PRESSMEDDELANDE 140603
Sommarboken på Norrbottens bibliotek och barnwebben Polarbibblo.
I sommar har folkbiblioteken i Arvidsjaur, Piteå, Jokkmokk och Vuollerim, Bodens
stadsbibliotek, Mjölkuddens barn- och ungdomsbibliotek som är öppet till och med 11/6,
Hertsöns bibliotek och Luleå stadsbibliotek aktiviteten Sommarboken för alla sommarlediga
barn.

Biblioteken och webbplatsen Polarbibblo, Biblioteken i Norrbottens gemensamma
barnwebb, hänvisar till varandras sommarboksaktiviteter för att bidra med läsupplevelser till
barn och unga under sommaren. Polarbibblo kommer att ha en speciell sommarquiz som alla
barn är välkomna att delta i. Som alltid kan man också skicka in sagor, berättelser,
teckningar, boktips och göra mycket annat på Polarbibblo. Man kan också läsa och lyssna på
vad andra har skickat in. De som skickar in bidrag deltar i boklotteriet som går av stapeln
varje månad. Skickar man in boktips till Polarbibblo deltar man förutom i det vanliga
boklotteriet även i utlottning av läsedagböcker under juni, juli och augusti. På polarbibblo.se
kommer det att finnas information om sommarboksaktiviteterna på biblioteken i länet.

Arvidsjaur kommer att köra sommarboken från 9/6 till 31/8. Här får man betygsätta
böckerna och kort berätta om vad en av dem handlar om. Till hösten deltar man i en
utlottning av bokpriser.
Piteå kommer att köra sommarboken 12/6-25/8. Här läser man sex böcker och får sedan en
egen bok.
Luleå kommer att köra sommarboken från 13/6 till 24/8. Barnen hämtar en blankett på
deltagande bibliotek, lånar och läser tre valfria böcker och skriver upp dem på blanketten. I
utbyte mot ifylld blankett får barnen sedan en egen bok på Luleå stadsbibliotek eller
Hertsöns bibliotek. Om de läser mer och lämnar in fler blanketter är de med i ett boklotteri.
På Herstöns bibliotek kan de unga läsarna också delta i bokfika och prata med andra om det
de har läst. Hertsön har bokfika 18/6, 9/7 och 6/8 klockan 14.00.

Boden kommer att köra sommarboken från den 13/6 och startar med ett släppkalas den
13/6 klockan 10-12 då de bjuder på fika. Sommarboksläsaren får hämta en läsdagbok på
stadsbiblioteket, läser fem böcker, betygsätter dem och får en egen bok då läsdagboken
lämnas in.
Jokkmokk och Vuollerim kommer att köra sommarboken 16/6-31/8. När man har läst eller
lyssnat på fem böcker får man en egen bok. I Jokkmokk kan man dessutom låna en särskild
låda för sina sommarböcker.

Kontaktuppgifter
Arvidsjaurs bibliotek
Tel:0960-157 82
biblioteket@arvidsjaur.se

Piteå stadsbibliotek
0911-69 68 00
0911-69 68 68
stadsbiblioteket@pitea.se

Luleå stadsbibliotek
0920-45 59 51
stadsbiblioteket@lulea.se

Hertsöns bibliotek
0920 - 45 38 72
hertsonsbibliotek@lulea.se

Bodens stadsbibliotek
0921-624 80
biblioteket@boden.se

Jokkmokks bibliotek
0971 - 172 90
biblioteket@jokkmokk.se

Vuollerims bibliotek
0976 - 102 30
gunilla.almqvist@jokkmokk.se

Mjölkuddens barn- och ungdomsbibliotek
072 – 588 42 77

Polarbibblo.se
Har öppet dygnet runt alla dagar!
Susann Funck
susann.funck@nll.se
0920-28 49 72

Eva Lidström
eva.lidstrom@nll.se
0920-28 40 96

Här finns ytterligare information om bibliotekens öppettider med mera;
http://bibblo.se/index.php/kontakt

