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Efni: Umsögn, frumvarp til laga um stuðning við útgáfu bóka á íslensku, 176. mál.

"Markmið þessa frumvarps er að efla bókaútgáfu vegna mikilvægis hennar í verndun og 
styrkingu íslenskunnar” segir í greinargerð með frumvarpinu.
Bandalag íslenskra listamanna tekur undir hvert orð í frumvarpinu og greinagerð þess 
sem lítur að áhyggjum af þróunn íslenskunnar og mögulegra ógna sem steðja að okkar litla 
en verðmæta málsamfélagi. Bandalagið hefur líka fullan skilning á erfiðri stöðu 
bókaútgefenda og þröngri stöðu bókaútgáfu og fagnar því allri viðleitni til að létta undir með 
útgáfu íslenskra bókmennta.
BÍL harmar þó að aðgerðirnar skuli ekki ná lengra en til útgáfu, það verður ekki tekist á við 
hina alvarlegu stöðu í okkar litla og viðkvæma málsamfélagi nema með verulegri leiðréttingu 
á aðstöðu og kjörum skálda, rithöfunda, fræðimanna, þýðenda og allra þeirra sem vinna með 
tungumálið.
Möguleikar íslenskunnar til að lifa af í heimi, þar sem landamæri menningar eru sífellt að 
verða óljósari, felast í því að eiga sterkan akur skáldskapar og sköpunar. Styrkleikar 
tungumálsins felst í fjölbreytileika þess og þeim mannauði sem helgar sig skáldskap og því að 
halda tungumálinu lifandi. Fólkið sem segir okkur sögurnar, skráir samtímann með 
nákvæmlega sömu verkfærum og forfeður okkar, tengir þannig tímann og kynslóðir.

Um einstakar greinar frumvarpsins.
II. KAFLI

4.gr.
Varðandi skipun nefdarinnar eru engar kvaðir um fagþekkingu, eðlilegt væri að í nefndinni 

væri fulltrúi frá Rithöfunda sambandi Íslands. Það er í samræmi við hugmyndir um 
jafningjamat og til að tryggja að fagþekking eigi rödd við borðið.

5.gr.
Ákvæðið um 1.000.000 lágmark er fyrirsjánlega íþyngjandi fyrir smáa útgáfu og einstaklinga 
sem eru að skrifa fyrir örmarkað. Þessi litli markaður er engu að síður mikilvægur og ótækt 

að hann njóti ekki góðs af frumvarpinu, leggur BÍL til að þetta lágmark falli niður.
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III: KAFLI
6.gr

Þetta eru greinar sem eru skilyrtar af vsk lögum og því ekki mikið um það að segja, en mikið 
færi það betur ef orðalagi "þóknun til höfundar" væri breytt í "Laun höfundar"

Það eru nokkur vonbryggði að sjá ekki í frumvarpinu viðleitni til að höfundar njóti þess með 
beinum hætti. Ein tillaga gæti verið á þá leið að endurgreiðslan væri skilyrt með þeim hætti 
að höfundur ætti rétt á sínum hlut endurgreiðslunar frá útgefanda. Þannig myndi þó allavega 
einhverjir aurar skila sér til upphafsins. En við skulum gera okkur grein fyrir því að þó svo að 
frumvarpið létti undir með útgáfum og hjálpi þeim í baráttunni, þá verður takmarkinu ekki 
náð nema með verulegri leiðréttingu á kjörum rithöfunda.

Fyrir hönd

Bandalags íslenskra listamanna 

Erling Jóhannesson
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