
Umsögn

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 4. april 2018.

219. mál:
Tillaga til þingsályktunar um gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls.

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis sendi mennta- og menningarmálaráðuneyti með 
tölvupósti 6. mars sl. til umsagnar tillögu til þingsályktunar um gerð áætlunar um starfræna 
endurgerð íslensk prentmáls, 219. mál. Var óskað eftir að í umsögninni kæmi jafnframt fram 
hugsanlegt mat á kostnaði. -  Loks var þess óskað að undirrituð umsögn bærist eigi síðar en 
26. mars nk.

Umrædd tillaga hljóðar svo:
„Alþingi ályktar að fela mennta- og menningarmálaráðherra að skipa starfshóp sem geri 
kostnaðar- og tímaáætlun um stafræna endurgerð íslensks prentmáls sem verði aðgengileg 
til lestrar á nettengdum búnaði og kanni möguleika þess að ná samningum við 
höfundaréttarhafa um slík afnot stafrænnar endurgerðar ritverka. Starfshópurinn geri grein 
fyrir kostnaði og möguleikum á að ljúka stafrænni endurgerð íslensks prentmáls á a) 5 
árum, b) 10 árum og c) 15 árum. Starfshópurinn ljúki störfum í  tæka tíð til þess að ráðherra 
verði unnt að flytja Alþingi skýrslu um málið og kynna niðurstöður hans fyrir 1. desember 
2018. “

Segja má að þegar hafi verið unninn á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis 
umtalsverður hluti þess verkefnis, sem fyrirhuguðum starfshópi er ætlað að sinna, og er 
lítillega vísað til þeirrar vinnu í greinargerð þingályktunartillögunnar. Þessi vinna skiptist í 
meginatriðum í tvo hluta:

A.
Á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða sem sett var í lög um bókmenntir nr. 91/2007 og tók 
gildi 1. janúar 2013 skipaði þáv. mennta- og menningarmálaráðherra samráðsnefnd, sem 
skyldi skila ráðherra skýrslu um framtíð íslenskrar bókaútgáfu. Þar skyldi m.a. leggja fram 
tillögur og marka skýra stefnu um aukna rafbókavæðingu á Íslandi og stafrænan aðgang 
almennings að höfundarréttarvörðu efni. Nefndin skilaði skýrslu sinni 10. janúar 2014, og 
meðal tillagna hennar var að höfundaréttvarinn prentarfur, sem ekki væri á markaði, yrði 
aðgengilegur í gegnum vefgáttina baekur.is, þ.e. að efnið yrði ljósmyndað og birt á 
vefgáttinni, sem Landsbókasafn Íslands -  Háskólabókasafn hefur umsjón með. 
Samkomulag um greiðslur yrði gert af Fjölís fyrir hönd höfundarétthafa við Landsbókasafn 
Íslands - Háskólabókasafn.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti óskaði í kjölfar skýrslunnar eftir að Landsbókasafn 
Íslands -  Háskólabókasafn gerði drög að áætlun sem gæfi til kynna umfang og kostnað við 
það verkefni sem samráðsnefndin lagði til að yrði unnið við að gera prentarfinn 
aðgengilegan í stafrænu formi. Í svari safnsins kom fram að á tímabilinu 1850 -  2009 hafi 
verið gefnar út rúmlega 78.300 bækur (íslenskar bækur sem gefnar voru út fyrir 1850 eru 
um 2.600 talsins, en árið 2014 var búið að færa um 70% þeirra á stafrænt form og fyrir 
lágu áætlanir um að færa þau 30% sem eftir voru á stafrænt form. Því voru bækur sem 
gefnar voru út fyrir 1850 ekki taldar með í þeim tölum sem hér um ræðir). Ef miðað væri 
við ákveðið meðaltal blaðsíðufjölda hverrar bókar (105 bls.) væri um að ræða rúmlega 8,2



milljónir blaðsíðna. Safnið gaf sér síðan ákveðnar forsendur um afköst tækjabúnaðar við 
skönnun (300 bls. á klst. fyrir hverja myndavél), nauðsynlegan mannafla (28 ársverk), 
tækjakaup, varðveislukostnað í 10 ár o.fl. og taldi að miðað við þær forsendur mætti vænta 
þess að kostnaður við verkefnið yrði um 196 m.kr. á verðlagi ársins 2014.

Landsbókasafn Íslands -  Háskólabókasafn benti í svari sínu til ráðuneytisins á að rétt væri 
að miða við að bækur sem gefnar hafa verið út eftir 1930 nytu enn höfundaréttar, en um 
70% af þeim bókum sem gefnar hafa verið út á Íslandi falla í þann hóp. Í samningum sem 
samtök höfundaréttarhafa í Noregi, Kopinor, hafa gert við norska þjóðarbókasafnið um 
stafræna endurgerð prentaðra bóka á norsku sem hafa verið gerðar aðgengilegar 
almenningi (og er vísað til í greinargerð fyrirliggjandi tillögu til þingsályktunar) er gert ráð 
fyrir að safnið greiði árlega 33 -  36 norska aura, eða u.þ.b. 4,2 -  4,6 íslenskar krónur fyrir 
hverja blaðsíðu.
- Með sambærilegum samningum hér á landi mundu árlegar greiðslur vegna höfundaréttar 
af 70% ofangreinds blaðsíðufjölda því nema um 24,1 -  26,4 m.kr.

