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Materialevalg af engelske bøger. Ved Dorthe Langebjerg Nielsen KKB
Dorthe indkøber for 200.000 kr årligt bøger på 35 fremmede sprog til KKB, flest engelske.
Dorthe udvælger engelske bøger til Biermanns nyhedslister. Det er primært ungdomsbøger
fra 14 år, så de er bibliotekarisk vurderet. Hun orienterer sig primært på internettet:
Forlagenes hjemmesider
http://www.goodreads.com/
(brugeranmeldelser)
http://www.amazon.com/
Dorthe har efter mødet meddelt, at Biermanns lister fremover vil gå længere ned i alder så de
er fra 12 år. Man kan tilmelde sig nyhedslisten ved at maile til: inger@bierman.dk
Vibeke havde bestilt nogle frilæsningspakker fra:
http://www.englishcenter.dk/
(primært til skolebrug men sælger også til bibl.)
På hjemmesiden kan man bladre i en del af titlerne.
Debat: De engelske bøger er ofte indholdsmæssigt for barnlige i forhold til de danske børn.
Der efterlyses engelske lette bøger ned til 7 års alderen og spændende romaner til børn fra
12 års alderen.
Solrøds sanserum. Rundvisning ved Merete Riis
Billedkunstlærer gav forskellige forslag til udsmykning, og alle børnenes forslag var så gode,
at børnene digtede en historie om nogle mus, der skulle finde en stor ost. Dermed kom musene rundt blandt vilde dyr, ud på havet og ind i sund mad universet, inden de vendte tilbage
til eventyrslottet. Projektet har kostet ca. 25.000 med sponsoreret maling. Det var et rigtig fint
og farverigt rum, der lagde op til leg og hygge.
Det store børneudlån var blevet rumopdelt med fine sofaer og hyggehjørner.
Helle Vibeke Jensen har lavt Solrøds indgangsrum med farverige siddepuder, malede stole
og malerihylder.
Tillægs info til en udflugt i København: Helle driver sammen med sin mand:
http://copenhagencablepark.squarespace.com/ )
Børneteaterfestival
Der blev snakket forestillinger og besluttet, at alle fra ALLE BIBLIOTEKER i regionen, der har
været på Børneteaterfestivalen melder tilbage til Vibeke med navn, emailadr. og hvilke forestillinger, de har set. Interesserede kan så kontakte dem om yderligere vurderinger.
Der blev kort orienteret om andre aktiviteter: Solrøds produktionsskole sælger udklædningstøj. Næstved har bl.a. haft frikadelle arr, billedkunst, musik, prinsesseværksted mm.
Andre har haft værksteder med: perlesmykker, riddertema, sørøvertema, manga tegning,
spillemekka, eventyraften med børn i nattøj.
http://www.legeakademiet.dk/ (her kan købes udklædningstøj)
http://www.cchobby.dk/?gclid=CPP3-Y7t_68CFYJBzQodWktcDw (til perleværksted mm.)
Smart parat svar
Alle i regionen undtagen 5 biblioteker er med. Giver god kontakt til skolerne.
Evaluering af møderne
Generel tilfredshed, men vanskeligt at få tid til komme med. Da afstandene er store i regionen, foreslår nogen heldagsmøder med temafagligt indhold og f.eks biblioteksbesøg på
samme dag.
Køge har foreslået temadag om dialogisk oplæsning. Desuden planlægges besøg på Ørestadens Bibliotek
Næste mødedatoer er fastlagt til fredag d. 21. sept. og mandag d. 26. nov.
Evt.
Sommerbogen – nogle bruger kun Palles gavebod i år og tjekker børnenes profil for anmeldelser inden boggave gives. Succes de fleste steder. Dog er bøgerne blevet meget dyre.
”Ordet fanger” fanger ikke rigtig bibliotekerne, da de ikke iværksætter noget, vi ikke gør i
forvejen.

