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Nefndarsvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Umsögn um þingskjal 631 -  443 mál. Tillaga til þingsályktunar um að efla íslensku sem opinbert mál á Íslandi.

I.

Um þingsályktunartillöguna

Forlagið ehf. fagnar framkominni tillögu. Ljóst er að lyfta þarf grettistaki til að sporna við þeirri þróun sem hefur 
orðið hvað tungumálið varðar. Bókaútgáfan Mál og menning keypti árið 1992 útgáfurétt að Íslenskri orðabók sem 
áður hafði verið hjá Bókaútgáfu Menningarsjóðs sem þá var í eigu ríkisins. Sá útgáfuréttur hefur síðan flust til 
Forlagsins. Síðan Mál og menning keypti útgáfuréttinn hafa tvær verulega endurbættar útgáfur komið út á prenti auk 
þess sem töluvert hefur verið unnið í rafrænum grunni bókarinnar sem birtur er á vefsetrinu snara.is. Sökum ört 
minnkandi sölu á prentuðum orðabókum og aukinnar samkeppni, m.a. við önnur sambærileg vefsetur, hefur þróun 
og vinna við Íslenska orðabók verið langt frá því sem skyldi og afar mikilvægt að bragarbót verði gerð þar á, og þar 
getur þingályktunartillagan skipt sköpum.

II.

„18. Orðasöfn.
Mikilvægt er að tryggja opið aðgengi almennings að upplýsingum og fræðslu um íslenskt mál, svo sem með orðabókum og 

orðasöfnum. Keyptur verði útgáfu- og birtingarréttur að útgefnum orðabókum svo betur megi tryggja hindrunarlaust aðgengi 
(sbr. ályktun Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu 2016).

Efni skortir um íslenska tungu á netinu, svo sem aðgengilegar orðabækur og alfræðirit. Það vandaða efni sem þó er þar að 
finna blasir ekki í öllum tilvikum við hinum almenna netnotanda og ráða þarf bót á því. Margt úrvalsefni á íslensku á netinu er 
ekki nægilega sýnilegt fyrir íslenska málhafa og aðra áhugamenn um íslensku, þar á meðal börn og ungmenni sem þurfa öllum 
öðrum fremur á því að halda að alast upp við íslensku á netinu."

Gagnsemi orðabóka og uppflettirita á netinu er ótvíræð. Nú vex úr grasi kynslóð barna og ungmenna sem leitar allra 
sinna upplýsinga á netinu og hún þarf að hafa greiðan aðgang að gagnreyndum orðasöfnum. Tvímælalaust er til bóta 
að hafa opinn og gjaldfrjálsan aðgang að sem flestum orðabókum og uppflettiritum á netinu, og ef litið er til 
niðurstaðna PISA-könnunarinnar frá 2015 þar sem kom skýrt fram að lesskilningi og orðaforða íslenskra nemenda er 
ábótavant hlýtur að vera nauðsynlegt að aðgengi að stuðningsritum af þessu tagi sé gott. Að sama skapi þarf að 
þjálfa nemendur í að nota þessi uppflettirit á markvissan hátt og nauðsynlegt að styðja kennara í þeirri vinnu.

Á vefsetrinu snara.is eru alls 36 uppflettirit af ýmsu tagi aðgengileg, til dæmis Íslensk orðabók, 
tvímálaorðabækur, íðorðasöfn, Stóra orðabókin um íslenska málnotkun og ýmis rafræn gagnasöfn. Allflestir skólar á 
landinu eru áskrifendur að snara.is auk fjölda fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. Það hefur tekið þónokkurn tíma að 
byggja upp vefsetrið og töluverð vinna hefur verið lögð í það síðustu fimmtán ár á vegum Forlagsins og Snöru að 
koma orðabókum fyrir í gagnagrunnum, og þótt nýlegar orðabækur séu unnar í birtingarhæfum gagnagrunnum hefur 
þurft að vinna eldri bækur frá grunni, t.d. með því að skanna þær inn og leggja í mikla greiningarvinnu á innihaldi. 
Flest uppflettirit á snara.is eru í höfundarrétti og er rétthöfum greitt fyrir hverja uppflettingu.



Kaup á höfundarrétti og/eða birtingarrétti að orðabókum og uppflettiritum svo gera megi þau aðgengileg 
gjaldfrjálst á netinu eru allra þakka verð. Sömuleiðis þarf að meta hvernig birtingu er best háttað en nú hýsa tvö 
vefsetur efni af þessu tagi: snara.is og malid.is. Til að tryggja stöðu og samkeppnishæfni tungumálsins til framtíðar er 
þó ekki síður mikilvægt að tryggja ritstjórn þessara verka og endurskoðun. Tungumál taka sífelldum breytingum og 
sjaldan eða aldrei hefur verið meiri þörf á reglulegri endurskoðun orðabóka vegna æ hraðari tækni- og 
þjóðfélagsbreytinga. Orðabókavinna hefur alltaf verið kostnaðarsöm og það er engin tilviljun að ekki eru til, stærri 
og nýrri orðabækur en raun ber vitni. Þótt nokkuð hafi komið út af orðabókum síðastliðin tuttugu ár eru þær alltaf 
unnar sem tímabundin átaksverkefni og lítið skipulag er á uppfærslum og endurskoðun. Sem dæmi má nefna að út 
komu Spænsk-íslensk og Íslensk-spænsk orðabók árin 2007 og 2011 og var mikið þrekvirki að afla fjár til að ljúka þeirri 
vinnu. Þegar allt var talið saman tók um tuttugu ár að fjármagna verkið. Engin ritstjórn starfar hins vegar við þau verk 
lengur og þótt það væri hægt að endurskoða þau, bæta við orðum og lagfæra eftir atvikum fer einungis fram 
tilviljanakennd söfnun á leiðréttingum. Þetta á við um fjölmargar orðabækur, af ýmsum ástæðum. Oft hafa höfundar 
farið að sinna öðrum verkefnum og fjárhagslegar forsendur fyrir áframhaldandi vinnu eru ekki til staðar vegna þess 
að bækurnar skila litlum tekjum. Fæstir höfundar hafa svigrúm til að sinna henni í sjálfboðavinnu.

Eins og áður sagði fagnar Forlagið framkominni tillögu. Við teljum afar mikilvægt að allir sem koma að orðabókagerð, 
útgáfu og birtingu vinni sameiginlega að því að tryggja bæði ritstjórnarlega vinnu við orðabækur/orðasöfn og aðgengi 
alls almennings að efninu.

III.

Ljóst er að nú ríkir ófremdarástand þegar horft er til þróunar og vinnu við nýjar orðabækur. Vilji Forlagsins til að 
breyta núverandi ástandi er mikill en ljóst að tekjur myndu hvergi nærri duga til að standa undir slíkri vinnu sökum 
minnkandi sölu á orðabókum auk þess sem samkeppni við mun stærri aðila (s.s. Google) og sömuleiðis hið opinbera 
(s.s. malid.is) gerir að verkum að ekki er hægt að ráðast í kostnaðarsama vinnu og útgáfu.

Forlagið telur því mikilvægt að hagsmunaaðilar vinni saman að því að efla það sem fyrir er og standa saman að 
frekari framþróun fremur en að vinna hver í sínu horni. Þannig fæst mun betri nýting fjármuna og útkoman verður 
mun betri og markvissari.

Að standa sameiginlega að opnun Snöru fyrir allan almenning getur orðið til þess að gjörbreyta núverandi ástandi til 
hins betra á skömmum tíma.
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