Verdens bokdag 2017 – Gjennomføring og tilbakemeldinger

Fylkesbibliotekets markedsføring
*Ressurssiden
Nettsiden er endret underveis slik at det som til enhver tid er aktuelt har stått øverst.
Verdens bok- og opphavsrettdag var 23. april.
I Troms er hovedmarkeringen lagt til fredag 21. april med aktiviteter og
arrangementer både i uke før og uka etter.
Norsk bibliotekforening har gått sammen med flere andre organisasjoner og laget
nettstedet verdensbokdag.com
På denne nettsiden finnes det forslag til arrangementer og aktiviteter for å markere
dagen.
Vi har valgt å bruke den norske logoen i vår markering.
Les mer om Verdens bokdag på FN-Sambandets nettside og på UNESCOs nettside.
Ta gjerne kontakt med en av oss på fylkesbiblioteket hvis du har en knakende god idé.
Teamet består av, Linda M. Tindholm, Aud Tåga og Trine Mellem
Her finner du våre e-postadresser og telefonnummer.

*Nyhetsbrevet for februar 2017 – Hadde oversikt over kampanjene i 2017
*Nyhetsbrevet for mars 2017
VERDENS BOKDAG
Vi jobber med innholdet til den felles kampanjen. Les mer og få tips til aktiviteter. VI tar
gjerne imot forslag om hvordan dere planlegger å markere dagen

*E-post sendt alle folkebibliotekene Materiell til Verdens bokdag.
Sendt 4. april. Logo i jpg.format og plakat var vedlagt.
Alle bibliotek har vært invitert til lyd/bildemøter om Verdens bokdag og på bakgrunn av disse
møtene og andre tilbakemeldinger, har vi forsøkt å utforme kampanjen og lage materiell.
Vi ble enige om at vi lager et forslag til plakat i Publisher, som er en del av Officepakken. Plakaten har logo og en generell informasjon om dagen. De feltene som er markert
med rød tekst erstattes med lokal informasjon. Plakaten ligger vedlagt. Til de av dere som
ikke har programmet Publisher, eller ikke kan bruke det. Ta kontakt med meg så kan jeg legge
inn den lokale informasjonen og lage en ferdig PDF som du kan skrive ut hos deg selv.
Det var flere av dere som ville ha bokmerker. Bokmerket har logoen til Verdens bokdag på en
side og den samme teksten som på plakaten på den andre. Vi har som avtalt ikke tatt med
årstall slik at bokmerket også kan brukes til neste år. Vi trykker opp 50 stk. til hver av dere. Vi
er litt usikre på antallet så vi ber om tilbakemelding på om det var greit nok. Bokmerkene
kommer i posten.
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Digital formidling av dagen
Til de av dere med WordPress-nettsider. Logoen til Verdens bokdag er lagt inn i
mediebiblioteket. Bildet er tilpassa både banner og kan brukes som bilde i nyhetssak
Til dere som har en annen type nettsider legger vi ved logoen som en bildefil. Da er det
enklere å legge den ut.
Forslag til nettsidetekst.
VERDENS BOK– OG OPPHAVSRETTSDAG
Dagen er en FN-dag som markeres 23. april.
I Troms er hovedmarkeringen lagt til fredag 21. april med aktiviteter og
arrangementer både i uka før og uka etter. Målet med dagen er å markere bokens
rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for
utdannelse og for kommunikasjon
Her på biblioteket markerer vi dagen med …

Husk å oppdatere arrangementskalenderen på nettsiden.
Det er også mulig å poste din nettside på Facebook (for de bibliotekene som bruker det). På
den måten når dere flere.
På Ressurssiden finner dere lenker både til FN, Unesco og den norske siden Verdens bokdag.
Alle har forslag til arrangementer og aktiviteter. Ta en kikk å se om det er noe der som dere
kan bruke.

*Kampanjemateriell
Vi utformet forslag til
Nettsidetekst for bibliotekenes 1. side.
Bokmerke (blir tilsendt)
Plakat (før lokal bearbeiding) De fikk også tilbud om at jeg la inn lokal tekst og sendte
plakaten i PDF-format.

