, sem
haft hefur tæpar 200000 kr. til umráða undanfarin ár. Eðlilegt er þó, að Menningar-
sjóður hafi áfram heimild til að styrkja sjálfur ýmsar þess háttar athuganir leik-
manna á náttúru landsins, sem raunvísindadeild Vísindasjóðs teldi ekki hlutverk
sitt að kosta.

2. Mjög æskilegt er að stuðla að gerð íslenzkra kvikmynda um sögu og þjóðlíf
íslendinga og kvikmynda af merkum mönnum og atburðum. Fræðslukvikmyndir
ryðja sér nú enn fremur æ meira til rúms sem kennslutæki, og væri mjög gagnlegt
að geta stutt gerð slíkra mynda hér á íslandi. Hin nýja segulbandstækni gerir og
kleift að varðveita handa síðari kynslóðum margs konar menningararf. Væri æski-
legt að geta stuðlað að slíku. .

3. Nauðsynlegt er að styðja íslenzka tónlist og myndlist meira en nú er gert,
bæði tónlistar- og myndlistarfræðsluna og sjálfa listsköpunina.

4. Mikilvægt er að geta stutt iðkun þjóðlegra fræða meira en nú á sér stað. Þótt
komið yrði á fót Vísindasjóði, sem m. a. styrkti rannsóknir í sagnfræði, bókmennt-
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um og málvísindum, og veitt sé árlega í fjárlögum til styrktar vísinda- og fræði-
mönnum nokkur upphæð, sem Menntamálaráði er falið að úthluta, þá er gagnlegt,
að Menningarsjóður hafi skilyrði til þess að styrkja tiltekin verkefni á þessu sviði,
t. d. í ættfræði. staðfræði (topograf'i), örnefnasöfnun, almennri menningarsögu o. fl.

5. Til skamms tíma hafði Menntamálaráð til ráðstöfunar ókeypis farmiða til
útlanda og úthlutaði þeim efna litlum námsmönnum, fræðimönnum og listamönnum.
Varð þetta til gagns, og þyrfti Menningarsjóður að hafa fé til þess að geta aftur
tekið að sinna þessu verkefni.

Athugun menntamálaráðuneytisins hefur leitt í ljós, að til þess að geta rækt
vel það hlutverk, sem Menningarsjóður á nú að rækja, og tekizt á hendur að sinna
þeim nýju verkefnum, sem nefnd eru hér að framan, þurfi tekjur hans að aukast um
2 millj. kr. Er þá jafnframt gert ráð fyrir því, að sjóðurinn greiði sjálfur skrifstofu-
kostnað sinn, sem nú er greiddur úr ríkissjóði og nemur nokkuð á annað hundrað
þúsund krónum. Í frv. um breyting á gildandi l. um skemmtanaskatt, sem flutt er
jafnhliða þessu frv., er lagt til, að þessa fjár verði aflað með því að innheimta 1 kr.
gjald af aðgöngumiðum að kvikmyndasýningum, öðrum en barnasýningum, og
2 kr. gjald af aðgöngumiðum að dansleikjum. Þessar samkomur eru þegar skatt-
lagðar í þágu Þjóðleikhúss og félagsheimila. Efling Menningarsjóðs og stofnun
Vísindasjóðs eru skyld verkefni. Þrátt fyrir hið nýja gjald yrðu aðgöngumiðar að
kvikmyndasýningum og dansleikjum tiltölulega ódýrari en þeir voru, áður en hin
mikla verðlagsbreyting síðasta hálfs annars áratugs hófst, og verð þeirra lægra en
aðgangseyrir að hliðstæðum skemmtunum í nágrannalöndum.
Í desembermánuði síðastliðnum fól menntamálaráðuneytið eftirtöldum mönnum

að endurskoða gildandi lög um Menningarsjóð og Menntamálaráð: Friðfinni Olafs-
syni forstjóra, og var hann formaður nefndarinnar, Gils Guðmundssyni skrifstofu-
stjóra, Hauk Snorrasyni ritstjóra, Jakob Benediktssyni magister og Vilhjálmi Þ.
Gíslasyni útvarpsstjóra. Síðar fól ráðuneytið þeim enn fremur að fjalla um endur-
skoðun skemmtanaskattslaganna. sem verið var að vinna að í ráðuneytinu, sem
og frumvarp um stofnun Vísindasjóðs, sem einnig var verið að undirbúa. Í bréfi
ráðuneytisins sagði m. a.: "Að því er varðar gildandi lög um Menningarsjóð og
Menntamálaráð, óskar ráðuneytið þess, að eftirfarandi atriði séu tekin til sér-
stakrar athugunar:

