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Barnens Polarbibliotek firar barnboksveckorna med ny aktivitet
Skrivartävlingen 1 000 möjligheter. Skriv en saga med hjälp av slumproboten Rebent!
Med skrivartävlingen vill vi inspirera till eget skrivande. För det är slumpen en god
medhjälpare. Därför har redaktionen för Barnens Polarbibliotek tagit fram Rebent och skapat
aktiviteten 1 000 möjligheter. Rebent är en exklusiv tjänst som du bara hittar på Barnens
Polarbibliotek.
Så här går det till!
Rebent ger tre delar till sagan: en huvudperson, ett uppdrag och ett magiskt föremål. Alla
sagor inleds förstås med "Det var en gång". Sen börjar äventyret.
Ett av uppdragen heter Trösta isbjörnen. Till din hjälp kan du ha fått magiska frön och
särskilt intressant för sagan som sen ska skrivas, kan det bli om din huvudperson är en sten.
Ety stenar äger en särskild långsamhet som vi alla vet.
Är du inte nöjd med Rebents första val har du 999 andra kombinationer kvar att slumpa fram.
En jury utser de 10 sagor som sedan kommer att bildsättas och bli en webb-bok, en annan av
specialiteterna på Barnens Polarbibliotek. I skrivartävlingen 1 000 möjligheter tävlar man i
två ålderskategorier. Det är möjligt att skicka in sagor ända till 31 december 2011.
Totalt har webbplatsen Barnens Polarbibliotek tre tillfälliga aktiviteter för Barnboksveckor
2011. Förutom skrivartävlingen 1 000 möjligheter också Vykortstävlingen och omröstningen
Bästa Bokomslaget.
Vill du veta mer?
Regine Nordström
Redaktör Barnens Polarbibliotek, Norrbottens länsbibliotek
0920-284255

Webbplatsen www.barnenspolarbibliotek.se har funnits sedan 1997 och drivs av Norrbottens
länsbibliotek.
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Mer om Barnboksveckor 2011
Barnboksveckorna firas gemensamt i hela Norrbotten i ett samarbete mellan folkbiblioteken i
Norrbottens14 kommuner och Norrbottens länsbibliotek. Länsbiblioteket ingår i Division
kultur och utbildning i Norrbottens läns landsting. Mer om bakgrunden.
Temat för Barnboksveckor 2011 är Sagor och Fantasy, och vi lyfter fram folk- och konstsagan
samt vårt stora utbud av medier inom genren Fantasy. I kommunerna samarbetar minst ett
bibliotek med skolan, och erbjuder inspiration till eget skrivande. I programöversikten i
Bilaga 2 omnämns ofta erbjudandet som Sagopaket eller Fantasypaket. Skrivartävlingen
1 000 möjligheter tar vid där skolan slutar.
I Bilaga 1 finner ni ett urval av de många aktiviteter som sker på Norrbottens bibliotek under
barnboksveckorna, och i Bilaga 2 en sammanställning över samtliga aktiviteter. Se även
bibliotekens gemensamma webbplats bibblo.se
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