
Stavanger, 
 13. mai 2013 

 
Invitasjon 
 
Lansering av årets bok i Hele Rogaland leser og 
utdeling av 200.000 kroner i litteraturstipender 
 
Det er fylkesordfører Janne Johnsen som deler ut Rogaland fylkeskommunes 
litteraturstipender. Stipendene er blant de største i landet, og er en del av satsingen 
for å fremme kvalitetslitteratur og nye forfatterstemmer.  
  
Samtidig presenteres årets bok i Hele Rogaland leser. Vi kan allerede nå avsløre at 
årets bok er koplet til stemmerettsjubileet og er ikke utgitt tidligere.    
 
Pressen ønskes velkommen til Kulturbanken i Stavanger onsdag 15. mai 
klokken 12.30. 
 
Program 
 
Utdeling av stipend 

• Utdeling av Rasmus Løland-stipendet på 100.000 kroner 
• Utdeling av litteraturstipendet på 100.000 kroner  

Pause med mulighet til å ta bilder av prisvinnere/intervju 
 
Offentliggjøring av årets bok i Hele Rogaland leser 

• Innledning ved fylkesordfører Janne Johnsen 
• Redaksjonen presenterer årets bok 

Mulighet for intervju. 
 
Kontaktpersoner: 
Hilde Berg Nesse 
Rådgiver 
51 51 68 28/ 475 00 175 
 
John Gunnar Johnsen 
fylkeskultursjef 
917 93 444 
 

 

 
P R E S S E M E L D I N G 

FYLKESRÅDMANNEN 
KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN 

Postboks 130 – 4001 STAVANGER –Tlf: 51 51 67 85 
 



Bakgrunn 

Hele Rogaland leser 
Hele Rogaland leser startet i 2008 som et Kulturby-prosjekt med navnet Hele byen 
leser, siden den gang har prosjektet blitt utvidet til å dekke hele fylket og nye 
samarbeidspartnere har kommet inn. Når årets bok deles ut 31. august, er det den 
sjette i rekken. Rogaland fylkeskommune, Sølvberget Stavanger bibliotek- og 
kulturhus, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og LO Rogaland står bak Hele 
Rogaland leser. 
 

De tidligere bøkene som har vært delt ut er: 
Utvalgte dikt av Kolbein Falkeid i 2012  
Hitler, Jesus og farfar av Lene Ask i 2011  
M. Kanne & søn av Einar O. Risa i 2010  
Fortuna av Alexander L Kielland i 2009 
Kaninbyen av Arild Rein i 2008 

Litteraturstipendet 
Stipendet deles ut til en ung, uetablert forfatter som har sterk tilknytning til Rogaland. 
Summen på 100.000 kroner skal gjøre det enklere for mottakeren å prioritere 
skrivingen 
 
Rasmus Løland-stipendet 
Stipendet i Lølands navn skal gå til en norsk forfatter som har bidratt til nyskaping 
innen barne- og ungdomslitteraturen. Stipendet på 100.000 kroner skal stimulere til 
økt produksjon av kvalitetslitteratur for barn og ungdom. 
   
 
 


