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Sommarlovsläsning, Sommarboken, sand mellan tårna och nya
världar att besöka

I sommar samarbetar folkbiblioteken i Arvidsjaur, Piteå och Jokkmokk och
webbplatsen Barnens Polarbibliotek för första gången för att lyfta sommarlovet.
För utan böckerna, litteraturen och berättelserna blir det ingen riktig sommar eller
hur?
Bor man i Arvidsjaur, Piteå och Jokkmokk har folkbiblioteken specialaktiviteter för den som
menar att utan en bok så är det konstant lågtryck. Erbjudandena ser lite olika ut men
principen är enkel: läs ett antal böcker, skriv upp titeln och författaren och lämna in ett
formulär med ditt namn. Kupongen blir en lottsedel och deltagarna kan bland annat vinna
böcker. I Piteå kan den bytas mot en egen ägandes bok.
Får man dessutom prata om sin bok, skriva ett boktips på Barnens Polarbibliotek eller
kanske kommentera i Regines blogg, är det ju hur bra som helst? Alla boktipsare kan också
delta i sajtens månatliga Boklotteriet.
För boktipsarna har sajten dessutom laddat ett särskilt Boklotteri med 10 Läsdagböcker per
månad för dem som skickar in sina sommarboktips under juni, juli och augusti. I slutet av juni
följer Regine Reporter Barnens romanpris, (SR) i sin blogg.

Och bäst av allt - ALLA som har ett bibliotekskort kan utan kostnad vara med i
Sommarlovsläsningen, och efter att ha öppnat boken ge sig ut på en resa - eller in i nya
upplevelser - utan att behöva lämna balkongen.
Det är bara att först besöka sitt närmsta bibliotek, låna en pappersbok eller en ljudbok. Sen –
går man bara tillbaka till biblioteket för att lämna sin kupong och kanske låna den publika
datorn för att skicka boktips till Barnens Polarbibliotek.
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Vår paroll: För mer sommar åt alla!

Sommarboken – Sommarlovsläsningen pågår under hela sommaren
11 juni – 31 augusti
13 juni – 19 augusti (Piteå)

Sommaröppet:
Arvidsjaur
11 juni – 19 aug

Jokkmokk
1 juni-31 aug

Stadsbiblioteket i Piteå
1 juni – 1 sept

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

måndag 13-18
tisdag 13-16
onsdag 13-16
torsdag 15-19

måndag-onsdag 12-19

12-16
12-16
16-19
12-16
12-16

fredag 12-17
lördag 12-15
Filialerna har begränsade
öppettider.

Barnens Polarbibliotek är öppet när användarna är vakna.

Mer om de lokala variationerna finns på affischerna, se bilagor. Ring gärna till
respektive bibliotek så berättar vi mer.

Kontaktuppgifter:
Björn Andersson, Öjebyns filialbibliotek
Catrin Fjellström, Jokkmokks bibliotek
Inger Mäkimaa, Arvidsjaurs bibliotek
Regine Nordström, Barnens Polarbibliotek
Åsa Wilén, Piteå stadsbibliotek

0911-69 68 20
0971-172 06
0960-157 72
072-545 14 30 eller 0920-284255
0911-69 68 07

www.bibblo.se

www.barnenspolarbibliotek.se

2

