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Sum vanligt vóru nakrir fundir upp undir, at MAJ virðislønirnar vóru latnar. Byrjað verður
altíð við tí stóra bunkanum og so verður sáldað frá til nevndin verður samd um, hvat er
virðislønarverdugt. Nevndin hevur ikki nakran ávísan leist at ganga eftir, men nýskapandi
bókmentir og bókmentir, sum raka serligar málbólkar, hava verið frammarliga í huganum, tá
ið farið hevur verið í gongd við úrveljingina. Í 2013 fingu hesi virðislønirnar:
Fyri fagrar bókmentir: Katrin Ottarsdóttir fyri yrkingasavnið “Eru koparrør í himmiríki” frá
2012 við hesi grundgeving: Í einum hjartanemandi og djørvum yrkingasavni lýsir Katrin
viðkvæma barnið, ið verður partur av einari terrorjavnvág millum eina sálarliga óstøðuga
mammu og ein víkjandi pápa. Koparrør og lýtaleysur rabarbugreytur gerast ágangandi
yvirgangsamboð í eyðskildum prosayrkingum, ið lýsa eitt hjúnalag, sum úteftir fylgir teimum
spælireglum, samfelagið setur, men sum innanveggja er eitt satt ræðslukabinett. Eitt djarvt og
bersøgið yrkingasavn úr føroyskum jørðildi, sum viðger tabuløgd evni, ið seta síni álvarsligu
spor hjá tí viðbrekna barninum.
Fyri yrkisbókmentir: Poul Jespersen fyri bókina Rúmdin – almenn stjørnufrøði. við hesi
grundgeving: Í bókini verður livandi greitt frá longu stjørnufrøðisøguni. Við støði í lívssøguni
hjá kendastu stjørnufrøðingunum fáa vit innlit í alt himmalhválvið og stødd- og alisfrøðina,
sum stjørnufrøðin byggir á. Tekstur, myndir og ikki minst høvundans egnu tekningar gera
eina sterka eind, sum gevur leikfólki møguleikan at kunna seg um hesi torgreiddu evni.
Eingin lesari kann ivast í, at bókin byggir á drúgvar lærararoyndir og á lívlangan alsk til
evnið.
Fyri mentanaravrik: Turið Sigurðardóttir við hesi grundgeving: Turið Sigurðardóttir er ein
eldsál. Hon týðir og tað úr upprunamálum. Eitt nú skaldsøguna Salka Valka eftir Halldór
Laxness, fimm bøkur um Pippi Langsokk eftir Astrid Lindgren umframt úr enskum og
týskum. Turið er ein av virknastu bókmentafrøðingum okkara við týðandi ritgerðum um
skaldsøgurnar eftir Martin Joensen, um tjóðskaparyrkingina, og hon skrivar bókmentasøgu.
Turið hevur skrivað lærubøkur, greitt ritverk til prentingar og sett altjóða málskeið í verk.
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Hon kveikir, stílar fyri og samstarvar. Hon hevur eitt vakið eyga fyri øllum mentanarlívi hjá
børnum og vaksnum.
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