
Ný og glæsileg bók
sem á erindi við alla Borgfirðinga

ÚTGÁFUTILBOÐ



Höfundur og ritnefnd
Snorri Þorsteinsson vann að ritun verksins frá árinu 
2005. Stofnuð var ritnefnd í byrjun þess árs, skip
uð fulltrúum frá Grunnskólanum í Borgarnesi og 
Varmalandsskóla, sem hafði umsjón með verkinu og 
var til ráðgjafar um ritun sögunnar. Í ritnefndinni 
sátu Flemming Jessen, Hilmar Már Arason, Ingibjörg 
Daníelsdóttir og Kristín Thorlacius. Snorri Þorsteinsson



Bókin er gefin út í tilefni af aldarafmæli skólahalds í Borgarnesi haustið 
2008 og 50 ára afmæli skólahalds að Varmalandi 2005.

Upphaf þess tímabils sem fjallað er um í bókinni miðast í aðalatriðum við 
setningu laga um uppfræðslu barna í skrift og reikningi árið 1880, sem 
leiddi til þess að víða voru ráðnir heimiliskennarar og stofnaðir skólar. 
Þáttaskil urðu þó er lög um fræðslu barna voru sett 1907, en í framhaldi 
af því komu til farskólar í einstökum hreppum og stofnaðir voru fastir 
skólar í kauptúnum, m.a. í Borgarnesi. Í bókinni er fjallað ítarlega um 
farskóla í sjö hreppum sýslunnar á árunum 1907 til 1954, barna og 
unglingaskólann í Borgarnesi 1908 til 2007 og greint frá stofnun og starfi 
Varmalandsskóla frá 1954 til 2007. Þróunarsaga barnafræðslu í Mýra
sýslu er einnig merkileg fyrir það að þar var settur á stofn fyrsti heima
vistarskóli á landinu sem hreppar í heilli sýslu stóðu sameiginlega að.

Stórt og glæsilegt verk
Saga barna og unglingafræðslu í Mýrasýslu 18802007 er mikil bók. 
Hún er hátt í 400 blaðsíður í stóru broti, öll litprentuð og hinn vandaðasti 
gripur. Bókina prýða hundruð ljósmynda og var víða leitað fanga til að 
gera þann þátt sem fjölbreyttastan.



ÚTGÁFUTILBOÐ
Þessi merka bók býðst nú Borgfirðingum á sérstöku tilboði, 

aðeins kr. 5.990,- (fullt verð kr. 6.990,).

SÖLUSTAÐIR
Bókin fæst á þessu kostaboði á tveimur stöðum í Borgarfirði:

>> Skrifstofu Grunnskólans í Borgarnesi
>> Skrifstofu Varmalandsskóla

Einnig fáanleg í bókaverslunum um allt land og hjá útgefanda.
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