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Almennar athugasemdir
1. Um skipulag og húsakynni
Þetta frumvarp er meingallað. Það felur i sér róttæka skipulagsbreytingu og 
vekur upp margar spumingar. Hér verður nefiit hið helsta sem á hugann leitar.

Stofnanimar, sem nú er áformað að sameina, eru afar sundurleitar og í 
eðli sínu ólíkar. Sumar eru rannsóknarstofiianir, aðrar þjónustustofiianir og enn 
aðrar beggja blands. Þær eiga það þó sameiginlegt að tengjast allar íslenskum 
fræðum á einhvem hátt. Þess vegna er óneitanlega freistandi að setja þær allar 
undir sama þak og samnýta húsnæði o.fl. í hagræðingar skyni.

Ef það verður gert með því að leysa upp öll stofiianabönd, steypa verk- 
efiium þeirra saman í eina stóra hit og endurskipuleggja síðan alla starfsemina, 
er vandséð hvemig hjá þvi verður komist að starfsemin leiti aftur í sams konar 
farvegi og hún hefír áður verið í. Innan hinnar nýju stofiiunar hljóta að myndast 
einhvers konar “deildir”, þótt ekki sé gert ráð fyrir því.

Hvort sem ráðamikill forstöðumaður reynir að forðast slíka þróun eða 
ekki er hætt við að af þessu fyrirkomulagi hljótist margra ára umrót og los sem 
verði sársaukafullt fyrir starfsfólk og leiði til þess að ýmis mikilsverð verkefiii, 
sem nú er unnið að, lendi í vanrækslu eða skolist fyrir borð. Það yrði ekki 
íslenskum fræðum til framdráttar.

Þá má spyrja hvort ekki sé skynsamlegra að fara hægara í sakimar og 
leyfa stofiiununum að starfa áfram undir nöfiium sínum og merkjum en setja 
reglur um samstarf þeirra og samnýtingu í nýjum húsakynnum.

Hér er um mörg, stór og sérhæfð verkefiii að ræða sem hvert um sig 
verður, hvort eð er, að hafa sína verkefnisstjóm, skipaða sérfræðingum, t.d. 
söguleg orðabók (í einhverri mynd), sem er undirstöðuverkefiii i íslenskum 
fiæðum. Nánari samgangur en verið hefir milli stofiiananna kynni síðar að leiða 
til einhvers samruna, en best væri að tillögur um hann kæmu innan frá, ef svo 
má að orði komast.

2. Um íslenska málnefnd
Megingalli frumvarpsins er að minni hyggju meðferðin á íslenskri málnefiid. 
Hún er að vísu eina stofiiunin sem heldur nafiii sínu, en verður lítið annað.
Erfitt er að verjast þeirri hu^sun að höfundur frumvarpsins hafí ekki áttað sig á 
venslunum milli hennar og Islenskrar málstöðvar.
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Þetta þarf skýringar við. íslensk málnefiid var stofiiuð 1964. Málstöðin 
tók til starfa 1985 samkvæmt lögum um íslenska málnefiid nr. 80/1984. Hún er 
aðsetur íslenskrar málnefiidar og hefði ekki þurft á sérstöku heiti að halda, ef 
málnefndin hefði verið ein um hituna. En svo var ekki. Málstöðin óx upp úr 
vinnustofum sem ég hafði til umráða sem háskólakennari til rannsóknarverk- 
efiia í máltölvun, sem nú kallast tungutækni. Háskóli íslands lagði húsnæðið til. 
En af því að ég var jafhframt formaður íslenskrar málnefiidar, sem vantaði 
bæði ritara og fastan samastað, sáu stjómvöld sér leik á borði og sömdu við 
Háskóla íslands um þessa ódýru lausn. Samkvæmt lögunum fiá 1984 skyldi 
forstöðumaður vera prófessor í íslenskri málfiæði í heimspekideild Háskólans. 
Þegar ég lét af störfum í árslok 1999 var þetta ákvæði numið úr lögum, og þar 
með var málstöðin ekki lengur akademísk stofiiun, heldur umfiam allt málpóli- 
tísk þjónustustofhun á vegum íslenskrar málnefiidar. Eg lit því svo á, að frá og 
með árinu 2000 séu íslensk málnefiid og íslensk málstöð ein og sama stofii- 
unin, sbr. t.d. Dansk Sprognævn (í Danmörku) og Svenska spráknamnden (í 
Svíþjóð).