1. Fjáröflun í Menningarsjóð og hvernig hún verði aukin.
2. Skipting tekna milli deilda sjóðsins.
3. Hlutverk sjóðsins, hvort fá eigi honum ný verkefni og þá hver.
4. Stjórn sjóðsins, þ. e. skipun Menntamálaráðs."
Nefndin varð sammála um tillögur sínar til ráðuneytisins. Frv. þetta er i öllum

aðalatriðum samhljóða tillögum nefndarinnar. ÞÓ er þess að geta, að nefndin gerði
ráð fyrir, að í stað einstakra styrkja, sem nú eru veittir í fjárlögum til nafngreindra
vísindamanna, fræðimanna og listamanna, kæmi ein fjárhæð, sem rynni í Menn-
ingarsjóð, en Menntamálaráð úthlutaði síðan. Er þessi hugmynd til athugunar, þegar
fjárlög verða sett næst.

Nefndin mælti og einróma með þeirri fjáröflun til Menningarsjóðs, sem gert
er ráð fyrir í frv. því til breytingar á l. um skemmtanaskatt, sem flutt er sam-
tímis þessu frv.

Skal nú vikið að einstökum greinum frv.

Um 1. gr.
Þarfnast ekki sérstakra skýringa.

Um 2. gr.
Í þessari grein er gert ráð fyrir því, að Menntamálaráð geri árlega áætlun um

tekjur og gjöld Menningarsjóðs, og skal hún samþykkt af menntamálaráðherra.
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Það hefur ekki reynzt heppilegt, að tekjum sjóðsins sé skipt í ákveðnum hlutföllum,
svo sem ráð er fyrir gert í gildandi lögum.

Um 3. gr.
Hér er kveðið á um tekjuöflun til Menningarsjóðs. Gert er ráð fyrir, að nú-

gildandi ákvæði um tekjur sjóðsins haldist, en að við bætist tekjur af 1 kr. gjaldi
af aðgöngumiðum að kvikmyndasýningum, öðrum en barnasýningum, og 2 kr. gjaldi
af aðgöngumiðum að dansleikjum. Gera má ráð fyrir, að tekjur af hinum eldri
gjaldstofni verði um 550000 kr., en af hinum nýja um 2000000 kr.

Um 4. gr.
Hér er kveðið á um hlutverk Menningarsjóðs. Meginverkefnin eru að styrkja

vísindarannsóknir, annast bókaútgáfu og kaupa listaverk. Varðandi styrk til vísinda-
rannsókna vísast til greinargerðar fyrir frv. um Vísindasjóð. Til skýringar á nauð-
syn þess að bæta skilyrði Menningarsjóðs til bókaútgáfu fer hér á eftir kafli úr
nefndaráliti nefndar þeirrar, er áður var getið:

,,1 lögum nr. 54 7. maí 1928, um Menningarsjóð, er ákveðið, að þriðjungi af
tekjum sjóðsins skuli "varið til þess að gefa út góðar alþýðlegar fræðibækur og
úrvals skáldrit, frumsamin eða þýdd." Einn meginþáttur í starfsemi Menningar-
sjóðs hefur þvi frá upphafi verið bókaútgáfa. Á árunum 1928-1940 gaf Menningar-
sjóður út nokkrar merkar bækur, er seldar voru á almennum bókamarkaði. Árið
1940 hóf Menningarsjóður í samvinnu við Hið íslenzka þjóðvinafélag umfangsmikla
bókaútgáfu með nýju sniði. Mönnum var gefinn kostur á að gerast félagar í útgáf-
unni fyrir mjög lágt gjald og fengu gegn því gjaldi nokkrar bækur á ári, hinar
svonefndu félagsbækur. Með þessari starfsemi var stefnt að því, að gera sem flestum
heimilum um land allt fært að koma upp án tilfinnanlegra fjárútláta nokkru
bókasafni. Þessu nýja skipulagi var mjög vel tekið. Útgáfan náði á skömmum tíma
meiri útbreiðslu en dæmi eru til um önnur bókaútgáfufélög hér á landi. Lætur nærri,
að félagsbækur Menningarsjóðs og Þ.i.óðvinafélagsins hafi nú um alllangt skeið farið
inn á þriðja hvert íslenzkt heimili. I stórum sveitum og jafnvel heilum héruðum
eru félagsmenn á nálega hverju byggðu bóli.

