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Tilbakemeldinger Verdens bok og opphavsrettsdag 23. april
Balsfjord folkebibliotek
Markerte dagen ved å lage utstillingen Balsfjords bokhylle, hvor både barn og voksne har
sendt inn bilder og tekst angående hvilke bøker som betyr noe spesielt for dem. Vi hadde
også lørdagen før et arrangement tilknyttet dagen, som vi kalte Delte leseropplevelser, hvor
folk kunne lese og drøfte tekster som hadde gjort et spesielt inntrykk på dem.
Harstad bibliotek
I forbindelse med Verdens bokdag har vi brukt temaet Viten om kroppen og laget utstillinger
i både barneavdelinga og voksenavdelinga, samt lagt ut videoen med Marit Somby på
Facebooksida vår. Førstkommende lørdag markerer vi videre med bokamnesti, gratis
kaffe/kakao og lesestund for barn hver halvtime fra kl. 11 til kl. 13 (5 stk.). Som alltid når vi
har lesestund, bruker vi projektor og lerret for å vise bildene i boka.
Skjervøy folkebibliotek
Hadde Lesefestival i lag med Nordreisa i uke 17, 23.- 27. april.
Fredag 20. april var det storstilt åpning av festivalen på Skjervøy barneskole.
På selveste Verdens bokdag, mandag 23. april, var det forfatterbesøk for 1. – 8. trinn i
Skjervøy (Skjervøy og Arnøy) av Jørn Lier Horst.
Så går det slag i slag resten av uka med skolekino, bokloppis, kafe, lesebingo med stor
leseglede og leselyst.
I tillegg var det utstilling av sakprosabøker for voksne i biblioteket og på bibliotekets
facebookside
https://www.facebook.com/skjervoyfolkebibliotek/
Nordreisa folkebibliotek
Krimkveld med Jørn Lier Horst.
Vellykket arrangement.
Flink forfatter som er dyktig formidler av bøkene sine og faget sitt (politi/etterforskning).
Foredraget/krimkvelden ble en veksling mellom jobberfaring fra politiet og hvordan dette
har inspirert han når han har skrevet krimbøkene. Han hadde god dialog med publikum.
Publikum var veldig fornøyd!! Vi trodde dette skulle ha trukket flere publikummere siden
bøkene hans er veldig populær… Det var veldig fint vårvær denne kvelden, det var kanskje
noe av årsaken(?)
Forfatteren er veldig proff, enkel og grei å ha med og gjøre 
Arrangementet hadde 25 deltagere.
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Lenvik folkebibliotek
Markerte slik vi meldte om på Baksia av Folkebladet:
Mandag 23. april feirer vi BOKDAGEN på Lenvik bibliotek.
Roser til de første 20 boklånerne!
Bokquiz med premiering av en heldig vinner (gavekort på Ark bokhandel på kr 500,-)
Purreamnesti: Lever dine bøker i dag og få purregebyret ettergitt!
Bli kjent med BookBites og lån ebøker.
Lyngen folkebibliotek
Markerte verdens bokdag med bokutstilling, kaffe, te og kjeks. Kan vel si at dagen gikk forbi i
stillhet uten den helt store etterspørselen etter både det ene og det andre.
Antall deltakere
Nordreisa

25
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