Webbplatsen Polarbibblo.se drivs av Norrbottens länsbibliotek i samarbete med Biblioteken
i Norrbotten. Webbplatsen startade 1997 och används av barn mellan 4 och 14 år.

”Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten - i Britt G. Hallqvist ”drivs som ett projekt för att utveckla
bibliotekens metoder för det läsfrämjande arbetet. Barns eget skapande i möten med
professionella utövare är en del av vår verksamhet under året. Statens kulturråd finansierar
projektet med 350 000 kronor.

I år är genren poesi, dikt, rim, ramsa - och temat … ja, det bestämmer vi 13 februari.
Barnboksveckor har under de senaste tre åren utvecklats till en efterlängtad händelse på
biblioteken i Norrbotten. Under Barnboksveckor 2013 räknar vi in ett deltagande på över
20 000 tillfällen i någon eller flera av aktiviteterna: gissade bajset, gick på Bokbussteater,
fick besök av författaren Åsa Rosén, letade Polarbibblos uggla …

- I samarbete med Filmpool Nord turnerar delar av scenografin ur filmen ”Krakel Spektakel”
på biblioteken i Norrbotten. Just nu är den på biblioteket i Arjeplog.
- I samarbete med Norrbottensmusiken ska barns dikter tonsättas, arrangeras och spelas av
Norrbotten Big Band på skolturné i Norrbotten hösten 2014. Turnén besöker Arvidsjaur,
Gällivare, Luleå, Pajala, Piteå och Älvsbyn.
- Aktiviteter på de olika biblioteken som Pyttepoesi, Babybokprat, Poesibokprat, dockteater,
skrivarträffar och uppläsningar av texter skrivna av barn.
- ”Polarbibblo på turné”. Skrivarverkstäder med författaren Solja Krapu i Luleå, Boden, Piteå
och troligen Jokkmokk.

Britt G. Hallqvist föddes i Umeå och var verksam som bland annat författare och översättare
under 1900-talet. I hennes bibliografi hittar man både välkänd barnlyrik, psalmer och
översättningar av världsdramatiken. Hennes barnlyrik utmärks av vardaglighet, humor och
en god känsla för språk och form. Hon fångade också upp barns egna dikter och publicerade
dem. Det gjorde henne given som inspiratör för Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten.
14 februari 2014 skulle Britt G. Hallqvist ha fyllt 100 år vilket uppmärksammas bland annat
med konserter i Lund. På Östersjöns Författar- och översättarcentrum i Visby på Gotland
samtalar Gerda Helena Lindskog och Lena Pasternak om hennes arbete och liv.
I samband med jubileumsåret ger förlagen En bok för alla ut ”Festen i Hulabo” och Bonnier
Carlsen en samling med dikter, sånger och verser med titeln ”Små saker”.
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