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Frumvarp til laga um stuðning við útgáfu bóka á íslensku

Stjórn SIUNG -  Samtaka íslenskra barna- og unglingabókahöfunda styður meginmarkmið 
frumvarpsins og tekur undir að aðgerða er þörf til að auka lestur og læsi og tryggja framgang 
íslenskunnar.

Vandi barnabókarinnar er í raun þríþættur.

1. Tryggja þarf að góðir höfundar geti haft atvinnu af því að skrifa vandaðar bækur fyrir 
börn og unglinga.

2. Tryggja þarf útgáfu slíkra verka.
3. Bækurnar þurfa að rata til barna og ungmenna.

Misbrestur hefur verið á þessu öllu saman hér á landi og nánast enginn stuðningur við 
greinina. Umrætt frumvarp gæti, með breytingum, lagað eitt af þessum atriðum, þ.e. að 
útgefendur gæfu frekar út barnabækur, en gerir að mati stjórnarinnar ekkert til að bregðast 
við öðru. Frumvarpið mun ekki verða til þess að fleiri barnabókahöfundar geti lifað af 
skrifum eða tryggja að öll börn hafi aðgang að bókum sem endurspegla samtíma þeirra og 
uppruna. Það má vel færa rök fyrir því að með styrkjum til útgefenda fjölgi útgefnum 
barnabókum. En það tryggir ekki barnabókahöfundum laun fyrir seld eintök. 
Barnabókahöfundar þurfa að geta einbeitt sér að því að skrifa fyrir börn og unglinga, fá 
tímann sem þarf til þess því það mun auka gæði bókanna. Barnabókahöfundar hafa til 
dæmis verið í minnihluta þeirra er hljóta starfslaun og er það öfugsnúið að okkar mati.

Stjórn SÍUNG telur viðmiðunarfjárhæðina allt of háa þegar kemur að barna- og 
unglingabókum, sbr. 5. gr. c. Margar barnabækur, sér í lagi bækur fyrir börn sem eru nýlega 
farin að lesa, eru og eiga að vera stuttar og beinn framleiðslukostnaður því ekki hár.

Stjórnin hvetur þingmenn til að skoða stuðningskerfi nágrannaríkja okkar. Þar er Noregur 
fremstur í flokki er kemur að barnabókum. Kerfið sem Norðmenn nota tekur á öllum þremur 
þáttunum sem stjórn SÍUNG telur nauðsynlegt að styrkja; tryggir afkomu höfunda (og þ.a.l. 
aukin gæði bókanna), styrkir útgáfur og kaupir barna- og ungmennabækur sem notaðar eru 
á almennings- og skólabókasöfnum og á leikskólum.
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