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Til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis

Efni: Umsögn Hagþenkis um þingmál 176, Frumvarp til laga um stuðning við útgáfu bóka á íslensku.

Stjórn Hagþenkis, félags höfunda fræðirita og kennslugagna, fagnar framkomnu frumvarpi um 
stuðning við útgáfu bóka á íslensku. Í meginatriðum er stjórn félagsins jákvæði í garð frumvarpsins en 
gerir þó nokkrar athugasemdir við frumvarpið og einstaka liði þess.

1. Þáttur höfunda.
Frumvarpið tekur að mjög litlu leyti til hagsmuna rithöfunda, hvort sem um er að ræða 
höfunda skáldrita eða fræðirita og kennslubóka. Þetta er að flestu leyti skiljanlegt og 
höfundar og hagsmunasamtök þeirra hljóta að treysta því að það verði gert á öðrum 
vettvangi, svo sem með eflingu Bókasafnssjóðs höfunda og sjóða sem úthluta starfslaunum til 
höfunda. Þó má benda á tvær greinar frumvarpsins þar sem huga mætti betur að 
hagsmunum höfunda:

Í 5. gr. frumvarpsins, lið e), er kveðið á um að umsækjandi sé ekki í vanskilum við opinbera 
aðila. Á hinn bóginn gerir frumvarpið enga kröfu til þess að útgefendur standi skil á greiðslum 
til höfunda. Það myndi styrkja stöðu höfunda ef bætt væri við þessa grein ákvæði um að 
útgefandi þurfi að sýna fram á að samið hafi verið við höfunda og aðra rétthafa og að staðið 
hafi verið skil á greiðslum í samræmi við samninga.
Í 10. gr. frumvarpsins er fjallað um áhrif annarra styrkja á endurgreiðslu. Það er mjög 
mikilvægt að kveða á um það, í frumvarpinu sjálfu, eða í greinargerð, að styrkir sem höfundar 
fái til ritstarfa komi ekki til frádráttar endurgreiðslu.

2. Útgáfa námbóka
Það er ekki fullljóst af frumvarpinu hvort bókaútgáfa á vegum ríkisstofnanna eins og 
Menntamálastofnunar falli undir gildissvið þess. Bækur stofnunarinnar eru ekki boðnar 
„opinberlega til sölu, láns eða leigu" í núverandi kerfi.

3. Námsbækur í erlendum tungumálum.
Samkvæmt 2.gr. frumvarpsins nær endurgreiðslan eingöngu til bóka sem útgefnar eru á 
íslensku. Samkvæmt þessu myndu kennslubækur í erlendum tungumálum fyrir íslenska 
nemendur ekki falla undir gildissvið frumvarpsins. Útgáfa slíkra bóka er mjög mikilvæg og



hana þarf að styðja eins og aðra íslenska bókaútgáfu. Þetta mætti leysa með því að tiltaka 
þessa tegund bóka sérstaklega í frumvarpinu.

4. Fræðileg tímarit
Lög þessi ná eingöngu til bóka sem gefnar eru út undir ISBN númerum. Af því leiðir að útgáfa 
fræðilegra tímarita eins og Skírnis, Sögu, Læknablaðsins, Náttúrufræðingsins og fleiri slíkra 
fellur ekki undir gildissvið þess. Óljóst er hvort þau muni falla undir gildissvið boðaðs 
frumvarps um stuðning við fjölmiðla. Þessi tímarit gegna mjög mikilvægu hlutverki við að 
viðhalda og miðla vísindum og fræðum á íslensku og viðhalda þannig íslenskum orðaforða og 
íslenskri málhefð innan einstakra fræðigreina. Því vill stjórn minna á mikilvægi þess að þau 
verði ekki útundan þegar nýtt kerfi stuðnings við bókaútgáfu og við fjölmiðla er skipulagt.

Fyrir hönd stjórnar Hagþenkis,

Jón Yngvi Jóhannsson, formaður


