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Umsögn um frumvarp til laga um stuðning við útgáfu bóka á íslensku.
Þingskjal 178 -  176. mál.
Stjórnarfrumvarp.

Athugasemd við skýringar 3. gr. frumvarpsins, þá sérstaklega skilgreiningu á bók og tímariti.

„M eð tímaritum er m.a. átt við hvers konar útgáfu rita, að jafnaði með efni eftir fleiri en einn höfund, 
aðra en útgáfu fréttablaða, sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði: a) kemur út reglulega og a.m.k. tvisvar 
sinnum á ári, b) útgáfan er liður í  ótímabundinni röð, þ.e. gert er ráð fyrir útgáfu um ófyrirsjáanlega 
framtíð, c) einstök hefti bera sama heiti og eru númeruð og útgáfan er seld á fyrir fram ákveðnu verði 
eða dreift til félagsmanna gegn greiðslu félagsgjalds."

Ég, undirritaður, stend fyrir þýðingu og útgáfu á bókum sem alla jafna kallast myndasögur eða 
myndrænar skáldsögur. Um er að ræða vönduð og metnaðarfull verk sem telja um 100+ bls. hver bók, 
en þau eru oft gefin út í ákveðinni röð, lengri sögur/seríur skiptar niður í margar bækur. Sögurnar bera 
sama yfirtitil og oft koma margir höfundar að sömu bókinni.

Eins og sjá má á lýsingunni hér að ofan þá virðist sem okkar bókaútgáfa falli undir skilgreiningu á 
tímaritum þó að það sé í raun fjarri lagi.

Ég óska því þess að þessari skilgreiningu verði breytt eða að texta frumvarpsins verði breytt til að 
(myndasögu)bókaseríur rúmist innan hugtaksins ,bók' t.d. með því að bæta við eftirfarandi texta.

"Bókaseríur sem innihalda bækur sem koma út reglulega undir sama nafni, númeraðar eða 
ónúmeraðar, teljast ekki til tímarita."

Miðað við þá skilgreiningu sem er að finna í skýringum með frumvarpinu (sjá texta hér að ofan), þá er 
ekki annað að sjá en að bækur á borð við Lukku Láka, Tinna, Ástrík og fleiri myndasögur sem ég og 
fleiri ólumst upp við að lesa séu skilgreindar sem tímarit. Þær eru hluti af seríu, eru númeraðar, geta 
komið út oftar en einusinni á ári.

Ég bið ykkur því um að lagfæra þessa skilgreiningu.

Myndasögur eru mikilvægar til að auka lestur ungs fólks og því brýnt að útgefendur myndasögubóka á 
íslensku standi jafnfætis öðrum bókaútgefendum hér á landi.
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