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Efni: Um sögn  um tillögu til þingsátyktunar um að efla ís lensku sem opinbert 
mál  á íslandi -  443. mál

Landsbókasafn  ís lands -  Háskó labókasafn  styður he ilshugar tillögu til þ ings- 
ályktunar um að efla ís lensku sem  opinbert mál á íslandi, auk markm iða og 
aðgerðaáætlun fyrirárin 2019-2022.

Allar tillögur í aðgerðaáætlun eru mikilvægar en sérstaktega er lýst ánægju með 
tillögur er varða læsi, skólasöfn, háskó lakennslu  og rannsóknir, stafrænt námsefni, 
bókaútgáfu, sjóð fyrir barna- og ungmennabókmenntir, almenningsbókasöfn, 
máltækni og opið aðgengi a lm enn ings aó oróasöfnum  og upplýsingaveitum um 
íslenskt mál. Markmióió ætti aó vera aó stuóta að auknum  Lestri á ísLensku og efLa 
hana í stafrænum heimi.

Athugasem dir  við ofantaLdar greinar í aðgerðaáætlun:

2. Miki lvægi læsis. Lögð er áhersla  á lestur og lestrarfærni. Hér þarf að hatda 
áfram þeirri góðu vinnu sem  hefur verið unnin á undanförnum árum til þess  að 
hvetja börn og ungmenni tiL aó bæta sig í lestri. Sérstaklega  er tekin fram aðkoma 
bókasafna að eflingu Læsis almennt, en hlutverk þeirra og sú sérþekking sem  
starfsfólkið býr yfir er ekki ofmetin. Víóa um land standa a lm enn ings- og 
skólabókasöfn  fyrir m argvís legum  vióburðum og hvatningu varóandi Lestur og Læsi 
og brýnt er að efLa það starf.

U. Skólabókasöfn. Vert er að benda á að eftir hrun var fjármagn til ritakaupa 
velflestra bókasafna skorið niður, víða allt að 70%. Mörg skólabókasöfn Lentu iLla í 
þe ssum  niðurskurói. Sum ssta ó a r  hefur n iðurskurðurinn gengið til baka en í of 
m ögum  tilvikum hefur það ekki gerst og söfnin því ekki getað keypt hentugt efni. 
Mikilvægt er að sveitarfélög auki fjármagn til starfsemi skólabókasafna og hvatt er 
til þess  að mennta- og menningarmáLaráóuneytið setji viómið eða staóta um 
starfsemi skólasafna, bæói á grunn- og fram haldsskó last ig i m.a. um safnkostinn, 
Lágmarksendurnýjun á honum, tækjabúnað og fjölda starfa. Vonast er til aó ný lög
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um stuóning við útgáfu bóka á ís lensku nr. 130/2018 verði til þess aó úrval bóka fyrir 
börn og unglinga aukist.

7. Háskó lakenns la  og rannsóknir. Mikilvægt að birta nióurstöður rannsókna  á 
öðrum tungumálum, en jafnframt á íslensku. Einnig að halda vel utan um 
rannsóknagögn, nióurstöóur og birtingar á rannsóknum  íslendinga, hvort sem  þær 
fara fram hér á landi eóa annars  staóar.

9. Stafrænt námsefni. Afar mikilvægt er aó auka hlut stafræns námsefnis meó 
m arkv issum  aógeróum og auknu fjármagni. Nauösynlegt er aó nemendur fái 
nám sgögn  bæöi á pappír og rafrænt og venjist á aó nota báöar tegundir.

14. Bókaútgáfa.  Lb s-H b s  styóur allar skyn sam legar  aógeróir til eflingar 
bókaútgáfu og bókmenningu á IsLandi. Fagnaó er nýsamþykktum lögum um 
stuóning vió útgáfu bóka á ís lensku nr. 130/2018 og mikilvægt er aó styrkja þaó 
umhverfi sem  bókmenningin þrífst í, ís lenska tungu, ritun og útgáfu bóka á ístensku, 
tækniþróun í greininni, styrkjaumhverfi o.fl.

15. Barna- og ungmennabókmennt ir.  Margoft hefur komiö fram aó skortur er á 
fjölbreyttara lesefni á ís lensku fyrir börn og ungmenni. Lýst er ánægju meó 
hugmyndir um nýjan styrkjaflokk, fyrir barna- og ungmennabækur, hjá Miöstöó 
ís lenskra  bókmennta.

16. Almenn ingsbókasöfn. Skv. bókasafnalögum  nr. 150/2012 skal mennta- og 
menningarmáLaráðuneytió stofna bókasafnaráó og bókasafnasjóó. Því mióur hefur 
gengió erfiólega aó koma á starfhæfu ráói og aldrei hefur neinum fjármunum verió 
ráóstafaó i bókasafnasjóó. Því er fagnaó tiLlögu um aó framLag til sjóösins verói 
tryggt á fjárLögum og þaó notaó til aó efla starfsemi bókasafna meó því aó styrkja 
rannsóknir, þróunarverkefni og sam starf  bókasafnanna. ALmennings- og 
skóLabókasöfnin gegna lykiLhlutverki varóandi eflingu íslenskunnar, meó því aó 
tryggja aógengi aLLs aLmennings aó útgefnu efni á ísLensku, meó stuóningi við Læsi, 
meó margvís legum  vióburóum sem  styója vió hvers kyns menningarstarfsem i o.fl.

17. Máltækni. Lýst er stuóningi vió aLlar aðgeröir sem  tryggja ísLenskunni s e s s  í 
stafrænum heimi.

18. Oróasöfn. Tekió er undir mikiLvægi þess  aó tryggja opinn aógang aó 
oróasöfnum  og uppLýsingaveitum um ísLenskt mál, enda er tungan sameign okkar 
aLLra. Einnig er mikiLvægt aó búa til og opna gagnasöfn sem innihaLda ísLenskt 
prentmál og jafnvel taLmáL fyrri tíma í rannsóknaskyni.

ViróingarfyLlst,

Landsbókavöróur
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