
 

 

Tale ved markeringen av Norsk barnebokinstitutts 40-års jubileum 

torsdag 28.11. 2019 

Ved statssekretær i Kulturdepartementet Jan-Christian Kolstø: 

Bøker er et unikt eksempel på bærbar magi skal den amerikanske forfatteren Stephen King 

ha uttalt. Bøkenes magi er mange av oss begeistret for. Og vi ønsker at barna våre skal få 

oppdage, og oppleve, denne magien. Norge og Norden er kjent for god litteratur for barn og 

unge. Dette kjennetegnes av både litterær kvalitet og tematisk bredde. Men god litteratur og 

magiske leseropplevelser kommer ikke av seg selv. Mange må bidra for at vi som samfunn 

skal få til dette. Vi trenger gode forfattere. Gode formidlere. Bibliotekarer og lærere. Vi 

trenger kunnskap. Og vi trenger tilretteleggere.  

Barnebokinstituttet har gjennom 40 år bidratt til å gjøre litteraturen for barn og unge bedre. 

Dere har bidratt til profesjonalisering gjennom formidling, forskning og utdanning. Dere har 

arbeidet målrettet for å heve statusen og kvaliteten. Dere tok på dere en rolle ingen andre 

hadde, og dere fyller rollen godt!  

Barnebokinstituttet har også gjort en betydelig innsats for å fremme mangfoldet i barne- og 

ungdomslitteraturen. Helt fra forfatterutdanningen ble opprettet i 2006 har dere gitt 

stipender til studenter med bakgrunn fra andre verdensdeler enn Europa. På den måten har 

flere stemmer kommet ut og fram. Jeg er glad for at dere gjorde dette grepet. Det har stor 

verdi at litteraturen gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Barn og unge fortjener kvalitet, 

akkurat som voksne fortjener kvalitet. Det må kontinuerlig innsats til for å sikre kvalitet, og 

derfor må arbeidet for god barne- og ungdomslitteratur fortsette i mange kanaler.  

Som dere er godt kjent med, jobber Kulturdepartementet med å skrive en barne- og 

ungdomskulturmelding. Stortingsmeldinga vil bli viktig, ikke minst fordi barn og unges 

kulturbruk er i stor endring. Vi ser for eksempel en tendens til at barn og unge forlater boka 

til fordel for sosiale medier. Teknologisk utvikling og digitalisering endrer kulturbruken til 

barn og unge.  

Dette krever nye måter å formidle kultur og litteratur på. Hvordan når vi ut til barn og unge? 

Kanskje vi må etablere nye arenaer? Eller tenke nytt om formidling? Vi trenger mye mer 

kunnskap om dette, og jeg er glad for at Barnebokinstituttet er på ballen. Jeg ønsker også å 

gi dere ros for forvaltningen av Kulturdepartementets priser for barne- og 

ungdomslitteratur. Dere har forvaltet prisene i 16 år. I løpet av disse årene har dere klart å 

bygge begeistring rundt prisene. Og dere har bidratt til å sette barne- og ungdomslitteratur 



på den offentlige agendaen. Barn opplever verden på en helt annen måte enn voksne. Barn 

har en unik evne til å forestille seg, og til å fantasere. En egen evne til å leve seg inn i 

bøkenes magi. Jeg håper Norsk barnebokinstitutt i mange år fremover (minst 40 år til!) vil 

bidra til å legge til rette for at barn og unge også framover får tilgang til god litteratur og 

magiske leseropplevelser. Til lykke med 40-års jubileet!  

 

 