A síðastliðnum 17 árum hefur Bókaútgáfa Menningarsjóðs og Þjóðvinafélags-
ins gefið út 89 félagsbækur. Nemur upplag þeirra samtals um einni milljón og
sextíu þúsund eintökum. Þessar 89 bækur hafa félagsmenn fengið fyrir 596 kr.
samtals (óbundnar). Hver bók hefur þvi kostað félagsmenn tæpar 7 krónur til jafn-
aðar. Samanlagður síðufjöldi bókanna er um 15800 blaðsíður. Sést af þessu, að
félagsmenn hafa fengið mikinn bókakost við mjög lágu verði.

Sakir mjög mikillar hækkunar á útgáfukostnaði, sem segja má að vaxið hafi
stórlega með hverju ári nú um hríð, mundi ókleift að halda félagsútgáfunni með
svipuðu sniði hér eftir sem hingað til, nema því aðeins að bókadeild Menningarsjóðs
fengi nokkru meira fé til umráða. Yrði að öðrum kosti að draga úr útgáfunni eða
hækka mjög tilfinnanlega árgjaldið. Á undanförnum árum hefur bókadeild Menn-
ingarsjóðs greitt svonefndan "andlegan kostnað" við bókaútgáfuna, þ. e. a. s. ritlaun
og prófarkalestur. Tvö síðustu árin hafa tekjur bókadeildar þó ekki hrokkið til, að
standa fullkomlega straum af þeim kostnaðarlið. Verði fjárhagur Menningarsjóðs
hins vegar rýmkaður svo, að sjóðurinn geti greitt hinn andlega kostnað, má væntan-
lega gera ráð fyrir, að útgáfa félagsbókanna geti að öðru leyti staðið undir sér
sjálf fjárhagslega, svo sem hún hefur alla tíð gert.

Hér skal ekki fjölyrt um einstakar félagsbækur, sem Bókaútgáfa Menningar-
sjóðs hefur gefið út á undanförnum árum. Meðal þeirra eru hin gömlu og þjóðlegu
ársrit, Þjóðvinafélagsalmanakið og Andvari, úrvalsljóð íslenzkra .skálda (15 bindi),
Heimskringla, merk erlend skáldrit, ýmis fræðirit, þar á meðal hinar vönduðu landa-
fræðibækur "Lönd og lýðir", en af þeim bókaflokki eru komin út 9 bindi.
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Auk félagsbókanna hefur Bókaútgáfa Menningarsjóðs og Þjóðvinafélagsins gefið
út rúmar sextíu bækur. Þær bækur eru seldar á almennum bókamarkaði, en félags-
menn njóta þeirra hlunninda, að þeir fá aukabækurnar á um það bil fjórðungi lægra
verði en þær eru seldar í bókaverzlunum.

Hér skulu nefnd nokkur þeirra rita, sem Bókaútgáfa Menningarsjóðs vinnur
nú að eða hefur í undirbúningi.

Saga lslendinga. Þetta er yfirlitsrit um sögu íslenzku þjóðarinnar frá upphafi
til vorra daga. Rit þetta verður alls 10 bindi og er fyrsta stóra, samfellda Íslands-
sagan, sem þjóðin eignast. Fimm bindi þessa mikla rits eru þegar komin út og hið
sjötta er nú í prentun.

Rit Stephans G. Stephanssonar. Forlagið vinnur að heildarútgáfu á ritum
skáldsins Stephans G. Stephanssonar. Bréf Stephans og ritgerðir, fjögur bindi alls,
eru þegar komin út, einnig þrjú stór bindi af kvæða safni hans, Andvökum. Er þá
aðeins eftir eitt bindi, svo að lokið sé heildarútgáfu á ritum þessa stórbrotna skálds.

Handbækur Menningarsjóðs. 1 þessum flokki eru gefnar út bækur, sem flytja
ýmsan hagnýtan fróðleik. Þrjár slíkar bækur eru þegar komnar út og hafa allar
átt að fagna miklum vinsældum. Eru það bækurnar Lög og réttur, handbók um lög-
fræðileg efni eftir Ólaf Jóhannesson prófessor, Búvélar og ræktun, handbók fyrir
bændur eftir Árna G. Eylands og Bókband og smíðar eftir Guðmund Frímann.
Hafa forráðamenn útgáfunnar hug á að halda áfram útgáfu fleiri slíkra handbóka
um margvísleg hagnýt efni, enda auðsætt, að með þeim er bætt úr brýnni þörf.

Lýsing Islands. Umfangsmesta útgáfa, sem Menningarsjóður hefur hingað til
gert áætlun um, er hin stóra fslandslýsing, sem verið hefur á döfinni um hríð. Gert
hefur verið ráð fyrir, að Islandslýsing þessi verði a. m. k. II stór bindi. Ekki er hægt
að segja um það nú, hvenær útgáfan sjálf getur hafizt. Verkið er tímafrekt og
kostnaðarsamt og raunar lítt framkvæmanlegt, nema aðalritstjóri geti sinnt því sem
föstu starfi um nokkurt skeið. Takist að tryggja fé til útgáfunnar er þess að vænta,
að hægt verði á nokkrum árum að hrinda þessari þörfu fyrirætlun í framkvæmd.

