Pressinbjudan 140417

Polarbibblo.se är Biblioteken i Norrbottens gemensamma webbplats
för barn. Hit kan barn och ungdomar skicka in egna texter, både
skriva helt fritt men också göra bildberättelser som blir sajtens
webb-böcker.
Med Polarbibblo på turné ger vi oss för första gången in i länet för
att träffa våra användare och skriva med dem i rummet. Tillsammans med folkbiblioteken på plats bjuder vi på skrivarverkstad
med författaren, estradpoeten och skrivledaren Solja Krapu från
Umeå. På presskonferensen medverkar redaktörer från Polarbibblo
och personal från arrangerande bibliotek.
Glädje är att va en katt
av Oscar H
Glädje är att va en katt
Glädje är att äta glass
Glädje är att få Lego
Glädje är att cykla med kompisar
Glädje är att äta hamburgare
Glädje är att mitt Lego vaknar till liv

Barnen har vi nått genom bibliotekens samarbete med skolan.
Skrivarverkstäderna sker också delvis på skoltid och i de flesta fallen
har deltagarna fått anmäla sig. Intresset har varit stort och
platserna är fyllda.
I sina skrivarverkstäder 2014 satsar Polarbibblo på turné på poesi.
Dikt verkar vara något som tilltalar unga skribenter och sedan 2008
har 1129 dikter av olika slag publicerats på sajten. Som Oscars här
ovan.
Första turnéstopp för Polarbibblo på turné är Luleå och biblioteken
på Mjölkudden, Gammelstad och Porsön. Barn- och
ungdomsbokbussen i sin tur har bjudit in sig till skolan i Persön.
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Plats: Skolan i Persön
Arrangör: Barn- och ungdomsbokbussen
Kontaktperson: Hanna Lidström
Hanna.lidstrom@lulea.se

Plats: Mjölkuddens barn- och ungdomsbibliotek
Arrangör: Mjölkuddens barn- och ungdomsbibliotek
Lokal kontaktperson: Agneta Krohn Strömshed
Agneta.krohn.stromshed@lulea.se

Plats: Gammelstads bibliotek
Arrangör: Gammelstads bibliotek.
Kontaktpersoner: Maria Olofsson och Christina Stålnacke
maria.olofsson@lulea.se christina.stalnacke@lulea.se

Plats: Porsöns bibliotek
Arrangör: Porsöns barnbibliotek
Kontaktperson är Yvonne Nilsson
yvonne.nilsson@lulea.se
Polarbibblo på turné ingår som en del i ”Barnpoesiåret 2014 i
Norrbotten – i Britt G. Hallqvists anda”. Mer om det hittar du på
Länsbibliotekets hemsida.

Regine Nordström, Norrbottens länsbibliotek
Turnéläggare för Polarbibblo på turné och projektledare för
”Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten – i Britt G. Hallqvists anda”.
Regine.nordstrom@nll.se
072-5451430

www.soljakrapu.se
www.polarbibblo.se
www.bibblo.se
www.norrbottenslansbibliotek.nu
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