Vikið verður nánar að íslenskri málnefnd í athugasemdum við 9. gr. 
Þeim sem vilja kynna sér þessi mál betur skal bent á tvö rit:

1. Halldór Halldórsson og Baldur Jónsson. íslensk málnefhd 1964-1989. 
Afmœlisrit. Rit íslenskrar málnefhdar 8. Reykjavík 1993.

2. Baldur Jónsson. “íslensk málstefiia og framkvæmd hennar”: Máls- 
greinar. Afmælisrit Baldurs Jónssonar með úrvali greina eftir hann. Rit Is- 
lenskrar málnefiidar 13. Reykjavík 2002. Bls. 427-449. Sjá einkum bls. 437- 
446.

Um einstakar greinar frumvarpsins
Ýmislegt má fínna að framsetningu og orðalagi á einstökum greinum, en hér 
verður látið nægja að gera athugasemdir við 3. gr., og efiiislega við 9. gr., sem 
er að mínum dómi það lakasta í þessu frumvarpi.

Um 3. gr.
Hér er komist að orði eins og “íslensk fræði” séu “rannsóknir”. Það er áréttað í 
athugasemdum (bls. 6): “Hugtakið íslensk fræði er hér skilið hefðbundnum 
skilningi sem rannsóknir á íslenskri tungu, bókmenntum og sögu”. Þetta er ekki 
hinn hefðbundni skilningur. “íslensk fræði” er heiti á þríþættri fræðigrein eða 
fræðasviði, rétt eins og eðlisfræði, stærðfræði, líffræði o.s.frv. En fræðigreinin 
er ekki rannsóknir. Fyrri málsgrein 3. gr. yrði skárri þannig:

Hlutverk Stojmmar íslenskra frœða -  Ámastojhunar er að vinna að 
rannsóknum l íslenskum frœðum, þ.e. íslenskri málfrœði, bókmenntum 
og sögu, miðla þekkingu á þeim firæðum og varðveita og efla þau söfit 
sem henni eru falin eða hún á. Hlutverk sitt rœkir stofhunin einkum með 
því að:

Ég sakna þess reyndar að í upptalningu viðfangsefiia í 2. mgr. þessarar greinar 
er ekki minnst á sögulega orðabók sem er undirstöðuverkefni í íslenskum fræð-
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um, eins og ég drap á hér á undan. Um það verkefni var Orðabók Háskólans 
stofnuð á sínum tíma. Það er ekki nóg að nefiia sögulega orðabók í athuga- 
semdum og væntanlegri reglugerð.

Enn fremur sakna ég þess að ekki er minnst hér á íðorðastarf. I athuga- 
semdum við d-lið (bls. 7) er þó gert ráð fyrir að stofiiunin taki þátt í alþjóðlegu 
“íðorða- og nafhfræðasamstarfí”, og í athugasemdum við e-lið (bls. 7) er 
minnst á útgáfu íðorðasafiia.

í frumvarpinu er ekki heldur minnst á rekstur orðabanka, einungis i 
athugasemdum. Mikill áhugi á ræktun íslenskunnar og öflugt íðorðastarf átti 
mestan þátt í því, að íslensk málstöð var stofiiuð og íðorðabanka hennar komið 
á fót. Málstöðin hefír verið þessari gróskumiklu starfsemi áhugamanna í 
ýmsum greinum ómetanleg.

Um 9. gr.
Þessi grein á að leysa af hólmi lög nr. 2/1990, um íslenska málnefnd (með 
áorðnum breytingum), og er margt við hana að athuga.

1. aths.
Málnefiidin á að starfa áfram. Hlutverk hennar “er að semja íslenskar ritreglur 
sem gilda m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og menntamálaráðherra gefur 
út”, segir í fiumvarpinu. Þetta er gott nýmæli, en ganga þyrfti feti lengra og fela 
málnefhdinni líka að gefa reglumar út. Fyrir mörgum árum vakti málstöðin 
athygli ráðuneytisins á þessu.

Nýlega hafa réttritunarreglur frá 8. áratugnum verið endurskoðaðar 
rækilega, og ekki er líklegt að þeim þurfí að breyta næsta mannsaldur. Öðru 
máli gegnir um greinarmerkjareglur. Þær þyrfti að endurskoða, en það væri 
ofrausn að hafa fimmtán manna nefiid til þess eins.

