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Umsögn um þingskjal 306 — 219. mál: Gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks 
prentmáls.

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum fékk til skoðunar þingsályktunartillögu um 
gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls. Undirrituð hafa kynnt sér 
tillöguna.

Í greinargerð með þingsályktunartillögunni er fjallað um mikilvægi stafvæðingar prentefnis. 
Þar er vísað til ávinnings með tilliti til varðveislu efnisins, stóraukins aðgengis að því og því 
að með stafvæðingunni sé stutt við markmið um að efla stöðu íslensks máls í stafrænum 
heimi. Þá er vísað til sambærilegs verkefnis í Noregi, Bokhylla.no, sem lokið var við nú í 
upphafi árs eftir tæplega 10 ára vinnu. Í samningi norska landsbókasafnsins, 
Nasjonalbiblioteket, og samtaka rétthafa í Noregi, Kopinor, kemur markmið stafvæðingar 
efnisins skýrt fram. Efnið skal vera aðgengilegt í nettengdum tækjum með norskar IP-tölur til 
lestrar á skjá í gegnum vefsíður norska landsbókasafnsins og það skal vera leitarbært í 
leitarvélum. Þar að auki, og þá kemur að þeim lið sem undirrituð láta sig helst varða, getur 
norska landsbókasafnið veitt aðgang að efninu með öðrum hætti í sérstökum tilgangi, til 
rannsókna eða menntunar, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.1

Stór textasöfn eru afar mikilvæg verkfæri í mörgum greinum hugvísinda, í félagsvísindum og 
einnig í tæknigreinum þegar unnið er með tungumál, þ.e. í greinum sem tengjast máltækni. 
Við orðabókagerð er mikilvægt að hægt sé að finna sem fjölbreytilegust dæmi um 
orðnotkun og úr sem fjölbreytilegustum textum til að unnt sé að greina sem flest blæbrigði 
sem kunna að finnast í málinu, hvort sem það eru merkingarblæbrigði, breytileiki í 
setningargerð eða beygingum, yfirfærsla á notkunarsviði orða eða orðmynda í gegnum 
tíðina eða önnur einkenni málsins sem rannsóknir í orðfræði láta sig varða. Á undanförnum 
árum hefur aðgengi að stafrænu efni aukist mjög sem hefur opnað nýja möguleika í 
rannsóknum á þessu sviði. Áþreifanlegur skortur á útgefnum bókum sem leitarbærar eru 
með þessum hætti, bæði á fræðiritum og skáldritum, getur þó skekkt myndina því í þeim er

1 Sjá: https://nffo.no/ViewFile.aspx?id=989
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texti sem oft er annars eðlis en það sem aðgengilegt er. Hann getur verið ígrundaðri, 
orðaforðinn getur verið annar og sjaldgæfari eða sértækari orðnotkun er stundum hvergi að 
finna nema þar. Stafræn endurgerð útgefinna bóka myndi því styðja mikið við rannsóknir á 
þessu sviði.

I máltækni eru stór textasöfn greind málfræðilega og notuð til að búa til tölfræðileg líkön af 
málinu. Þessi líkön eru notuð til að auka nákvæmni í talgervlum, þýðingarvélum og við 
ritvilluleit, svo eitthvað sé nefnt.2 Hér gildir það sama og við orðfræðirannsóknirnar, því fleiri 
og fjölbreytilegri sem textarnir eru sem hægt er að nota í þessa þróun, því betri verður 
niðurstaðan. Textar á borð við þá sem stafvæddir yrðu í því verkefni sem lýst er í 
þingsályktunartillögunni myndu því koma að miklu gagni á fleiri sviðum við að efla stöðu 
íslensku í stafrænum heimi en eingöngu því að gera fjölbreytilegt prentefni aðgengilegt.

