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Bokmärket
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Juni-augusti 2009
Lagom till sommaren kommer vårt nyhetsbrev till dig som arbetar på grundskolorna i
Sundbyberg. Vi som jobbar med Bokmärket arbetar på skolbiblioteken och på barnavdelningen på Sundbybergs stadsbibliotek. Nästa nyhetsbrev kommer i september.

Äppelhyllan
På huvudbiblioteket har vi samlat informationsmaterial om dyslexi, syn- och hörselskada
samt mentala funktionshinder i vår Äppelhylla. I Äppelhyllan hittar du också böcker på
Daisy. Till elever med dyslexi kan biblioteket även bränna Daisy-skivor från Talboksoch Punktskriftsbiblioteket.

Nya biblioteksspelare
Biblioteksspelaren är en MP3-spelare med ljudfiler anpassad för bibliotek. Den
är enkel att använda även för synskadade då den har upphöjda symboler på
knapparna. Sundbybergs stadsbibliotek har beställt Biblioteksspelare med
Monsterakademin av Martin Widmark och Allt är guld, Sune av Anders
Jacobsson och Sören Olsson. Monsterakademin är den första boken i serien
om monsteragenten Nelly Rapp. Nelly Rapp är huvudperson i Sveriges
Radios julkalender 2009 www.sr.se/cgi-bin/press/artikel.asp?artikel=2767719

Sommarboken
Läs 3 böcker i sommar och du kan vinna biobiljetter till dig och en kompis!
Häftet Sommarboken finns redan nu att hämta på biblioteket och det ska
lämnas in senast den 4 september 2009. För alla barn och ungdomar mellan
7 och15 år. Berätta gärna om Sommarboken för dina elever!
Sommarboken går även att ladda ner och skriva ut via länken nedan:
www.sundbyberg.se/download/18.4350fd1812114fdb91f80002712/Sommarboken09.pdf

Sommarlovstips: Skrivarverkstad med Dan Höjer på Kulturcentrum
Den 15 – 18 juni är det Skrivarverkstad med författaren och journalisten Dan Höjer på
Kulturcentrum. Antalet platser är begränsade och anmälan ska vara inne senast måndag
1 juni. Ålder: 12-16 år. Pris: 400 kr/elev. Mer information finns på Sundbybergs hemsida.
www.sundbyberg.se/kulturfritid/kulturcentrum/evenemang/skrivarverkstad.5.4350fd1812114f
db91f8000331.html

Teater för barn och ungdomar
I juli flyttar Unga Dramaten in i en egen teaterlokal på Elverket, Linnégatan 69, som sedan
2003 varit Dramatens scen för nyskriven dramatik. I och med flytten får Dramatens barn- och
ungdomsutbud ett ännu större utrymme skriver Unga Dramatens konstnärliga ledare Agneta
Ehrensvärd på hemsidan. www.dramaten.se/Dramaten/Unga-Dramaten

Nu har Parkteatern släppt sitt program för sommaren. Kajsa Giertz, ny konstnärlig ledare och
verksamhetschef, lovar fantastisk barnteater.
www.stadsteatern.stockholm.se/parkteatern/m/stadst_sommar_low.pdf

Boktips
Förra året kom Kerstin Lundberg Hahns första bok om
klasskompisarna Mimmi, Fredde och Zacki. I Bakom masken
blir jakten på cykeltjuvar personlig på olika sätt för dem alla
tre. Nu har uppföljaren Svart bälte kommit där Fredde
behöver hjälp av Mimmi och Zacki då hans judoklubb
bestulits.
Ingen som älskar Lin Hallbergs böcker om hästen Sigge har nog missat att det
kommit en sjätte del. I Simma lugnt, Sigge har Elina sommarlov och får chansen
att för första gången ställa upp i en tävling med Sigge. Vågar hon?
De tidigare böckerna om Sigge finns även på Daisy.

Sommarlov : handbok för bästa sommaren av Adam Dahlin, Daniel Ericsson
och Lisen Adbåge passar barn i de lägre årskurserna. Här finns tips på
sysselsättningar till exempel på stranden, i stan och på resan. Bland annat
får man veta hur man får ett grönt hjärta på ett rött äpple! Blir du nyfiken på
hur man gör? Klipp ett hjärta i tejp och fäst på ett äppelkart mitt i sommaren.
När äpplet mognat och blivit rött tar man bort tejphjärtat och under är det
fortfarande grönt.

Virka amigurumis på biblioteket i höst!
Amigurumis är virkade små figurer från Japan. Ordet betyder ungefär små
virkade mjukdjur. I höst kommer vi att ha ett program på Sundbybergs stadsbibliotek där barn och ungdomar får lära sig att virka amigurumis. Titta mer på
amigurumis i Mia Bengtssons bok Virka amigurumi: söta små glädjespridare
som snart finns på biblioteket eller t.ex. på www.amigurumi.se.

Trevlig sommar!
Hälsningar
Ann, Kristin och Mie
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