
sþ. 422. Nefndarálit [77. mál]
um till. til þál. um kvikmyndasýningar i sveitum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og fengið um hana umsögn Fræðslumynda-
safns rikisins, búnaðarþings og Ungmennafélags Islands, og eru umsagnir þessara



aðila jákvæðar. Nefndinni barst einnig svar frá Sambandi ísl. sveitarfélaga við
umsagnarbeiðni, og treysti stjórn þess sér ekki til að taka afstöðu til málsins að
svo stöddu.

Nefndin mælir með því, að tillagan verði samþykkt.

Alþingi, 2. apríl 1965.

Jón Þorsteinsson,
form.

Pétur Sigurðsson.

Matthías Bjarnason,
fundaskr.

Einar Ágústsson.
Ragnar Arnalds.

Gísli Guðmundsson,
frsm.

Sverrir Júlíusson.

Fylgiskjal.

FRÆÐSLUMYNDASAFNRíKISINS
Reykjavík, 19. marz 1965.

Vegna fyrirspurnar nefndarinnar varðandi þingsályktunartillögu alþingismann-
anna Sigurvins Einarssonar og Páls Þorsteinssonar um kvikmyndasýningar í sveit-
um vil ég taka það fram, að fyrri flutningsmaður tillögunnar sneri sér til mín og
leitaði álits á málinu, áður en hann flutti framsögu sína, og verður þetta álit mitt
þvi mjög samhljóða þeim upplýsingum, sem ég lét honum i té.

Skoðanir mínar í þessum efnum eru í sem stytztu máli á þessa leið:
1. Auðvelt er að koma á allreglubundnum kvikmyndasýningum í dreifbýlinu, ef

nokkurt fé væri til þess veitt sem stofnkostnaður og áhugi og skipulag væri
á þessum sýningum heima fyrir. Lán gæti komið til greina, ef aðgangseyrir
væri nokkur og innheimtist með skilum.

2. í fámennum byggðahverfum og sveitum, þar sem húsrými er takmarkað og
áhorfendur fáir, tel ég heppilegast og hagkvæmast að sýna 16 mm kvikmyndir.
Sýningarvélar fyrir 16 mm filmur eru léttari i vöfum og ódýrari en breið-
filmuvélar. Slíkar vélar eru líka víða til i skólum og hjá félagasamtökum.

3. Flestar kvikmyndir, sem sýndar eru hér í kvikmyndahúsum, eru gefnar út i
16 mm útgáfum, og er auðvelt að fá slíkar filmur leigðar, ef fé er fyrir hendi.
Rank í Englandi og Metro-Goldwyn-Meyer í Bandaríkjunum hafa boðið Fræðslu-
myndasafninu slikar langar, leiknar kvikmyndir til leigu, en safnið hefur ekki
haft bolmagn til að sinna þessum tilboðum. Leiga á 90-100 mínútna leikinni
kvikmynd er um 18 þúsund krónur í 3 ár fyrir svarthvíta mynd, en rúmlega
helmingi hærri fyrir litmynd. Þessar fiImur eru flestar leigðar til þriggja ára
í senn, og ætti sá tími einmitt að vera hæfilegur til að lána þær út um hinar
dreifðu byggðir.

4. Ekki tel ég nægilegt að hafa færri en um 20 kvikmyndir af þessu tagi til út-
lána, svo að nokkurt gagn yrði að. Leiga fyrir þessar 20 filmur í 3 ár yrði
sem næst kr. 360000.00, ef um svarthvítar myndir væri að ræða, en um kr.
800000.00, ef það væru eingöngu litmyndir. Væri varlega áætlað, að til þessara
hluta þyrfti kr. 150000.00 á ári. Ef aðgangseyrir væri reiknaður á kr. 20.00,
þyrfti um 7500 áhorfendur til að standa undir myndaleigunni einni.

5. Fræðslumyndasafnið gæti með litlum aukakostnaði haft með höndum dreifingu
á slíkum myndum um landið, enda er enginn munur á henni og annarri starf-
semi safnsins. Hafa forráðamenn stofnunarinnar haft í huga að undanförnu að
gera tilraun í þessum efnum, þótt í smáum stíl væri, en framkvæmdir hafa
strandað á skorti á fé fyrir leigunni í upphafi.

6. Ef úr allreglubundnum kvikmyndasýningum yrði úti í dreifbýlinu, tel ég nauð-
synlegt, að skipulag yrði gott á þeim heima í héruðum, þar sem framhald þeirra



yrði áreiðanlega komið undir því, að vel tækist til um hirðu á vélum og film-
um og að skil yrðu sem bezt.
Að svo stöddu sé ég ekki ástæðu til að hafa þetta mál lengra, en vil þó að

lokum taka það skýrt fram, að forráðamenn Fræðslumyndasafnsins telja það í
verkahring stofnunarinnar að veita þeirri starfsemi, sem um er fjallað í þessari
þingsályktunartillögu, allt það brautargengi, sem unnt er.

Virðingarfyllst,

Stefán Júlíusson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Alþingishúsinu.


