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Fimmtudagur 20. nóvember 1975.

Landsbókavörður
flytur bókaspjall á
Gutenbergsýningunni í kvöld

Létta laufblað og vœngur fugls
A þessu ári tók til starfa á
vegum menntamálaráðuneyta
Norðurlanda norrænn þýðingar-

sjóður, sem er ætlað það hlutverk að greiða fyrir þýðingum
bókmennta af einu norður-

landamáli á annað.
Fyrsta bókin, sem út kemur á
islensku með stuðningi Norræna
þýðingarsjóðsins er ljóðabók
eftir finnsk-sænska skáldið
Gunnar Björling i islenskri
þýðingu Einars Braga. Nefnist
hún á islensku Létta laufblað og
vængur fugls. Útgefandi er
Bókaútgáfan Letur.
f bókinni eru rúmlega 70 ljóð
frá ýmsum skeiðum á skáldferli
Björlings, ásamt ýtarlegum formála
um
skáldið
eftir
þýðandann. Gunnar Björling er
einn af frumherjum
nútimaljóðsins á Norðurlöndum.
-ÁG.

Bókamessan i Frankfurt, nefnist teikningin hér aö ofan. Menn
fluttu ekki aöeins bjórinn i ámum á 17. öld, heldur einnig bækur.
En við erum ekki stödd i Frankfurt heldur á Kjarvalsstöðum,
enþangaðbrá Visir sér tilaðlítaá Gutenbergsýninguna.
Það fyrsta, sem ber fyrir
augu er gamla Gutenbergpressan. Þar geta menn fengið
prentuð blöð fyrir sig ókeypis
meðan þeir skoða sýninguna.
Annað prentblaðið er úr Gutenberg-bibliunni og hitt með islenskum myndum úr miðaldabók Ólai Magnús.
Margt annarra fágætra gripa
getur að lita á sýningunni. Ber
þar hæst Guðbarndsbibliu frá
1587.
1 kvöld kl. 9 flytur Finnbogi
Guðmundsson,
Landsbókavörður, það sem hann nefnir
bókaspjall. Verður þar rakin

bókagerð á Islandi frá upphafi.
1 lok bókaspjalls Finnboga
fjallar
hann
um
nokkra
þjóðkunna skrifara, sem rituðu i
kapp við prentlistina, litu á
hana sem keppinaut fremur en
ofjarl.
Dregið verður næst i gestahappdrættinu á föstudagsmorgun, úr aðgöngumiðum
þriðjudags til föstudags.
Að sýningu lokinni verður
dregið úr öllum seldum happdrættismiðum og er vinningurinn þá: Þjóðsögur Jóns Arnasonar (verðmæti 18 þúsund
krónur).
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Islensk framleiðsla
Eigum á lager eftirtaldar bókbandsvélar

Tvívirkar bókapressur

Bókakjölsrúnnari

MJÖG HAGSTÆTT VERÐ

STALVIRKINN
Tveir ungir sýningargestir virða fyrir sér gömlu Gutenbergpressuna. Starfsmenn voru rétt ókomnir tii að prenta fyrir þá
prentblöðin.
Ef til vill fá þeir nöfnin sin prentuðá þau lika.
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