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Umsögn stjórnar Rithöfundasambands íslands um tillögu til 
þingsályktunar um að efla íslensku sem opinbert mál á íslandi, þingskjal 
631, 443. mál.

Stjórn Rithöfundasambands íslands fagnar tillögunni og styður meginmarkmið 
hennar um að efla íslenskuna á öllum sviðum. Engu að síður undrast stjórn RSÍ fjar- 
veru höfunda og gildi skrifa á íslensku í tillögunni. íslenskir höfundar, hvort sem þeir 
skrifa bækur, leikverk, handrit fyrir sjónvarp, kvikmyndir eða annað efni, skrifa fyrir 
örmarkað þar sem jafnvel höfundalaun metsölubóka ná vart lágmarkslaunum. Eigi 
íslenskar bókmenntir sem ein af undirstöðum íslenskrar tungu að geta blómstrað 
verður höfundum að vera kleift að hafa skrif að aðalatvinnu.

Stjórn RSÍ telur afar mikilvægt að styðja betur við höfunda og helsta leiðin til þess er 
að efla starfslaunasjóð rithöfunda, fjölga þeim mánuðum sem eru til skiptanna, 
hækka launagreiðslurnar og skilgreina starf rithöfunda sem fullt starf en ekki 2/3 eins 
og nú er. Þeir styrkir sem tilgreindir eru til bókmennta í tillögunni virðast eingöngu 
ætlaðir útgefendum.

Stjórn RSÍ hvetur allsherjar- og menntanefnd Alþingis til að gefa höfundum meira 
vægi í tillögunni, t.d. með því að leggja til að launasjóður höfunda verði efldur og 
aðgerðir sem tryggi að höfundar fái almennt greitt fyrir vinnu sína og not og birtingu á 
verkum sínum en töluverður misbrestur er á slíku. Þá leggur stjórnin til að styrkari 
stoðum verði skotið undir ýmis verkefni sem ætlað er að auka áhuga á tungumálinu, 
lestri og bókmenntum. Má þar til dæmis nefna verkefnið Skáld í skólum þar sem 
höfundar heimsækja skólana til að fjalla um bókmenntir frá ýmsum hliðum og RSÍ 
hefur annast frá árinu 2006.

Auk þess gerir stjórn RSÍ athugasemdir við einstaka liði tillögunnar, númer vísa til 
skýringa við hverja grein í greinargerðinni.

4. Skólabókasöfn:

Mikilvægi skólabókasafna er ekki hægt að ofmeta. Þrátt fyrir ákvæði um bókasöfn i 
lögum um grunn- og framhaldsskóla er víða pottur brotinn í þeim efnum. Sum 
skólasöfn eru til fyrirmyndar en opnunartími er takmarkaður hjá öðrum, faglegt starf 
skortir algjörlega og aðföng byggjast einkum á gjafabókum frá heimilum nemenda og 
innkaupum á nytjamörkuðum. Samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem 
lögfestur hefur verið hér á landi eiga börn rétt á bókum er endurspegla samtíma 
þeirra og uppruna. Þá teljum við rétt að huga einnig að bókakosti leikskóla og að 
honum sé viðhaldið. Á hinum Norðurlöndunum er litið á innkaup hins opinbera fyrir 
bókasöfn, einkum skólasöfn, sem lið í stuðningi við bæði höfunda og útgefendur. Hér 
er þessu öfugt farið og má segja að útgefendur (og þar með höfundar) styrki hið 
opinbera með því að bjóða bókasöfnum og skólum að kaupa bækur á afslætti á 
sérstökum degi á árlegum bókamarkaði Félags íslenskra bókaútgefenda.
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16. Almenningsbókasöfn:

Stjórn RSÍ tekur undir mikilvægi almenningsbókasafna í nútímasamfélagi.
Við viljum benda á að nokkur misbrestur hefur verið á að bókasöfn greiði höfundum 
fyrir notkun, upplestur og sýningu á höfundaréttarvörðu efni, t.d. vegna upplesturs úr 
verkum fyrir börn sem þó er opinber birting. Við teljum lag að nýta þetta tækifæri til 
að gera bragarbót á þessu.

21. íslenskt táknmál:

Bækur íslenskra höfunda, einkum barnabækur, hafa verið þýddar á táknmál í 
rafbókarformi án þess að höfundar fái umbun fyrir. Mun fleiri bækur þurfa að komast 
á þetta form og gríðarlega mikilvægt að þau sem nota íslenskt táknmál fái bækur við 
hæfi og hafi aðgang að nýjum og góðum íslenskum bókum eins og önnur börn. 
Eðlilegt væri að höfundar verkanna fengju greiðslur fyrir slíkar útgáfur, líkt og þeir fá 
þegar bækur þeirra eru lesnar sem hljóðbækur hjá Hljóðbókasafni íslands en svo er 
ekki.

Við vekjum athygli á að hvergi er vikið að íslensku leikhúsi í tillögunni. í upphafi var 
Þjóðleikhúsið kallað musteri íslenskrar tungu og því er ekki gott að það skuli algjör- 
lega gleymast í þessari umræðu, frekar en önnur leikhús í landinu. Þörfin fyrir íslensk 
leikrit leikin á íslensku er ekki síður knýjandi en aðrar greinar ritlistar ef okkur er al- 
vara í að standa vörð um íslenska tungu. Til dæmis má nefna að íslenskar bar- 
nasýningar eru gríðarlega mikilvægur þáttur í menningarlegu og málfarslegu uppeldi. 
Við þurfum að styðja íslensk leikskáld til ritunar verka um íslenskan veruleika og ein- 
nig þau leikhús sem vilja gera íslenskri leikritun hátt undir höfði.
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