Nätverksdag/ barn, unga och bibliotek
Karlskrona stadsbibliotek 14 mars 2018

Projektet ”Lek litteraturen” som Karlskrona beviljats bidrag från Region- och Biblioteksutveckling
Blekinge/Kronoberg visades av Agneta Brask och Hanna Ekstrand. Sju olika lekmiljöer ska cirkulera på
stadsbiblioteket, de större enheterna samt en prioriterad enhet. Se bilaga
Barn- och ungdomsavdelningens alla rum visades. Vi talade om sagostunder/fredagsmys och skrivarklubb och
att det behövs mindre rum/grupprum för våra egna program, och att ett nytt kulturhus är på gång.
Stärkta bibliotek. Kristina Hedberg berättade om de 225 miljoner kronor som kan sökas kommunvis för
biblioteksverksamhet från statens kulturråd. För att söka krävs att kommunen har en biblioteksplan. De
kommuner som börjat fundera på att söka hade tänkt på projektanställd ungdomsbibliotekarie och bokbuss.
På gång runda.
• Sagostunder i Ronneby, var fjärde lördag.
• Många har frågetecken vad gäller service till skolor och vilka avtal som gäller. Att man på många håll
vill slippa få in främmande vuxna i skolorna talar för att inte fler folkbibliotek integreras med skolan.
• Nyfiken på fakta. Älmhult har en aktivitet som presenterar fakta för yngre barn. Gärna med
högskoleanställda experter i ämnet, tips på föreläsare önskades. BTH/teknik och medier var ett
förslag.
• Harry Potter-dagen nalkas, den 2 maj.
Inköp av barnlitteratur. I små grupper gick vi igenom och diskuterade de frågor som Kristina Hedberg
sammanställt.
Sommarboken från Kultur i Väst. Katarina Larson berättade och inspirerade.
(Kultur i Väst har kontor i Göteborg med 80 anställda.)
Tanken är att inga eller låga krav ska få fler att komma till biblioteket och låna och läsa under sommarlovet och
vikten av att få diskutera det man läst med andra läsare betonades. Fint material med loggor presenterades,
kartonger, tygpåsar och armband mm. Det finns alla möjliga tips och idéer på webbsidan Barnens bibliotek.
Senast 8 april ska man beställa material, 1500 kr/50 sommarbokskit.
Biblioteken som deltar ska ha minst tre träffar, alla ska innehålla fika! På avslutningsträffen, om man så vill en
bokgåva. Upplägget är fritt, man kan se film eller höra på ljudböcker, fastna inte bara i den tryckta boken som
medium. År 2018 blir temat Universum/ Rymden. (Sommarboken.se leder till Barnensbiblioteks webbsida)
Mellerud har erfarenhet av sommarboken, de vände sig till ensamkommande flyktingbarn. Det är naturligtvis
extra bra om man når de som inte kommer till biblioteket i vanliga fall. Samarbeta t ex med fritidsverksamhet.
Bra när man låter barn påverka sina aktiviteter genom att de tidigt är med i planeringen.
Msb.se - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Här kan sökas för lovaktiviteter.
Bamse/källkritik. En tidskrift i särtryck är nu aktuell, den ska innehålla de två tidigare tidskrifterna om källkritik.
Meddela Kristina hur många Bamsetidningar ni behöver. De ska delas ut i ett sammanhang, i någon slags
aktivitet för att informationen riktigt ska gå fram.
Nyhetsbrev från Biblioteksutveckling som en påminnelse om att det finns nyheter på hemsidan.
Lisa Elmers Ny medarbetare för biblioteksverksamhet för och med barn och unga börjar den 23 april på
Biblioteksutveckling.
/Agneta Brask

