Riktlinjer för stöd för utgiven litteratur
Grunden för beviljande av stipendium utgörs av Landskapslag (1985:29) om stöd för
litterär verksamhet där det stipuleras att det för främjande av den åländska litteraturen varje
år skall anslås ett belopp motsvarande tio procent av det belopp som under det föregående
kalenderåret använts för att anskaffa litteratur till de allmänna bibliotek som upprätthålls av
kommunerna. Beloppet utdelas som stipendier och understöd åt författare och översättare.
Litteraturnämnden har tidigare enats om att tolka lagens text om åländsk litteratur som att ett
verk är stipendieberättigat om det är av åländskt intresse. Det möjliggör att författare bosatta
och verksamma utanför Åland kan erhålla stipendium.
Två kategorier används, dessa är 1x (1-2 utgivna böcker) och 2x (3 eller flera utgivna böcker).
Basbeloppet x är för närvarande 500 €.
Övriga riktlinjer för beviljande av litteraturstipendier utom ansökan.
-

Inget krav på ISBN-nummer.

-

Småtryck är i regel inte stipendieberättigade. Med småtryck avses en publikation på
högst 42 sidor.

-

nya upplagor av ett tidigare utgivet verk är i princip inte stipendieberättigat.
Stipendium kan ändå förordas om den nya upplagan utgör en väsentligt bearbetad
och/eller utvidgad version av originalet.

-

Bedömningen av texten skall utgöra grunden för beviljande och storleken av
stipendier. Texten skall även ha en väsentlig roll i verk av tvärkonstnärligt slag såsom
t.ex. foto- och konstböcker.

-

Stipendier till företagshistoriker eller festskrifter beviljas i princip inte. Däremot kan
stipendier beviljas till föreningsskrifter såvida text och innehåll bedöms vara av hög
kvalitet. Arbetsstipendier kan i dessa fall sökas av författare.

-

livsstilslitteratur (däribland kokböcker) är i princip inte stipendieberättigad.
Stipendium kan dock förordas om verket kan anses ha tillräcklig höga litterära
kvaliteter.

-

Gränsen för erhållandet av ett litteraturstipendium för gemensamt verk går vid max tre
författare per verk. Antologier eller redaktörskap är inte stipendieberättigade.

-

Såväl åländska översättare som översättningar av åländsk litteratur till andra språk
eller av litteratur av stort åländskt intresse till svenska skall kunna premieras.
Kostnader för översättningar föreslås belasta kulturdelegationens budgetmoment
46.13.50.

Riktlinjerna utgör inga absoluta kriterier för litteraturstipendium för utgiven
litteratur

