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Sent i januari kommer årets första Bokmärket. Lika härligt som det är att vara ute i snön är det att
komma in i värmen och koppla av med en bok. Under vårterminen ser vi fram emot att vi får ett
till bibliotek i Sundbyberg! I slutet av mars öppnar Hallonbergens bibliotek i Hallonbergens
centrum.
Bokjuryn
Nu har vi dragit igång årets omgång av Bokjuryn. Bokjuryn
röstar fram årets bästa barn- och ungdomsböcker och alla
mellan 0 och 19 år får vara med och rösta. www.bokjuryn.se
Man får rösta på alla barn- och ungdomsböcker utgivna i Sverige under 2009. På biblioteket kan
du hämta ett exemplar av Barnbokskatalogen med 2009 års böcker (den finns också på
www.barnbokskatalogen.se).
Vi har röstsedlar på Sundbybergs stadsbibliotek, de ska sedan lämnas hos oss senast den 7 april.
Undrar du över något fråga Ann, Kristin eller Mie som arbetar på barnavdelningen.
Boktips från 2009 års utgivning

Ofelia av Ingrid och Dieter Schubert

Vad betyder det att ”ha fjärilar i magen”? I den här bilderboken förvandlas
uttrycket varefter Ofelia och hennes vänner sprider budskapet om Joppe vidare till
varandra. Den som lekt viskleken någon gång vet hur annorlunda det kan bli när
meddelandet når siste man.
Yngre barn
Ann har läst två böcker om Ella som på några få sidor hinner få med både känslor, humor och en
bra personbeskrivning. För barn i början på skolåren, som ännu inte knäckt koden passar de bra
för högläsning.

Ella och utflykten av Johan Rundberg

Man förstår hur Ella känner sig när hon tappar bort resten av klassen på väg till
Skansen. Tunnelbanan är en miljö som alla barn som bor i stan känner igen sig i.

Ellas sköna sorgligheter av Johan Rundberg

Ibland är det härligt att tänka på sorgliga saker (bara man inte själv är drabbad). Ella och
Anders har tråkigt och tänker ut SKÖNA sorgligheter. Jag minns fortfarande hur jag
läste Den lilla sjöjungfrun av Andersen och riktigt hade en orgie i sorg och handen på
hjärtat nog är det härligt att gråta framför en sorglig tv-film.

Ett nytt liv på köpet av Emma Granholm

Någon gång på mellanstadiet blev Sanna utan kompisar. Hon har vant sig vid att
inte synas och aldrig få vara med. Nu börjar hon gymnasiet och plötsligt har hon
hur många nya kompisar som helst. Allt känns nytt och spännande. Men hur
mycket ska man ställa upp för att få var med? Det här är en bra bok om att växa
och våga vara sig själv och vad det innebär att vara riktiga kompisar.
Tonår
Medeltidsmuseet och Sketna Gertrud
I slutet av januari i år öppnade Medeltidsmuseet efter en större renovering. Bland annat
har man tagit fram fantastiska vaxdockor, som ser så levande ut att man kan tro att de
rätt som det är ska börja röra på sig.
Perfekt högläsning eller bredvidläsning innan man går till museet är böckerna om
Sketna Gertrud. Sketna Gertrud arbetade som syltekona i mitten på 1300-talet och hon
finns med som docka i museet.
Böckerna är skrivna av Gudrun Wessnert och heter Sketna Gertrud och kung Magnus kalas och
Sketna Gertrud och råttjakten.
Kolla på länken till Medeltidsmuseet:
http://www.medeltidsmuseet.stockholm.se/index.php?sprak=svenska
Museet tar emot skolklasser.
Till vildingarnas land på bio
Nu kommer Maurice Sendaks Till vildingarnas land som film regisserad av den
amerikanske regissören Spike Jonze. Boken kom ut på engelska 1963 och på
svenska 1967. Jonze har skrivit manus till filmen tillsammans med Dave
Eggers. Premiär den 29 januari.
Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet (Sbi)
Sbi:s årliga Bokprovning ger en översikt med trender och statistik över den aktuella barn- och
ungdomsboksutgivningen. 2009 års barn- och ungdomsböcker visas i en utställning på Svenska
barnboksinstitutet 9 mars–15 april 2010.
Sbi anordnar också en föreläsning för pedagoger med statistik och analyser av utgivningen.
Föreläsningen är kostnadsfri men antalet platser begränsat. Mer information hittar du på
http://www.sbi.kb.se/sv/Utgivning-och-formedling/Utgivning/Bokprovning/Lararkvall/.
För mer information om vårens föreläsningar på Sbi besök www.sbi.kb.se.
Tipslistor: Tala med barnen om och För slukaråldern
På Sundbybergs stadsbibliotek har vi boktipslistorna För slukaråldern och Tala med barnen som vi
gärna delar ut till lärare. Tala med Ann, Kristin eller Mie om du är intresserad.
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