Presseoppslag
Willy Ørnebakks kronikk fra avisa Nordlys 21. april 2017, Hver bok har sin leser.
Her samarbeidet vi med Informasjonsavdelingen her. Kine Moxness Sandnes
formidlet kontakt med avisa Nordlys og fikk inn kronikken.
Vi laget et utgangspunkt for tekst til pressemelding som hun bearbeidet og postet på
fylkeskommunens sider. Slik markeres verdens bokdag i Troms. Pressemelding fra
Troms fylkeskommune, 19. april 2017.
Veldig god måte å jobbe på!
Artikkel fra Troms folkeblad torsdag 18. april 2017.
Byr på forfattermøte, konsert og besøk av bokbuss.
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Side 1
Side 2
Slik blir livet ditt med romheis. Artikkel fra avisa Framtid i Nord 21. april 2017.
Side 1
Side 2
Troms folkeblad 18. april 2017
Verdens bokdag i Berg.
I Bardu finner du plakatutstillingen «Forbudte bøker» i uke 16, 17 og 18.
Oversikt over forfatterturneer/foredrag i anledning Verdens bokdag. (Litthusprosj)
Bok og kulturbussen uke 16 – Program og reiserute
Markering av Verdens bokdag – Lenvik bibliotek på Finnsnes

Tilbakemeldinger fra bibliotekene i fylket.
Kvæfjord kommune
Vi hadde to arrangement knyttet til Verdens bokdag.
-

-

26 elever i 2. klasse fra Borkenes skole besøkte biblioteket og hadde med seg hver
sin bokanmeldelse som de leste opp. De leste også opp hvert sitt dikt som de
«fisket» fra vårt diktgarn.
Etterpå var det historiefortelling og utdeling av bokmerker med spirefrø. Elevene
lyttet med stor interesse på hverdagsfortellingen som Gerd Salen fortalte og Petra
Petunia som hjalp besteforeldre i drivhuset.
Til forfatterbesøk med Heine T. Bakkeid med Helga A. Stensen som bokprater kom 17
gjester. Vi laget kafebord og serverte kaffe og kaker for å gjøre arrangementet mer
intimt.
Tilbakemeldingene fra fremmøte var at det var et nært og varmt møte med
forfatteren.

Vi forberedte oss godt til arrangementene og er veldig fornøyd med hvordan de ble.
Alle kunder fikk bokmerker, delta på boklotteri og barn fikk fiske dikt denne uken.
Daglig besøk gjennom hele uken var likevel lavt.
Balsfjord folkebibliotek
Hei, her kommer en oppsummering fra Balsfjord folkebibliotek:
Vi markerte dagen på et litt annerledes vis enn de fleste, ved at vi slo den sammen med den
internasjonale jordens dag, som er den 22/4. Vi kjørte da en "grønt" tema og fokuserte på
bøker og miljø fra og med den dagen og ut uke 17. Dette gjorde vi med følgende aktiviteter
og arrangement:

