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Bibliotekets
hjørne:

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteraturog kulturstoff til glede for Finnmarkens lesere.

Ikke akkurat lykke
av Monika Steinholm
Kan man være kul og samtidig være seg
selv? Lykke er 12 år og passer ikke inn. Hun
er stor,
høypubertal og
kommer alltid
ut for kleine
episoder foran
klassen. En dag
må det vel snu
for Lykke? En
morsom, sår og
fin fortelling
om rap,
klassefest,
ungdomstid og
å stå opp for
seg selv. Likte du «Kampen om superbitchene» er dette boka for deg.
Anbefalt av Lisa Finnøy Ugelvik,
Sør-Varanger bibliotek
Buffy By er talentfull, en selvbiografi.
Skrevet av Ingeborg Arvola
Buffy går i sjette klasse, og får i oppgave å
skrive selvbiografi. Hun skriver humoristisk
om hverdagen, slalåmdrømmen, og
familien sin.
Familien har
dårlig råd, men
Buffy alltid er
positiv, og
finner kreative
løsninger. Både
barn og voksne
kan kose seg
med denne
varme og
morsomme
boken.
Nominert til Brageprisen, og vinner av
Kulturdepartementets pris for barne- og
ungdomslitteratur i 2019. Lest og likt?
Oppfølgeren Buffy By er inspirert, en
spenningsroman er like god!
Anbefalt av Mona Fonnes, Troms og
Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø

SOMMERLES: Sommerlesavslutning på Sør-Varanger bibliotek med Mari Moen Holsve. 

Sommerens vakreste leseeventyr:

1. juni starter
Sommerles igjen!
Den tradisjonsrike lesekampanjen er veldig
populær blant barna.
Mona Fonnes
Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø

Ábiid plástihkat/Plasten i havet av Rita
Sørly og Malgorzata Piotrowska
Hvorfor har en gåsenebbhval som vanligvis
lever i tropiske hav strandet i Gamvik i
Finnmark? Det lurer forskerne Aihe og
Whina på! I denne bildeboken reiser de
med båt fra New Zealand til Gamvik. De
skal undersøke hvalen, og på veien forsker
de på plast i havet. Dette er en spennende
og lærerik bok for førskolebarn og barn på
småskolen. De vakre illustrasjonene gir en
egen stemning til boka. Boka er også
tospråklig, teksten er både på nordsamisk
og bokmål.
Anbefalt av Mona Fonnes, Troms og
Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø
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I kommunene som er med på Sommerles kan barna være med helt fra de skal
starte i 1. klasse og ut barnetrinnet. I
Troms og Finnmark og Svalbard er 30
kommuner med på lesekampanjen.
I juni, juli og hele august står de bibliotekansatte klar til å ta imot barna som
deltar i Sommerles. De skal formidle bøker, dele ut premier, og hjelpe barna hvis
de lurer på noe. Barna får premier etter
hvert som de leser og får poeng på sommerles.no. Både det de leser selv, lydbøker, og å bli lest høyt for teller.

Bli med!

Har du barn eller barnebarn på barnetrinnet? Da kan du hjelpe barnet med å

lage bruker på sommerles.no, og bli
med.

Spesialskrevet historie

Hvert år kommer det en spennende fortelling som er skrevet av Mari Moen
Holsve, spesielt for Sommerles. Gjennom sommeren kan man samle passord
på biblioteket, og låse opp ett og ett kapittel.
I august og september arrangerer
mange bibliotek Sommerles-fester for å
feire barna som har vært med på kampanjen. Noen bibliotek i fylket er så heldig å få besøk av selveste Sommerlesforfatteren Mari Moen Holsve, som
også har skrevet mange gode barnebøker.

Vedlikeholder leseferdigheter

Målet med kampanjen er at barna ikke
skal miste leseferdigheter i sommerferien, og få glede og motivasjon til å lese
utenom skole og hverdag. Om det er
morsomt å være med på Sommerles? I
2020 kunne 73 % av foreldrene bekrefte

at Sommerles har ført til at barnet deres
synes lesing er morsommere enn før. Og
nettopp det, at lesing er morsomt, er en
god motivasjon til å lese i sommerferien.
Bibliotekarer i fylket har mange solskinnshistorier fra Sommerles. De forteller blant annet om barn som leser til
og med på fisketur, som går fra å ikke
være så interessert i lesing til å ha engasjerte samtaler med vennene sine om
bøker, og om barn som knekker lesekoden i sommerferien.

Enorme tall

Sommerles handler først og fremst om å
konkurrere med seg selv, men det er
morsomt å se på tallene samlet. I 2020
leste barna i fylket 5 383 786 sider under
kampanjen. Det var nesten en halv million sider mer enn i 2019. På grunn av
covid 19 kan vi forvente en litt annerledes sommer også i år, og fylkesbiblioteket er spent på om enda flere barn leser
enda flere sider i 2021, i sommerens vakreste leseeventyr.

