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Kjære alle sammen,
Litteratur er viktig for både små og store. Gjennom å lese utforsker vi fantasien og utvikler oss som mennesker.
Bøkene åpner for nye tanker, ideer og kunnskap. Litteraturen bidrar til å styrke selvinnsikten og vår forståelse
av andre. Kort og godt, litteratur danner og preger oss, og som kulturminister ønsker jeg at alle barn som
vokser opp i Norge skal bli glade i å lese.
Ingen bøker, ingen leseglede. For at barn og unge skal oppdage sin indre lesehest må de først og fremst ha
tilgang til gode bøker. Bøker som treffer mangfoldet av barn og unge med en variasjon av temaer og sjangre.
Bøker som tar våre yngste lesere på alvor, og som treffer den enkelte leser. Kvalitetsbøker.
Norge er kjent for å produsere god litteratur for barn og unge. Dette har vi all grunn til å være stolte av. Norsk
barne- og ungdomslitteratur kommer dessuten også andre lands barn til gode fordi et stort antall slike bøker
årlig selges til andre land og oversettes til andre språk. I fjor ble det utgitt cirka 1400 bøker for barn og unge i
Norge. Det høye antallet utgivelser er viktig, ikke bare i et litteraturperspektiv, men også i et språkperspektiv.
Norsk er et relativt lite språkområde. Derfor skal vi være stolte av at det årlig gis ut et stort antall bøker på
norsk. Bøker som gis ut på norsk er svært viktig for bevaringa og utviklinga av det norske språket. Siden
litteraturen er så viktig for språket, er det en utfordring at det gis ut relativt få bøker på samisk og nynorsk.
Dette vil omtales i den nye språkmeldingen, som vi i Kulturdepartementet er i innspurten av. Og når vi snakker
om språk og litteratur er kvalitet et nøkkelord. Barn og unge fortjener kun det beste, og derfor vil også litteratur
være en sentral del av stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, som Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet i fellesskap skal legge fram til høsten.
I dag har Norsk barnebokinstitutt offentliggjort vinnerne av Kulturdepartementets priser for barne- og
ungdomslitteratur utgitt i 2019. I den anledning vil jeg gjerne sende en hilsen og en varm takk til alle nominerte
forfattere, illustratører, tegneserieskapere og oversettere som gjennom ord og bilder har laget litteratur av høy
kvalitet for våre aller viktigste lesere.
Takk også til Norsk barnebokinstitutt for god forvaltning av prisen, og til juryen for å ha lest, vurdert og kåret de
beste bøkene.
Kjære prisvinnere. Jeg skulle gjerne møtt dere personlig i dag, tatt dere i hånden og overrakt diplomene. Slik
ble det ikke denne gangen. Koronaviruset har snudd opp ned på mye. Men hvem vet, kanskje dagens situasjon
med stengte skoler og barnehager fører til at flere barn og unge setter seg ned med en god bok. Kanskje
oppdager de en av deres prisbelønte bøker. Da har de i så fall noe godt i vente!
Gratulerer!
Med hilsen

Kultur- og likestillingsminister

