
LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS -  HÁSKÓLABÓKASAFN

Nefndarsvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 15. nóvember 2018 
Tilvísun: 201810-0011 /IS /hkg/hb

Efni: Frumvarp til laga um stuðning við útgáfu bóka á íslensku -  176. mál

Landsbókasafn Islands - Háskólabókasafn hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um 
stuðning við útgáfu bóka á íslensku.

Safnið styður allar skynsamlegar aðgerðir til eflingar bókaútgáfu og bókmenningu á 
Islandi. Mjög mikilvægt er að styrkja það umhverfí sem bókmenningin þrífst í, íslenska 
tungu, ritun og útgáfu bóka á íslensku, tækniþróun í greininni, íslensk bókasöfn, 
styrkjaumhverfi o.fl. Markmiðið ætti að vera að stuðla að auknum lestri á íslensku og efla 
hana í stafrænum heimi.

Kostnaðarhlutinn er heldur ónákvæmur. Kostnaðarmat frá ljármála- og efnahags- 
ráðuneytinu fylgir ekki frumvarpinu, en í greinargerð kemur fram að settur var á fót 
starfshópur innan ijármála- og efnahagsráðuneytisins sem skoðaði kosti og galla 
mismunandi stuðnings eða aðgerða og niðurstaðan varð sú sem kynnt er í frumvarpinu. 
Einnig kemur fram að kostnaður vegna stuöningsins gæti orðið 300-400 milljónir á ári 
miðað við 25% endurgreiðslu. Kostnaður vegna nefndar og afgreiðslu umsókna er 
áætlaður „einhver“, en hann gæti líka orðið umtalsverður. Gott hefði verið að fá 
samanburð á því að lækka eða afnema virðisaukaskatt á bókum og þeirri leið sem hér er 
lögð til.

I greinargerð kemur einnig fram að samdráttur hafi orðið í bókaútgáfu á undanförnum 
árum og birt línurit sem sýnir um 40% veltusamdrátt hjá bókaútgefendum á árunum 
2008-2017. Ekki kemur fram hvort aðeins sé um að ræða útgáfu á pappír eða hvort 
rafrænt efni sé tekið með. íslenskir bókaútgefendur hafa verið heldur tregir til að notfæra 
sér nýja tækni, eitthvað hefur verið um slíka útgáfu, en hún hefur farið hægt vaxandi. 
Islenskir útgefendur virðast líta á útgáfu bóka á öðru formi en pappír sem algjöra

ARNG RÍM SG Ö TU  3 107 R EY K JA V ÍK  • SÍMI: 525 5600 BRÉFASÍM I: 525 5615 

N ETFANG: unnlvs't/'landshokasurn is VEFFA N G : w w w .landsbokasafn.is

http://www.landsbokasafn.is


LANDSBÓK.ASAFN ÍSLANDS -  1IÁSKÓLABÓKASAFN 

aukagetu. Nú hafa Landskerfi bókasafna og almenningsbókasöfnin í landinu hafið rekstur 
á Rafbókasafninu rafbokasafnid.is, þar sem notendur geta fengið rafbækur og hljóðbækur 
að láni í einn mánuð í tækin sín. Notendur hafa tekið Rafbókasafninu fagnandi og biðlisti 
er eftir mörgum bókum, en vandamálið er að flestar bækurnar þar eru á erlendum málum 
þar sem skortir íslenskar raf- og hljóðbækur eða að útgefendur hafa ekki viljað setja sínar 
bækur þar inn. Þessu þarf að breyta.

bað er því ánægjulegt að stuðningurinn nær einnig til rafbóka, hljóðbóka eða annarra 
forma en á pappír og einnig myndasagna og ólíkra tegunda bóka, barnabóka o.s.frv. 
Kaupendur ættu því að fá fjölbreyttara úrval til að velja úr. Lagt er til að ákveðinn hluti 
fjármagnsins verði tekinn frá fyrir barna- og unglingabækur og að skiptingin milli pappírs 
og rafrænnar útgáfu verði svipuð, til að ýta undir tækniþróun og umbreytingaferli í 
bókaútgáfu.

Þá er vert að benda á að frumvarpið tekur einungis til stuðnings við bókútgefendur, en í 
skýrslu starfshóps um bókmenningarstefnu sem unnin var á vegum mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins árið 2017 (og einnig í eldri skýrslum á vegum ráðuneyt- 
isins) komu fram tillögur um miklu fleiri atriði til að styrkja bókmenningu s.s. um 
stuðningskerfi fyrir rithöfunda, námsbókaútgáfu, útgáfu myndskreyttra bóka og 
léttlestrarbóka og kaup bókasafna, auk fleiri atriða. Eftir hrun þá var fjármagn til 
ritakaupa velflestra bókasafna skorið niður, víða allt að 70%. Sums staðar hefur 
niðurskurðurinn gengið til baka en í o f  mörgum tilvikum hefur það ekki gerst og söfnin 
því ekki getað keypt það efni sem kemur út á Islandi nema að takmörku leiti. Því er hvatt 
til þess að mennta- og menningarmálaráðuneytið haldi þessari vinnu áfram og skoði 
ofangreind atriði úr skýrslunni og úrlausn þeirra.