Lýsing íslenzkra sögustaða. Nú um nokkur ár hefur verið unnið að undirbún-
ingi íslenzkrar sögustaðalýsingar, svipaðrar þeirri, sem Kaalund ritaði á síðustu
öld og náði yfir þjóðveldistímann. Svo er þó til ætlazt, að hin nýja staðalýsing nái
fram til ársins 1874. Við samningu hennar verður að sjálfsögðu hagnýttur sá
fróðleikur, sem fram hefur komið um þetta efni, síðan Kaalund samdi lýsingu
sína. Gert er ráð fyrir, að rit þetta verði alls 4 bindi, hver fjórðungur sér í bók.
Jón Jóhannesson prófessor hefur unnið að þessu verki fyrir Menningarsjóð.

Rit Bjarna Sæmundssonar. Menningarsjóður vinnur nú að nýrri og endur-
skoðaðri útgáfu hinna merku og vinsælu alþýðlegu fræðirita Bjarna Sæmundssonar
um fiskana, spendýrin og fuglana. Fyrsta ritið, "Fiskarnir", kemur út it þessu ári.
Fiskifræðingarnir Jón Jónsson og Árni Friðriksson hafa samið viðauka við bókina.

Leikritasafn Menningarsjóðs. Menningarsjóður hefur í samvinnu við Þjóð-
leikhúsið og Bandalag íslenzkra leikfélaga gefið út samtals tólf leikrit, íslenzk og
erlend. Tvö bætast við á þessu ári. Er útgáfa þessi tvímælalaust mikilvægur stuðn-
ingur við leikfélög og leikflokka víðs vegar um land og þyrfti að halda áfram.

Margar og merkar útgáfuhugmyndir hafa verið ræddar á fundum Menntamála-
ráðs, þótt ekki hafi verið talið kleift að ráðast í þær sakir fjárskorts. Eru ýmsar
þeirra þess eðlis, eigi sízt þær, sem mestur fengur væri að, að þær mundu binda
töluvert fjármagn um hríð, þótt ætla mætti, að það endurheimtist að mestu eða
öllu, eftir að ritin væru komin út.

Verður hér lauslega drepið á nokkur verkefni, sem telja má æskilegt að Bóka-
útgáfa Menningarsjóðs hefði fjárhagslegt bolmagn til að hrinda í framkvæmd.

Undirstöðuútgáfur á ritum íslenzkra skálda. Þrátt fyrir mikla og allfjölbreytta
bókaútgáfu hér á landi mörg undanfarin ár, skortir mjög á, að til séu sómasamlegar
útgáfur á ritum ýmissa merkisskálda vorra frá síðari öldum. Verk sumra þeirra
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hafa að vísu verið prentuð Í útgáfum, sem við mátti hlíta á sinni tíð, en eru horfin
af bókamarkaði fyrir einum eða tveimur mannsöldrum. Má þar til nefna ljóð og
ljóðaþýðingar Jóns Þorlákssonar á Bægisá, ljóð Eggerts Ólafssonar og Benedikts
Jónssonar Gröndals, svo að dæmi séu tilfærð. Um rit annarra merkisskáida gildir
hvorttveggja, að þau hafa aðeins komið í lélegum útgáfum, en eru þar að auki fyrir
löngu uppseld. Svo er t. a. m. um rit Sigurðar Péturssonar. Nefna má jafnvel
stórskáld, svo sem séra Hallgrím Pétursson og séra Matthías Jochumsson, þar sem
svo er ástatt, að engin viðhlítandi grundvallarútgáfa er til af ljóðum þeirra. Loks
eru merkisskáld, sem aldrei hefur verið sá sómi sýndur, að út hafi komið eftir þau
sæmilegt ljóðaúrval, svo að ekki sé minnzt á heildarútgáfu. Má þar til nefna prest-
ana Einar Sigurðsson í Eydölum, Bjarna Gizurarson í Þingmúla og Gunnar Pálsson
í Hjarðarholti.

