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Vi på Biblioteken i Norrbotten har sedan ett år tillbaka tillsammans en grupp på världen största
community för bokälskare. Den ligger på sajten Goodreads.com. Gruppen heter ”Ung i Norrbotten”
och är till för alla norrbottningar mellan 13-25 år. Under Läslovet som pågår under vecka 44 i
Norrbotten – och i hela Sverige – startar vi nu fyra bokcirklar i gruppen. Bokcirkeln genomförs i det
digitala rummet och där kan alla medlemmar oavsett var de bor i länet delta. Det går till och med att
bokcirkla på en fjälltopp med sjöutsikt! Så länge det finns mottagning, internet och en laddad
telefon/platta/dator, vill säga.
Böckerna vi kommer att prata om och som syns på fotot är skrivna på svenska. De är:
Vei. Bok 1, av Sara Bergmark Elfgren och Karl Johnsson
Children of Blood and Bone – Solstenen, av Tomi Adeyemi
Ta det som en man, av Hampus Nessvold
The Hate u give, av Angie Thomas

Bokcirklarna startar måndag 29 oktober.
Vi hoppas förstås att våra bokcirklar ska leva upp till vad en av medlemmarna i gruppen ”Ung i
norrbotten” önskar sig efter att ha deltagit i sommarens läsutmaning:
”Det var en rolig utmaning iallafall, den fick mig att leta utanför mina läsramar om man säger så, blev
många äldre böcker som jag definitivt inte skulle ha läst annars (och hjälp vad händigt det är med
bibblos e-böcker när man är på resande fot)! Hoppas på fler liknande utmaningar framöver!”

Alla som är med i någon av Bokklubbarna kan dessutom vinna ett bokpaket och en tygkasse att bära
dem i. Något som inte är oviktigt då unga läsare gärna äger sina böcker.
Du hittar gruppen ”Ung i Norrbotten” på http://bit.ly/ung-norrbotten

Syftet med Läslov, som är en nationell rörelse, är att öka antalet utlån och läsningen bland barn och
ungdomar i skolåldern under lovet - men också väcka lust att läsa närhelst en vill. I Norrbotten har är
folkbiblioteken högläsning som tema 2018.
Biblioteken i Norrbotten är namnet på samarbetet mellan folkbiblioteken i Norrbotten och
Regionbibliotek Norrbotten. Samarbetet har pågått sedan 2013.
Sandra Selberg som är initiativtagare till Biblioteken i Norrbottens satsning på en grupp på
Goodreads svarar på alla dina frågor. Stör henne gärna när hon läser!
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