í málnefiidarlögunum er einungis kveðið á um að nefiidin skuli gefa út 
stafsetningarorðabók, en nú er dæminu snúið við. Málnefhdin á að semja rit- 
reglur en ekki að gefa út stafsetningarorðabók. Það verkefiii er falið hinni nýju 
stofiiun, sem íslensk málnefiid ræður engu um, skv. athugasemdum við frum- 
varpið, 3. gr. e-lið (sjá bls. 7). Hver á svo að semja orðabókina og ritstýra 
verkinu?

í þessum efiium mætti taka Dansk Sprognævn sér til fyrirmyndar.

2. aths.
Sumt af því sem íslenskri málnefhd er og hefir verið falið, jafiivel síðan hún 
var stofiiuð 1964 (sbr. “Reglur” um starfsemi hennar frá 1965 og upphaflegu 
lögin um málnefiidina nr. 80/1984), er nú talið til viðfangsefiia hinnar nýju 
stofiiunar í 3. gr. frumvarpsins. Sumt gufar upp. Hið eina sem eftir stendur 
efiiislega er að málnefiidin skuli veita stjómvöldum ráðgjöf um málefiii 
íslenskrar tungu, eins og það er orðað í frumvarpinu. Síðan er bætt við því 
nýmæli að nefiidin skuli gera “tillögur til menntamálaráðherra um málstefiiu, 
auk þess sem hún ályktar árlega um stöðu íslenskrar tungu”.

Undanfarinn aldarfjórðung eða svo hefir hvað eftir annað verið kallað úr 
ýmsum áttum eftir “málstefiiu”. Eftir mínum skilningi hefir sú stefiia verið Ijós
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og óumdeild, síðan ég man eftir mér og miklu lengur, og hefir auk þess verið 
útskýrð í ritgerðum eftir sjálfan mig og a.m.k. í einu opinberu nefiidaráliti sem 
ég átti aðild að 1985-1986. Meginstefiian hefir ætíð verið sú að varðveita 
íslenska tungu og efla hana. Varla stendur til að breyta henni eða endurskoða 
einu sinni á ári. Hér er líklega fremur átt við e.k. stefiiuskrá, þ.e. upptalningu á 
verkefnum og forgangsröðun þeirra. Á þá að leggja hana árlega fyrir ráðherra 
eins og ályktun um stöðu tungunnar? Hvað er átt við með “stöðu tungunnar”? 
Mér er ekki ljóst hvað felst í þeim orðum. Þau eru ekki skýrð í athugasemdum 
með frv. Eru til einhver tæki til að mæla eða meta þessa stöðu á 12 mánaða 
fresti?

3. aths.
Það er sem sé harðla lítið orðið eftir af verkefiium handa íslenskri málnefiid. 
Eigi að síður á hún skv. frv. að halda velli sem 15 manna nefiid, og þessi stóra 
nýja stofiiun á að vera skrifstofa hennar. íslensk málnefiid á þó ekki að koma 
nærri stjóm hennar né rekstri.

4. aths.
Forysta íslenskrar málnefndar verður ávallt að vera í höndum fremstu 
fræðimanna í íslenskri málfræði. Allt frá stofiiun málnefhdarinnar 1964 hefír 
áhersla verið lögð á þetta. Nefiidin á að veita almenningi málfarslega ráðgjöf “á 
fræðilegum grundvelli” en ekki af geðþótta eða fákunnáttu.

Orðunum “á fræðilegum grundvelli” er góðu heilli haldið í 3. gr. frv. (c- 
lið), en málnefiidinni er ekki ætlað að veita þessa ráðgjöf, heldur nýju stofiiun- 
inni. Er þá tryggt að sú stofiiun, sem heyrir ekki undir málnefiidina (eins og 
málstöðin nú), veiti ráðgjöf samkvæmt vilja og viðhorfum málnefiidar?

5. aths.
íslensk málnefiid var stækkuð 1990 í fímmtán manna nefiid með fímm manna 
stjóm. í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir neinni stjóm innan nefiidarinnar. 
íslensk málnefiid stofiiaði Málræktarsjóð á sínum tima. Skipulagsskrá hans var 
staðfest 7. mars 1991. Samkvæmt 17. grein hennar skipar stjóm Islenskrar 
málnefiidar þijá af fímm stjómarmönnum Málræktarsjóðs. Hver á nú að skipa 
þessa stjómarmenn ef frumvarpið verður að lögum?

Varla er ætlunin að reka fleyg á milli íslenskrar málnefiidar og Málrækt- 
arsjóðs eða stofiia sjóðnum í hættu.

Reykjavík 15. janúar 2006

Baldur Jónsson