Vafalaust liggja tvær meginástæður til þess, að útgefendur hafa sneitt hjá þVÍ
þjóðnytjastarfi, að efna til vandaðrar útgáfu á verkum þessara mætu skáida og
margra annarra ónefndra. Hin fyrri er sú, að slík undirstöðuútgáfa kostar mikla og
alldýra undirbúningsvinnu manna, sem kunna til verka við vandasamt útgáfustarf.
Hin síðari er sú, að tæplega er hægt að gera ráð fyrir skjótri sölu ritanna. Hins vegar
má telja fullvíst, að vandaðar útgáfur á ritum íslenzkra góðskáida seljast smám
saman, og eru því ekki mjög áhættusamur frá sjónarmiði forleggjara, þótt í þeim
verði bundið nokkurt fé um hríð.

Það leikur naumast á tveim tungum, að undirstöðuútgáfa á ritum þeirra merkis-
skáida íslenzkra frá síðari öldum, sem um má segja, að liggi óhætt hjá garði, væri
hið mesta þjóðnytjastarf og verðugt verkefni fyrir Bókaútgáfu Menningarsjóðs.
Slík útgáfa ætti að miðast við það, að hún uppfylli strangar kröfur um vandaða
meðferð texta, en hitt þó jafnframt haft í huga, að ritin verði gerð mönnum svo
aðgengileg til lestrar, sem við verður komið, án þess að fræðilegt gildi útgáfunnar
rýrni um of. Þá er slík undirstöðuútgáfa liggur fyrir, vel og vandlega unnin, er
hægt að byggja á henni alþýðlegar útgáfur á komandi tímum.

Íslenzk orðabók handa skólum og almenningi. Tilfinnanlegur skortur er á
handhægri, hæfilega stórri orðabók um íslenzkt nútímamál, ætlaðri skólafólki og
fróðleiksfúsum almenningi. Mörg ár munu líða, unz hin milda, vísindalega orðabók
Háskóla Íslands kemur út, en auk þess mun hún verða alltof viðamikil, fræðileg og
dýr til þess, að hún geti komið Í stað þeirrar orðabókar, sem hér er á drepið. Mennta-
málaráð hefur hins vegar farið fram á það, að sá maður eða þeir menn, er tækju að
sér samningu handhægrar orðabókar á vegum Menningarsjóðs, mættu hagnýta hið
mikla efni, sem starfsmenn hinnar vísindalegu orðabókar Háskólans hafa dregið
saman. Hefur því máli verið vel tekið. Orðabók slík sem þessi, 30-40 arkir að
stærð, mundi bæta úr brýnni þörf.

Hér hefur verið stuttlega drepið á nokkur verkefni, sem bíða Bókaútgáfu Menn-
ingarsjóðs og öll eru þess eðlis, að þar er um að ræða nauðsynlegt og þjóðlegt menn-
ingarstarf. Til þess að úr framkvæmdum megi verða, þarf útgáfan á auknu fjármagni
að halda."

Um listaverkakaupin farast nefndinni svo orð í áliti sínu:
"Nefndin gerir ráð fyrir því, að ákveðnum hluta af tekjum Menningar-

sjóðs verði hér eftir sem hingað til varið til kaupa á listaverkum handa Listasafni
ríkisins. Enda þótt samdar kunni að verða nýjar reglur um listaverkakaupin og
þau falin öðrum aðila en fram að þessu hefur haft þau með höndum, sér nefndin
ekki ástæðu til að gera tillögur um aðra tekjuöflunarleið til listaverkakaupa en þá,
að féð verði greitt úr Menningarsjóði. Hins vegar er þess full þörf, að fjárráð
sjóðsins til þessarar nauðsynlegu starfsemi verði aukin. Skal það nú rökstutt að
nokkru.

Eins og kunnugt er, hefur fé Menningarsjóðs skípzt að jöfnu milli þriggja
deilda sjóðsins, listadeildar, sem kaupir verk íslenzkra listamanna handa Lista-
safni ríkisins, bókadeildar, sem annast ýmiss konar bókaútgáfu, og náttúrufræði-
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deildar, sem styrkir rannsóknir á náttúru landsins. Síðustu þrjú árin hafa árlegar
tekjur hverrar deildar numið um 180 þús. kr. Hafa tekjurnar, að því er varðar
listadeild og bókadeild, reynzt algerlega ófullnægjandi.

Hlutverk listadeildar hefur einkum verið tvíþætt: Í fyrsta lagi að stuðla að þvi,
að ríkið eignaðist úrval íslenzkra listaverka, sem vel gætu sómt sér í íslenzku
listasafni og sýndu sem fullkomnast yfirlit um það, sem innlend myndlist hefur
bezt að bjóða. Í öðru lagi hefur starf listadeildar beinzt að því að styrkja þá lista-
menn, sem þykja efnilegir, en hafa átt örðugt með að stunda list sína sakir fjár-
skorts. - Er þetta hvort tveggja í samræmi við gildandi lög um Menningarsjóð.

