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Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu um gerð áætlunar um stafræna endurgerð 
íslensks prentmáls, 148. löggjafarþing, þskj 306, 219. mál

Undirrituð fyrir hönd Rithöfundasambands íslands hefur kynnt sér efni 
þingsályktunartillögu um gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls, 148. 
löggjafarþing, þskj 306, 219. mál og óskar að koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum við tillöguna.

Tillagan lýtur ekki að efnislegum breytingum á íslenskum lögum en gengur út á að gerð 
verði kostnaðar- og tímaáætlun um tiltekna stafræna endurgerð íslensks prentmáls sem 
verði aðgengileg til lestrar á nettengdum búnaði og kanni möguleika þess að ná 
samningum við höfundaréttarhafa um slík afnot. I sjálfu sér er jákvætt að gerðar séu 
kostnaðar- og tímaáætlanir og hefur undirrituð engar athugasemdir við slíkt. Hins vegar 
verður ekki fram hjá því litið að tillagan af afskaplega rúmt orðuð og þar með nokkuð 
óljóst hvað um sé að ræða, í fleiri skilningi en einum.

Sem dæmi má nefna að heppilegra væri að a.m.k. í greinargerð væri að finna útskýringu 
eða skilgreiningu á því hvað felist í stafvæðingu íslensks prentmáls, hvemig slíkar skrár 
verði gerðar og/eða varðveittar. Það era ð auki óljóst hvað átt er við með tilvísun 
greinargerðar til þess að bók hafi „náð þeim aldri að [hún sé] ekki lengur söluvara á 
markaði”. Hvenær bók hefur náð þeim aldri er mismunandi eftir því hvað miðað er við. 
Er hér miðað við heildarsölu á gildandi útgáfusamningstímabili? Er miðað við árssölu? Er 
miðað við forsendur ákvörðunar um hvort farga megi lager með vísan til útgáfusamnings 
aðila? Er miðað við hversu langur tími þarf að líða án þess að nokkuð eintak bókarinnar 
seljist? Eða er einfaldlega miðað við tiltekinn áraQölda frá fyrstu útgáfu? Þetta þarf 
augljóslega að skilgreina betur.

I greinargerð em t.a.m. sérstaklega nefndar til sögunnar stofnanir og embætti í Evrópu og 
á Norðurlöndum, sem hafið hafa yfirfærslu efnis á stafrænt form en betur færi ef skýrar 
væri kveðið á um það hvort markmið og tilgangur starfshópsins sé að líta sérstaklega til 
þeirra aðferða sem þeir aðilar nota eða hvort bera eigi þær aðferðir saman og jafnvel 
kostnaðargreina. Þetta er einnig óljóst.

Þá er starfshópnum skv. tillögunni ætla að kanna möguleika þess „að ná samningum við 
höfundarétthafa um slík afnot stafrænnar endurgerðar ritverka” (skáletrun undirritaðrar). 
Hér er komið að kjama athugasemda undirritaðrar. Þetta orðalag er alls ófullnægjandi
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enda alveg á huldu hvað átt er við með „slík afnot”. Hér væri nauðsynlegt að skýra 
hugtakið og útlista nákvæmlega hvað átt sé við. Erfitt er að sjá fyrir sér að samtal við 
rétthafasamtök um stafræn afnot verka, beri nokkum árangur þegar aðilum sem í slíku 
samtali eiga er í raun ekki ljóst hvað verið er að fjalla um. Það er grunnforsenda slíks 
samtals að nákvæmlega sé útskýrt hvað átt sé við með þeim afnotum sem vísað er til í 
tillögunni, til að tillagan megi ná markmiði sínu.
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