Rétt er að hafa fyrirvara á ofangreindum áætlunum, t.d. hvað varðar meðalblaðsíðufjölda 
bóka, afköst við skönnun, hlutfall bóka sem enn njóta höfundaréttar o.s.frv., en þessi drög 
að áætlun á þessu sviði ættu engu að síður að gefa nokkra hugmynd um þann kostnað sem 
fælist í verkefninu.

B.
Alþingi samþykkti 16. maí 2014 þingsályktun (nr. 36/143) um „að fela mennta- og 
menningarmálaráðherra að setja fram markvissa, heildstæða og metnaðarfulla stefnu um 
varðveislu íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi og leggja drög að því að 
verkið verði unnið á næstu 10-20 árum eftirþvíhversu umfangsmikiðþað verður talið “.

Í greinargerð þeirri tillögu til þingsályktunar sem Alþingi samþykkti með þessum hætti 
sagði m.a. að markmið hennar væri annars vegar að koma í veg fyrir að 
menningarverðmæti glötuðust eða eyðilegðust og hins vegar að auðvelda fólki aðgang að 
menningarverðmætum sem væri að finna á stafrænu formi. Þar sagði einnig að til að takast 
á við þetta viðfangsefni þyrfti að móta markvissa, heildstæða og metnaðarfulla stefnu sem 
tryggði að bókmenntaverk, tónverk, myndverk og önnur menningarverðmæti fyrri alda, 
áratuga og ára verði alltaf tiltæk almenningi á stafrænu formi. Var bent á að slíkt 
menningarverkefni yrði umfangsmikið að vöxtum og krefðist verulegra fjármuna, en með 
því að setja raunhæf markmið til nokkurra ára ætti verkefnið að geta orðið fjárhagslega 
framkvæmanlegt. Minnt var á að í náinni framtíð væru tvö stórafmæli á Íslandi, þ.e. 100 
ára afmæli fullveldis 1. desember 2018 og 1100 ára afmæli Alþingis 2030, og af því tilefni 
gæti þjóðargjöfin verið sú að hefjast handa við þetta verkefni sem fyrst með það í huga að 
því yrði lokið árið 2030.

Eins og kom fram í greinargerð tillögunnar voru bókmenntaverk -  íslenskt prentmál -  
meðal þeirrar menningararfleiðar sem ályktunin nær til, og hefur verið unnið að verkefninu 
á þeim grundvelli.

Vinna við undirbúning stefnumótunar ráðherra á grundvelli ályktunarinnar hófst 2015, og 
fólst fyrsti áfangi þeirrar vinnu í að kortleggja stöðu stafrænnar endurgerðar íslenskrar 
menningararfleifðar hjá söfnum og menningarstofnunum landsins. Var spurningakönnun 
um stöðu varðveislu menningarefnis á stafrænu formi send til 105 safna og



menningarstofnana sem heyra m.a. undir lög um menningarminjar og lög um opinber 
skjalasöfn sem og til Landsbókasafns Íslands -  Háskólabókasafns og annarra safna og 
stofnana sem geyma menningararfleifð þjóðarinnar. Alls svöruðu 75 þeirra sem leitað var 
til öllum þáttum könnunarinnar, en 5 svöruðu könnuninni að hluta.

Þessi könnun og úrvinnsla gagna sem bárust, sem og rannsóknir á ýmsum tækniþáttum 
verkefnis af þessu tagi tóku lengri tíma en vænst var í upphafi. Í mars 2017 var voru 
niðurstöður þessa fyrsta áfanga gefnar út í skýrsluformi, og þannig skapaður grundvöllur 
fyrir stjórnvöld til að taka ákvarðanir um næstu skref með vísan til þeirra upplýsingar sem 
aflað hefur verið.

Frá því skýrslan kom út hefur verið unnið í mennta- og menningarmálaráðuneyti að mótun 
heildstæðrar og metnaðarfullrar stefnu á þessu sviði sem ráðherra geti lagt fyrir Alþingi 
með vísan til ofangreindrar þingsályktunar. Er þess vænst að ráðherra geti lagt tillögu 
þessa efnis fyrir Alþingi á haustþingi 2018.

Það er álit mennta- og menningarmálaráðuneytis að fyrirliggjandi tillaga til þingsályktunar 
um gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls auki ekki við þá áherslu sem 
felst í þingsályktun nr. 36/143 um að mennta- og menningarmálaráðherra setji fram 
markvissa, heildstæða og metnaðarfulla stefnu um varðveislu íslenskrar menningararfleifðar á 
stafrænu formi og leggi drög að því að verkið verði unnið tilteknum árafjölda.

Verði fyrirliggjandi tillaga til þingsályktunar samþykkt kann hún að skapa íslensku prentmáli 
nokkra sérstöðu og jafnvel forgang á aðra þætti íslenskrar menningararfleifðar þegar kemur 
að gerð áætlana um stafræna endurgerð og ákvörðunar um fjárveitingar til slíkra verkefna.
- Um leið þyrfti mennta- og menningarmálaráðuneyti að endurskoða viðeigandi hluta þeirrar 
stefnumótunar um varðveislu íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi sem nú er unnið 
að á grundvelli þingsályktunar nr. 36/143.