Síðan peningavelta og verðbólga óx hér á landi hefur verð listaverka marg-
faldazt. Af þeim sökum hefur Menntamálaráð oft hin síðari ár átt erfitt með eða
reynzt allsendis ókleift að kaupa ýmis þau listaverk, sem verið hafa á boðstólum
og mestur fengur hefur verið að. Mikil gróska hefur og verið í íslenzkri myndlist
hin síðari ár og hlutgengum listamönnum fjölgað mjög. Fjárráð listadeildar hafa
verið alltof lítil til þess, að hún hafi að undanförnu getað keypt það úrval islenzkra
listaverka, sem nú er bezt fáanlegt á ári hverju.

Listasafn ríkisins var opnað almenningi til afnota sumarið 1951. Ljóst má
vera, hversu mikilvægt það er fyrir þjóðina, að sem bezt verði hægt að vanda val
þeirra mynda, sem til sýnis eru í listasafninu. Listasafnið þarf að eignast úrval
listaverka, sem gefur eins góða og rétta mynd af Íslenzkri málara- og höggmynda-
list og mögulegt verður. Raunin hefur hins vegar orðið sú, vegna lítilla fjárráða
listadeildar, að ekki hefur verið nægilega vel að safninu búið í þessu efni. Eftir að
verk fremstu og viðurkenndustu listamanna vorra hækkuðu mjög í verði, hefur lista-
deildin lítt getað keppt um þau við aðra kaupendur. Hún hefur því misst af fjölda
listaverka, sem að réttu lagi ættu heima Í Listasafni ríkisins og nauðsynlegt er, að
þangað komist fyrr eða síðar, ef safnið á að gegna hlutverki sínu sem skyldi.

Þegar litið er á þau atriði, sem hér hefur verið lauslega drepið á, má ljós vera
nauðsyn þess, að fé til listadeildar Menningarsjóðs verði aukið."

Um nauðsyn á eflingu íslenzkrar kvikmyndagerðar segir nefndin:
"Hafinn er á vegum Menntamálaráðs undirbúningur að því, að gerðar verði

stuttar kvikmyndir um íslenzka listamenn og af verkum þeirra. Fyrsta myndin,
um Ásgrím Jónsson listmálara, er senn fullgerð og þykir hafa tekizt vel. Færi vel á
því, að Menningarsjóður gæti beitt sér fyrir gerð fleiri slíkra fræðslukvikmynda og
stutt að nokkru þróun innlendrar kvikmyndagerðar, er menningarsnið væri á. Er
því lagt til, að hluta af tekjum sjóðsins megi verja í slíku skyni."

Varðandi nauðsyn þess, að Menningarsjóður geti veitt styrki til eflingar þjóð-
legra fræða og athugana á náttúru landsins, segir nefndin:

"Á fjárlögum, 15. gr. A. XXX, hefur um alllangt skeið staðið svofelldur
liður: "Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt úthlutun Menntamálaráðs."
Nam sú fjárhæð á fjárlögum 1956 kr. 149391. Jafnframt hafa staðið á sömu gr.
fjárlaga ýmsir liðir til einstakra fræðimanna (15. gr. A. X. 14-15, 17-22, 26,
XIV-XVII og XXIV). Nema þeir samtals að fjárhæð kr. 121900. - Með stofnun
Vísindasjóðs má telja eðlilegt, að ýmsir þeir vísinda- og fræðimenn, sem áður hafa
hlotið styrki af úthlutunarfé Menntamálaráðs eða sérstaka styrki á fjárlögum, njóti
framvegis stuðnings úr Vísindasjóði. Hins vegar mundu aðrir, einkum þeir, sem
leggja stund á alþýðlega sagnfræði og ritstörf, einskis stuðnings njóta úr Vísinda-
sjóði. - Telur nefndin því eðlilegt, að hóflegum hluta af tekjum Menningarsjóðs
verði árlega úthlutað til fræðimanna, er þess þykja verðir, en koma ekki til greina
við styrkveitingar úr Vísindasjóði. Hins vegar er nauðsynlegt, að full samvinna
verði milli stjórnar Vísindasjóðs og þess aðila. sem hefur fyrrgreinda úthlutun með
höndum. Leggur nefndin til, að nokkru af fé Menningarsjóðs skuli varið til styrktar
fræðimönnum, og sé sú úthlutun falin Menntamálaráði, er hafi í því starfi hlið-
sjón af fjárveitingu úr Vísindasjóði.