Athugasemdir við einstakar greinar:

l.gr. Stuðningurinn er hugsaður tímabundinn árin 2019-2023. Það er skynsamlegt að
endurmeta verkefnið og sjá hvort það hafi skilað tilætluðum áhrifum. Vonandi
verður endurgreiðslan hvatning til útgefenda til að gefa í auknum mæli út á 
rafrænum miðlum.

3.gr. Varðandi tölulið 4 var rætt meðal starfsfólks Landsbókasafns íslands -  Háskóla-
bókasafns hvort setja ætti önnur viðmið um hvenær bók telst gefin út en ISBN
númer, s.s. að bók sé skráð í bókasafnskerfið Gegni eða að hún hafi komið til 
safnsins í skylduskilum, því úthlutun ISBN númers og skráning í Gegni fara ekki 
endilega saman. Notkun á ISBN númerum er þó talin góð lausn m.t.t. til þess að 
erlendir útgefendur geti einnig sótt um styrki e f  þeir gefa út á íslensku og noti þá 
ISBN númer í sínu heimalandi. Landsmiðstöðvar ISBN úthluta númeraröðum eða 
stökum númerum til útgefenda, sums staðar endurgjaldslaust, eins og hér á landi, 
og senda upplýsingar um viðkomandi útgefendur í alþjóðlegan gagnagrunn ISBN. 
Útgefendur sem fá númeraraðir ráðstafa ISBN númerum sjálfir á bækur sínar og 
kemur skráning bókanna ekki til kasta Landsbókasafnsins fyrr en búið er að prenta 
þær. Þ.e. dagsetning úthlutunar ISBN númersins hjá safninu skiptir því ekki máli, 
því það getur liðið einhver tími þar til númerið er notað. Þannig þyrfti að vera 
skýrt hvað átt er við með skráningu í 4. tölulið s.s. að bók sé samþykkt í
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alþjóðlega bóknúmerakerfið hjá Landsbókasafni íslands -  Háskólabókasafni og 
skráð í bókasafnskerfið Gegni eða í sambærileg skráningarkerfi erlendis.

4.gr. Þar sem um takmarkaða ljárhæð til endurgreiðslu er að ræða, er hætt við að 
einhverjir fái ekki styrk því að fjármunirnir séu uppurnir. Það gæti komið til þess 
að fyrstur kemur, fyrstur fær lögmáiið ráði, eða að nefndin þurfi að velja þær 
bækur sem fá endurgreiðslu. Spurt er hvað eigi að liggja til grundvallar þegar 
meta á hvaða bækur fái styrk og hverjar fá ekki, þegar viðkomandi 
útgefandi/höfundur uppfyllir öll skilyrði sem sett eru fram í lögunum. Hvernig á 
að bregðast við því? Sjá reyndar 11. gr.
Huga þarf vel að skipan í nefndina og mikilvægt að fá í hana fagfólk á sviði 
bókmennta, bókaútgáfu og bókasafna.

5.gr. Nokkur skriffinnska fylgir hverri umsókn og það er því talsverð fyrirhöfn fyrir þá 
sem eru með eigin útgáfu að sækja um endurgreiðslu.
Varðandi c. lið þá er spurning hvort lækka ætti upphæðina 1.000.000 kr. vegna 
s.k. eiginútgáfu, til að auðvelda einstaklingum sem ekki fara í gegnum hefðbundin 
bókaforlög að gefa út sitt efni. Þeir gætu fengið styrk en jafnframt leitað ódýrra 
leiða til útgáfunnar. Má þar t.d. nefna útgefendur Ijóðabóka og smásagna, auk 
héraðstengds efnis.
Skilyrði fyrir endurgreiðslu á kostnaði eru talin upp í liðum a.-e. Hér vantar að 
bók hafl ISBN númer frá heimalandi sínu sbr. grein 3. tölulið 4. Sjá athugasemdir 
þar.

8. gr. Skv. 3. mgr. skal vísa umsóknum frá berist þær o f  seint frá því að bók er 
samþykkt í ISBN bóknúmerakerfið. Þó skal taka umsókn til meðferðar séu gildar 
ástæður fyrir töfunum. Nefndin á að meta það í hverju tilviki. Nauðsynlegt er að 
setja skýrari reglur um þetta, því annars er hætta á misræmi eða hentistefnu.

Virðingarfyllst,

Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 
landsbókavörður
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