Undanfarin ár hefur stafrænum hugvísindum vaxið fiskur um hrygg, ekki síst í 
nágrannalöndum okkar. Stafræn hugvísindi er rannsóknarsvið sem notar tölfræðilegar 
aðferðir og önnur verkfæri tölvunarfræðinnar til að skoða viðfangsefni hugvísinda, svo sem 
bókmenntafræði, sögu eða tungumál. Meginstoð slíkra rannsókna er aðgangur að 
stafrænum gögnum, sem hægt er að vinna með og greina. Tímarit eru gefin út og ráðstefnur 
haldnar sem sérhæfa sig í stafrænum hugvísindum, meðal annars á Norðurlöndum en þriðja 
norræna ráðstefnan í stafrænum hugvísindum fór fram í Helsinki nú í mars (2018). Þar var 
meðal annars fjallað um rannsóknir á breytingu á merkingu orða eins og þau birtast í 
prentuðu efni á löngum tíma, leit að höfundum gamalla texta með stílmælingum, 
tölfræðilega greiningu á því hvernig rit sem teljast til ákveðinnar bókmenntastefnu greina sig 
frá öðrum ritum, þróun á umfjöllun um kyn í bókmenntum á 75 ára tímabili og flutninga 
Norðmanna til Vesturheims á nítjándu öld og í upphafi þeirrar tuttugustu. Allar þessar 
rannsóknir byggðu á miklu magni prentefnis sem hefur verið stafvætt, sumar á Bokhylla.no. 
Án stafvæðingarinnar væru þessir nýju rannsóknarmöguleikar ekki fyrir hendi.

Í félagsvísindum eru stór textasöfn notuð í auknum mæli til að greina samfélagið og 
samfélagsbreytingar. Þar má nefna rannsóknir á fátækt, hatursorðræðu og viðhorfum til 
loftslagsbreytinga.3

Í Noregi hefur efnið í Bokhylla.no þegar verið nýtt til ýmiss konar rannsókna. Þar má nefna 
orðfræðirannsóknir þar sem skyldleiki orða er skoðaður4 og stílmælingar sem urðu til þess 
að finna höfund sem skrifaði á 6. áratugnum undir dulnefni umdeilda bók, Blokk 7. Daglig liv 
i„Kjærlighetsredet" i en tysk konsentrasjonsleir.s Þá hefur verið settur upp n-stæðuskoðari 
sem gefur almenningi kost á að skoða tíðni orða og orðasambanda í textum eftir útgáfuárum 
og þannig átta sig á tísku í orðnotkun eða vinsældum fólks eða menningarfyrirbæra.6

2 Sjá t.d. viðeigandi kafla í skýrslunni Máltækni fyrir íslensku 2018-2022: verkáætlun. 
(https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=56f6368e-54f0-11e7-941a-005056bc530c)
3 Frekari umfjöllun og dæmi um notkun textasafna í félagsvísindum má t.d. finna á vef ESRC Centre for Corpus 
Approaches to Social Science við Lancaster-háskóla í Bretlandi: http://cass.lancs.ac.uk/?page_id=43
4 Sjá útdrátt í ráðstefnuriti DHN 2016: http://www.hf.uio.no/iln/english/research/networks/digital- 
humanities/news-and-events/events/2016/pdf/bofab.pdf
5 Sjá sama rit.
6 https://www.nb.no/sp_tjenester/beta/ngram_1/
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Að auki má nefna að nú vinna tveir doktorsnemar að doktorsverkefnum við Háskólann í Osló 
sem snúast um greiningu efninu í Bokhylla.no í verkefni sem heitir Data-Mining the Digital 
Bookshelf.7

Af því sem hér hefur komið fram má ráða að fjölmargir nýir möguleikar myndu opnast í 
rannsóknum á ýmsum sviðum með stafvæðingu alls íslensks prentmáls, ekki síst á 
rannsóknarsviðum Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum en einnig á öðrum 
sviðum. Að auki myndi greining á stafrænt endurgerðum textum gagnast við að bæta þau 
máltækniverkfæri sem nú stendur til að þróa í máltækniáætlun sem ríkisstjórnin ákvað í 
stjórnarsáttmála að ráðast í og stendur til að hefjist á þessu ári. Við undirrituð lýsum yfir 
stuðningi við tillöguna en viljum árétta nauðsyn þess að tryggja möguleika á aðgangi að 
efninu til rannsókna, rétt eins og gert er í norska bokhylla-verkefninu í 4. grein samnings 
norska landsbókasafnsins og rétthafasamtakanna. Við skipan starfshópsins sem fjallað er um 
í þingsályktunartillögunni er því mikilvægt að fulltrúi rannsóknasamfélagsins yrði skipaður í 
hópinn, með þekkingu á textarannsóknum, gagnamálfræði eða stafrænum hugvísindum.
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