Eins og fyrr segir, hefur % af tekjum Menningarsjóðs lögum samkvæmt
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runnið til náttúrufræðideildar sjóðsins. Markmið þeirrar deildar hefur frá
öndverðu verið það, að styrkja náttúrufræðinga til rannsóknaferða um landið.
Á síðari árum hafa ferðir þessar orðið margfalt dýrari en áður vegna stóraukins
ferðakostnaðar. Íslenzkum náttúrufræðingum, sem hafa með höndum vísindalegar
rannsóknir, hefur einnig fjölgað mjög. Þörfin fyrir styrk til rannsóknaferða hefur
því margfaldazt frá því, sem áður var, þótt gætt sé fyllsta sparnaðar um styrkveit-
ingar. Þrátt fyrir hinn aukna tilkostnað er þó náttúrufræðideildin eina deild Menn-
ingarsjóðs, sem verið hefur sæmilega stödd fjárhagslega og á dálítið fé í sjóði.
Stafar það m. a. af því, að styrkir þeir, sem Menntamálaráð hefur veitt vegna náttúru-
fræðirannsókna, eru einungis ferðastyrkir. Menningarsjóður greiðir vísindamönnum
ekki laun fyrir rannsóknirnar, heldur hjálpar þeim aðeins til að greiða nauðsyn-
legan ferðakostnað.

Á undanförnum árum hafa verið framkvæmdar ýmsar merkilegar rannsóknir
fyrir styrkveitingar úr náttúrufræðideild Menningarsjóðs. Ber nauðsyn til að halda
áfram slíkri fjárhagsaðstoð við þá menn, sem að því vinna að kanna hina fjölbreyti-
legu náttúru landsins. Gera má ráð fyrir, að með samþykkt löggjafar um Vísinda-
sjóð verði það hlutverk þess sjóðs að standa straum af þeim kostnaði að veru-
legu leyti. Sá sjóður mundi þó ekki styrkja sjálfmenntaða menn, er fást við náttúru-
rannsóknir, en nokkrir slíkir menn hafa unnið merkileg störf á þessu sviði og hlotið
til þess styrk úr náttúrufræði deild Menningarsjóðs. --- Nefndin leggur til, að Mennta-
málaráði verði framvegis falið að úthluta nokkurri upphæð af fé Menningarsjóðs
til þeirra náttúrufræðirannsókna, sem Vísindasjóður mun ekki styrkja."

Um nauðsyn kynningar á íslenzkri menningu, innan lands og utan, segir nefndin:
"Hinn tilfinnanlegi fjárskortur listadeildar Menningarsjóðs hefur valdið

því, að Menntamálaráði hefur ekki reynzt kleift að koma í framkvæmd ýmsum
merkum tillögum, sem fram hafa komið og að því stefna, að efla listsmekk þjóðar-
innar og gefa henni aukinn kost á að njóta þeirra listaverka, sem þegar eru orðin
eign Listasafns ríkisins.

Þá hafa og verið uppi athyglisverðar tillögur um það, á hvern hátt mætti auð-
velda æsku landsins að kynnast listaverkum og njóta þeirra. Allar slíkar hugmyndir
hafa þó fram að þessu strandað á fjárskorti Menningarsjóðs.

Hið sama gildir að mestu um tillögur, sem uppi hafa verið um kynningu á ís-
lenzkri list og íslenzkri menningu á erlendum vettvangi.

Meðal þeirra tillagna, sem fram hafa komið Í Menntamálaráði um fyrrgreind
efni, má nefna þessar:
1. Að efnt verði til umferðar sýninga í kaupstöðum landsins á úrvali islenzkra

listaverka.
2. Að efnt verði til hæfilega stórra umferðarsýninga listaverka í íslenzkum skólum

- Með því móti væri af opinberri hálfu gert það, sem með sanngirni er hægt
að krefjast, til þess að þjóðin fái yfirlit um hið bezta og lærdómsríkasta í ís-
lenzkri myndlist. Uppeldisáhrif góðrar myndlistar eru svo almennt viðurkennd,
að um þau þarf ekki að fjölyrða.

3. Skólar og aðrar opinberar stofnanir, sem áður höfðu listaverk ríkisins til varð-
veizlu, hafa nú orðið að skila þeim til Listasafns ríkisins. Hefur greinilega
komið í ljós, sem vonlegt er, að þessir aðilar telja sig hafa mikils misst.
Menntamálaráð hefur oft um það rætt, hvort eigi muni kleift að bæta þessum
stofnunum missinn að nokkru. Nú er hægt að fá gerðar erlendis án gífurlegs
kostnaðar mjög góðar eftirlíkingar málverka, jafnvel svo góðar, að vart er hægt
að þekkja þær frá frummyndunum. Væri mjög æskilegt, að hægt væri að vinna
að því á næstu árum, að gera slíkar eftirprentanir af völdum íslenzkum lista-
verkum, og gefa síðan skólum og öðrum opinberum stofnunum kost á að fá
þær til að prýða með salarkynni sín. Einnig kæmi til mála, að listadeild Menn-
ingarsjóðs hafi forgöngu um að útvega í sama skyni eftirprentanir heimsfrægra
erlendra listaverka.
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4. Æskilegt væri, að listadeild Menningarsjóðs hefði yfir að ráða nokkru fé til að
styrkja eða efna öðru hvoru til íslenzkra listsýninga erlendis, þá er sérstök
ástæða þætti til.

