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Efni: Umsögn Íðorðafélagsins um tillögu til þingsályktunar um að efla íslensku sem opinbert mál á 
Islandi.

Í tillögunni er lagt til að stuðlað verði að vitundarvakningu um mikilvægi íslenskrar tungu, gildi hennar 
og sérstöðu. Íðorðafélagið fagnar þingsályktunartillögunni og telur hana tímabæra. Hún styður við 
meginmarkmið íslenskrar málstefnu um að íslenska verði notuð á öllum sviðum íslensks samfélags.

Í aðgerðaráætluninni kemur fram að styðja skuli við starf orðanefnda til að tryggja að íslenskur 
fræðiorðaforði og íðorðastarf eflist. Íðorðafélagið tekur undir þetta en bendir jafnframt á að 
nauðsynleg forsenda þess er fjárhagslegur stuðningur við íðorðastarfið.

Starf orðanefnda getur verið með ýmsu móti. Mikil vinna er í því fólgin að taka saman íðorðasöfnen 
oft er um að ræða 3-5 sérfræðinga á viðkomandi fagsviði sem funda reglulega, en eru ólaunaðir 
sjálfboðaliðar. Reynslan er sú að starf orðanefnda gengur best þegar þær hafa getað ráðið 
starfsmann eða ritstjóra sem undirbýr efni fyrir fundina. Erfitt hefur verið að fá styrki í íðorðastarf og 
er Málræktarsjóður eini sjóðurinn sem hefur haft það verkefni að styðja við slíkt starf en hann hefur 
því miður lítið og stundum ekkert fjármagn til úthlutunar.

Íðorðafélagið leggur til að annaðhvort verði Málræktarsjóður efldur til að unnt verði að veita 
orðanefndum starfsstyrki og útgáfustyrki eða þá að stofnaður verði sérstakur Íðorðasjóður sem hefði 
það sérstaka markmið að styrkja íðorðastarf í landinu fjárhagslega.

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hefur boðið upp á fundaraðstöðu fyrir orðanefndir 
og ráðgjöf um íðorðastarfið auk þess að reka sérhæfðan íðorðabanka þar sem birt eru fjölmörg 
íðorðasöfn í opnum aðgangi fyrir fagfólk og almenning. Íðorðafélagið bendir á að þessi stuðningur er 
mjög mikilvægur fyrir íðorðastarf í landinu en að hann þurfi að efla enn frekar.

Með góðum og aðgengilegum íðorðasöfnum eiga íslenskir þýðendur og aðrir höfundar miklu hægara 
með að skrifa um sérfræðileg efni á íslensku og staða íslensku sem opinbers máls verður sterkari en 
ella.

Fyrir hönd Íðorðafélagsins,

Ágústa Þorbergsdóttir, agustath@hi.is
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