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Fréttatilkynning frá Bókasambandi Íslands 22. nóvember 2016 

 

Meira en helmingur titla prentaðir erlendis 
 

Prentstaður íslenskra bóka 2016 

Bókasamband Íslands hefur kannað prentstað íslenskra bóka sem getið er í Bókatíðindum 

Félags íslenskra bókaútgefenda 2016. Fjöldi titla sem prentaðir eru innanlands eru 272 og 

fækkar um 62 frá fyrra ári og sem hlutfall af heild dregst það saman milli ára um  7%, er 44,8% 

í ár en árið 2015 var hlutfallið 51,8% á prentun bókatitla innanlands.  

Heildarfjöldi prentaðra bókatitla er 607 í Bókatíðindunum í ár en var 645 árið 2015 sem er um 

6% fækkun titla milli ára. 

 

Skoðað var hvert hlutfall prentunar innanlands og erlendis er eftir flokkum. Þar kemur fram að 

í þremur flokkum af fjórum er meirihluti bóka prentaðar erlendis. Einnig kemur fram að stór 

hluti barnabóka er prentaður erlendis eða 78%, en það er m.a. vegna þess að samprent er 

algengt í útgáfu barnabóka þar sem prentað er sameiginlega fyrir mörg lönd.  

 

 Fræðibækur, bækur almenns efnis og listir eru alls 157; 76 (48%) eru prentaðar á 

Íslandi og 81 (52%) prentaðar erlendis. 

 Skáldverk, íslensk og þýdd, eru 182; 124 (68%) prentuð á Íslandi og 58 (32%) prentuð 

erlendis. 

 Saga, ættfræði, ævisögur, handbækur, matur og drykkur eru alls 88; 32 (36%) prentaðar 

á Íslandi og 56 (64%) prentaðar erlendis. 

 Barnabækur, íslenskar og þýddar, eru alls 180; 40 (22%) prentaðar á Íslandi og 140 

(78%) prentaðar erlendis.  

 

Eftirfarandi listi sýnir fjölda bóka prentaðra í hverju landi og hlutfall af heild, jafnframt 

eru til samanburðar tölur fyrir árið 2015: 

 

 Fjöldi titla %  

Ísland 272  44,8 

Evrópa 250  41,2 

Asía 84  13,8 

Annað 1  0,2 

Samtals 607 100% 

 

 

Frekari upplýsingar veitir Georg Páll Skúlason, Grafíu – stéttarfélag í prent- og 

miðlunargreinum. Netfang: georg@grafia.is og sími 552 8755. 

 

     
 

 

     

Árið 2015 Fjöldi titla  %  

Ísland 334  51,8 

Evrópa 230  35,7 

Asía 77  11,9 

Annað 4  0,6 

Samtals 645  100% 
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