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Onderwerp : Beantwurding skriftlike fragen oer Frysktalige literatuer

Achte frou De Jong,

Jo skriftlike fragen op grun fan !Kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
25 septimber 2017 beantwurdzje wy as folget.

Jo binne de fragen uteinset mei de neikommende ynlieiding:
De FNP merkbyt dat der by skriuwers, dichters, Citjouwers en oaren dy't belutsen binne by de
Fryske literatuer grutte fraachtekens binne oer belied en takomst fan de Fryske
boekpromoasje en beskate oare litere re anderwerpen.
Benammen sant de hookstrookse oerdracht fan de boekpromoasje fan Tresoar nei de AM
liket alles stil te wezen. Der is ek grutte Oncludlikens oer de takomst fan it Ftyske boekefeest,
dat oars altyd yn septimber holden waard. Lyksa oer Swalk/de moanne fan it Fryske boek.

Fraach 1:
Yn hoe fier wurdt it literere fjild no belutsen by it takomstige boekpromoasjebelied fan Ftyslan,
nei de oerdracht fan de promoasjetaak fan de Fryske literatuer nei de Aft-1k?

Antwurd fraach 1:
By de oerdracht fan in part fan de literere taken fan Tresoar nei de Akik binne wy net oer ien
nacht us gien. De untwikkelings yn it Frysk literere fjild binne troch it Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaasjesintrum as lid fan it AB fan Tresoar, der op de aginda set. Dat hat
laat ta it ynstellen fan in ferkenningsgroep Fryske literatuer dy't nei wiidweidige oerlizzen mei
ferskate belusten partijen advisearre dat Tresoar him tenei better op syn kearntaken rjochte
koe oangeande de Frysktalige literatuer. De taken oangeande de promoasje fan de
Frysktalige literatuer soenen tenei better by in oare partij belein wurde kinne. De Aft:1k
fersoarge fia de Stifting Boeken fan Fryslan feitlik al de wichtichste rol as it giet om
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boekpromoasje. Der wiene oare utjouwers en skriuwers al nau by belutsen. Sadwaande hat
DS besletten om de promoasje- en ferkeapaktiviteiten hielendal by de AfOk te belizzen.
Mei de AfOk is ofpraat dat de fizy en ynbring fan oare Otjouwers en literere organisaasjes
folslein ta harren rjocht komme moatte, mar ek dat it belied fernijd wurde sil. Dy petearen mei
it literere fjild hawwe der west en sille der bliuwe.

Fraach 2:
Neffens it parseberjocht fan begjin maart 2017 sil de Aftik in nij promoasje- en ferkeapplan
meitsje. Hoe fier is it mei dy plannen? En wannear sil ien en oar presintearre wurde?

Antwurd fraach 2:
It ferkeap- en promoasjeplan fan de AfOk is op dit stuit yn de [este faze, as it giet om de
aktiviteiten foar de kommende oardel jier. Dat sil heal oktober ynstjinne wurde by de
provinsje. De AfOk sil fia har eigen kanalenludjaan oer de literere ideeen en aktiviteiten dy't
yn dat plan opnommen binne.

Fraach 3:
Hoe komt it mei it Frysk boekefeest en Swalk (earder Voanne fan it Flyske boek)?

Antwurd fraach 3:
Der sil dit jier gjin boekefeest mear organisearre wurde lykas de 'este jierren it gefal wie,
want de belangstelling derfoar waard hieltyd lytser. Sadwaande is de kar is makke om it
budzjet yn te setten foar promoasje- en ferkeapaktiviteiten dy't ornearre binne foar de lezers.
Derneist binne de promoasjeaktiviteiten net mear rjochte op ien wike of moanne der't it
boekefeest in begjin fan is, lykas &rune jierren it gefal wie. Yn 2018 sil der, benammen yn it
ramt fan Ljouwert-Fryslan Kulturele Haadsted, wol in boekefeest holden wurde. Oer de
krekte ynfolling derfan wurdt noch neitocht. Yn de foarriedige plannen foar 2019 en dernei
wurdt neitocht oer in oarspronklik Frysktalich boekewikegeskink mei in programma foar de
boekhannels.

Mel rju achtinge,

Deputewe Steaten fan Fryslan,

drs. A

R.E. B

oarsi er

e-mersma MBA MCM, sikretaris
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