Lørdag den 22/4 hadde vi Jordens dag: Naturmarked. Det kom 85 stykk, som alle ble
der lenge og brukte mye tid på bodene. Alle barna som var innom tok vår miljøquiz,
det ble også lånt veldig mye bøker av vår "grønne"vegg.
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I hele uke 17 hadde vi miljøverksted for små natur- og dyreelskere. Vi hadde
bestilt råflotte gratishefter fra LOOP Miljøskole, så det var flere
hobby/kunnskapskaktiviteter for større og mindre barn. Vi hadde en stor stand med
info om insekter og fugler, hvor vi også delte ut oppskrifter på både insektshotell og
fuglehus, samt tips om hvor man kunne hente ut mer informasjon. Også her ble det
lånt mye bøker, samt tatt av informasjonen vi ga bort.
Onsdag den 26/4 var det Barnas eventyrstund + miljøverksted, åpent for både
barnehagegrupper og privatpersoner. Det kom 64 stykker som totalt ble i 3 timer.
Barnehagene fikk med seg mye materiell fra LOOP miljøskole, samt ovennevnte
oppskrifter. Vi tipset om gode vårbøker til pedagogisk bruk, og fikk utlånt mye.
Torsdag 27/4 skulle vi ha Miljødebatt - oppdrett og olje, ledet av Balsfjord
ungdomsråd, men denne ble dessverre avlyst grunnet frafall i paneldeltakere.
Lørdag 29/4 hadde vi Språkkafé med temakort om norsk dyre- og naturliv. (Det var
også oppfordret at barn/barnebarn holdt på med miljøverkstedet mens de voksne
snakket sammen). Til ekstra hjelp var det også satt fram dyre/naturbøker på bordene.
Det kom 17 stykker.
I hele denne perioden har vi selvsagt også klargjort en hel vegghylle med herlig "grønn"
litteratur, og slik hatt fokus på bøker om dyr, natur og miljøvern. Innenfor tematikken
miljøvern har vi også hatt et eget utstillingsrom med fokus på gjenbruk og redesign, i
samarbeid med den lokale bruktbutikken Sandbukt. Deres redesignavdeling Grønn Zone
lagde masse forskjellige kunst- og bruksartikler av skadde bøker (som egentlig skulle kastes),
så vi hadde utstilling av både det og masse dikt/tegninger fra vårt skriveverksted med
blackout poetry (i anledning verdens poesidag måneden før, vi brukte da kasserte bøker). I
samme rom hadde vi selvsagt også massevis av littertur om redesign, gjenbruk og
hobbybøker generelt. Her fikk vi også lånt bort masse, blant annet gamle bøker som ikke har
fått noe oppmerksomhet før. Det var også mange som tok av våre kasserte bøker, både for å
lese og for å lage ting av.

Totalt har vi den grønne uken hatt 236 antall mennesker innom biblioteket, noe som for
oss er et fint tall. Generelt sett er vi fornøyde, og det har våre brukere og
samarbeidspartnere også ytret at de har vært :)
Mediedekning fra andre: Vi har fått en del smånotiser og en halvsides reportasje i Nye Troms.
I tillegg kom en av deres journalister på språkkafeen i dag, for å snakke med brukerne av
denne, noe som vil komme i tirsdagens utgave.
Nordreisa og Skjervøy
For femte gang arrangerer vi lesefestival i Nordreisa 24.-28. april.
http://www.nordreisabibliotek.no/arrangement/449/
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Årets tema for lesefestivalen er Verdensrommet. Lesefestival arrangeres hvert år i uke 17, i
forbindelse med markeringen av «Verdens bokdag» som er 23. april.
Dette er et samarbeid mellom grunnskolene og biblioteket. Festivalen arrangeres lokalt på
den enkelte skole. Lesing er i fokus en hel uke, med tilhørende ulike aktiviteter som
dramatisering av bøker, kombinert eventyr-/natursti, skriveverksted, høytlesning etc.
Biblioteket inviterer i år til to ulike opplegg på Halti:
-Astroshow med Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes
-Astroshowet «Out of space» tar på en underholdende måte opp mange av de mest
spennende, spektakulære og interessante spørsmålene, objektene og fenomenene i
verdensrommet. Forestillingen er et multimedieshow med spektakulære bilder, filmer,
animasjoner, lydeffekter og musikkvideoer. Dette opplegget er fra 3. trinn – 10. trinn
Måneferden og månelandingen
Biblioteket skal fortelle fra den første måneferden. Astronautene Neil Armstrong, Buzz Aldrin
og Michael Collins ferd ut i verdensrommet sommeren 1969. Også vil de lese fra boka
«Førstemann som pissa på månen» av forfatteren Endre Lund Eriksen. Boka handler om den
første måneferden – sånn som forfatteren tenker at kunne ha vært ombord i romskipet og på
månen. Dette opplegget er for 1.-2. trinn.
Tromsø bibliotek og byarkiv
Levende book: Flott integreringstiltak hvor ungdommer på Voksenopplæringa snakker
med andre ungdommer fra Kongsbakken Videregående. Arrangementet var Tromsø
biblioteks og byarkivs markering av Verden bokdag. Takk til,
integreringskonsulent Nshimiyimana Evariste i Tromsø kommune, som har laget
innlegget. (klippet fra facebook)
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