5. Meðal þess, sem Menntamálaráð hefur á prjónunum, er undirbúningur að um-
ferðarsýningum valinna íslenzkra bóka og handrita (einkum ljósprentana af hand-
ritum), er farið gæti land úr landi, t. d. milli háskóla og annarra menningar-
stofnana. Gæti slík sýning, þótt ekki væri umfangsmikil, orðið einkar hand-
hæg og gagnleg til að kynna Ísland, íslenzkan menningararf og menningar-
viðleitni.
Nefndin leggur til, að Menntamálaráði verði heimilað að verja hóflegum hluta

af árlegum tekjum Menningarsjóðs til slíkrar kynningar á íslenzkum listum og ís-
lenzkri menningu, sem hér hefur verið á drepið."

Varðandi úthlutun ókeypis fargjalda til útlanda segir nefndin:
"Meðan Eimskipafélag íslands naut skattfrelsis með sérstökum lögum veitti

það árlega 80 ókeypis för til eða frá útlöndum með skipum sínum, og var
Menntamálaráði falin úthlutun þeirra. (Sbr. 2. gr. gildandi laga um Menntamála-
ráð Íslands.) Skyldi þeim úthlutað "til manna, sem fara til útlanda til alþjóðar-
gagns" . Hlunninda þessara hafa einkum notið skáld og listamenn, efnalitlir kenn-
arar, námsmenn og aðrir menntamenn. í ársbyrjun 1956 tilkynnti h/f Eimskipa-
félag íslands Menntamálaráði. að það mundi ekki lengur veita nein ókeypis för
milli landa. Síðan hefur Menntamálaráð ekki haft nein slík för til úthlutunar.

Nefndin leggur til, að Menntamálaráði verði heimilað að verja nokkru fé úr
Menningarsjóði í því skyni að úthluta allt að 80 ókeypis förum árlega milli íslands
og annarra landa. Má telja líklegt, að Menntamálaráð geti náð samningum við skipa-
félög og flugfélög um verulegan afslátt á slíkum fargjöldum. Kostnaður Menningar-
sjóðs af þessari starfsemi ætti því ekki að þurfa að verða mikill."

Um 5. gr.
Um þessa grein segir í áliti nefndarinnar:
"Hér er um nýmæli að ræða. Enda þótt Menningarsjóður hafi nú starfað um

nær 30 ára skeið og m. a. rekið umfangsmikla bókaútgáfu, eru eignir sjóðsins að
heita má engar. Öll starfsemin fer fram í leiguhúsnæði, er eigendur geta tekið til
eigin nota fyrr en varir. Bókaeign útgáfunnar hefur verið á 2-3 stöðum í kjöll-
urum og her skála. Geymslurúm fyrir pappírsbirgðir hefur útgáfan ekkert. Aðstaða
þessi er að sjálfsögðu óviðunandi til frambúðar og háir útgáfunni mjög. Er þess
full þörf, að Menningarsjóður geti að því stefnt að koma upp húsnæði fyrir starf-
semi sína. Sjóðnum og þeim menningarmálum, sem honum er ætlað að hlynna að,
væri og ómetanleg trygging í því, er fram liðu stundir, að styðjast við eigur Stofn-
deildar. Nefndin leggur því eindregið til, að ákvæðið um Stofndeild Menningar-
sjóðs verði lögfest."

Um 6. gr.
Grein þessi er efnislega óbreytt frá núgildandi lögum að öðru leyti en því, að

gert er ráð fyrir kosningu varamanna í Menntamálaráð. Verður sú breyting að
teljast sjálfsögð.

Um 7. gr.
Hér er kveðið á um hlutverk Menntamálaráðs og vísast um það til skýringa

við 4. gr.

Um 8. gr.
Menntamálaráð hefur ráðið framkvæmdastjóra Menningarsjóðs. Hér er lagt

til, m. a. með hliðsjón af aukinni starfsemi sjóðsins, að framkvæmdastjórastarfið
verði föst staða, er ráðherra veitir.
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