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Tillaga til þingsályktunar um gerð áætlunar un stafræna endurgerð íslensk prentmáls.

Hljóðbókasafn Íslands fékk til skoðunar tillögu til þingsályktunar um gerð áætlunar um 

stafræna endurgerð íslensk prentmáls. Tillagan er tímabær og er henni fagnað innilega. Eins 

og tekið er fram er með stafvæðingunni unnt að stórauka aðgengi íslensks almennings að 

þjóðararfinum og eru Norðmenn til mikillar fyrirmyndar í þessu efni.

Evrópusambandið hefur lagt fram sérstök tilmæli um hvernig skuli staðið að slíkri 

stafvæðingu, hvernig skuli yfirfæra og varðveita efni. Hljóðbókasafn Íslands veitir 

prentleturshömluðum aðgang að prentuðu máli sem annars er óaðgengilegt fyrir þennan 

hóp , í formi hljóðbóka og stafrænni endurgerð á annars lokuðum texta.

Undirrituð vill ítreka sérstaklega að farið verði eftir tilmælum Evrópusambandsins í þaula 

hvað varðar aðgengi að stafrænu efni og að tryggt verði að stafvæðingin nái til allra 

þjóðfélagsþegna, að tryggt verði að prentleturshamlaðir einstaklingar, blindir, sjónskertir, 

lesblindir og fleiri sem eiga við slíka hömlun að stríða hafi jafnan aðgang að efninu og aðrir.

Gild ástæða er fyrir því að taka þetta sérstaklega fram því skort hefur meðvitund um þessi 

máli í íslensku samfélagi þegar kemur að stafvæðingu efnis. Sem dæmi má nefna að vefurinn 

timarit.is sem er sannarlega mikil góð upplýsingaveita er alveg lokaður fyrir blinda og aðra 

textahamlaðra.



Efnið þar hefur verið skannað inn og hægt er að fara inn í textann en það vantar alla 

uppsetningu (navigation) svo ekki er hægt að lesa textann í réttri röð. Þetta þýðir að efnið er 

ónothæft fyrir prentleturshamlaða. Svona vinnubrögð þýða einfaldlega að endurgera þarf 

efni af vefnum, sem blindir og sjónskertir óska eftir að fá aðgang að, sem er mikil sóun á tíma 

og peningum hins opinbera.

Stafræn endurgerð á texta með ásættanlegu aðgengi fyrir blinda krefst ekki mikillar 

aukavinnu og til eru leiðbeiningar og sjálfvirk tól til þess að tryggja að stafrænn texti verði 

aðgengilegur fyrir alla. Efalaust felast slíkar leiðbeiningar í tilmælum Evrópusambandsins um 

stafvæðingu. Alþjóðlegu aðgengissamtökin DAISY hafa það að markmiði að allt efni verði 

gert „born accessible" (aðgengilegt frá upphafi) og vonin er sú að með tímanum verði sérstök 

bókasöfn fyrir prentleturshamlaða óþörf en ráðgjafar er þörf. Samkvæmt rannsóknum glímir 

að lágmarki 5% þjóðar við prentleturshömlun af einhverju tagi, en talið er að hlutfallið sé 

nær 10%.

Því vil ég leggja þunga áherslu á að við skipun starfshóps um stafvæðingu verði tilnefndur 

aðili sem hefur hagsmuni prentleturshamlaðra að leiðarljósi svo koma megi í veg fyrir að 

þúsundir íslendinga komi að lokuðum dyrum þegar þessu mikilvæga verkefni verður hleypt af 

stokkunum.

Með virðingu og fyrirfram þökkum, 

Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, forstöðumaður Hljóðbókasafns Íslands.


