Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås
3 maj 2017

Inspirationsdag för barnlitteratur

onsdag 3 maj 2017 på Karlsgatan 2 i Västerås
Bokprovningen för första gången i Västerås
Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning ger en översikt med tema och fördjupningar samt
statistik över den aktuella barn- och ungdomsboksutgivningen.
Bokprovningen kombineras med ett föredrag om normkreativa lässtunder med Karin Salmson från
Olika förlag och en föreläsning om språkstimulans av Elvira Ashby, huslogoped på Hatten förlag.

Dagen vänder sig till biblioteksmedarbetare, pedagoger inom förskola och
skola, studerande och andra intresserade.
Anmäl senast 21 april via denna länk:
http://bit.ly/bokprovningVasteras3maj2017
Dagen är kostnadsfri. ANMÄLAN ÄR BINDANDE. Om du får förhinder, skicka en kollega eller meddela
arrangörerna. Det går bra att ta bara del av enstaka föreläsningar under förmiddagen eller
Bokprovningen på eftermiddagen.
Vid frågor kontakta: Cajsa Broström, tfn:021-17 39 11, cajsa.brostrom@regionvastmanland.se
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Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås
3 maj 2017

PROGRAM
Dagen vänder sig till biblioteksmedarbetare, pedagoger inom förskola och skola,
studerande och andra intresserade.
9:30-10:00 Kaffe och registrering
10:00 Välkommen!
Konferencier för dagen är Cajsa Broström,
Kulturutveckling, Region Västmanland.

16:10 Visning av Västerås konstmuseum
eller Västmanlands läns museum
För de som har möjlighet att stanna.

10:05 En normkreativ bokhylla
Vem får vara med? Hur ser det egentligen ut i
utbudet och hur kan vi skapa en bokhylla som
erbjuder fler barn spegling?
Karin Salmson från Olika föreläser om
normkreativa lässtunder och hur vi kan skapa
en inkluderande bokhylla.
11:00 Paus

11:10 Språkstimulera mera!
Elvira Ashby, huslogoped på Hatten förlag,
berättar om hur man kan stimulera barns
språkutveckling med barnböcker och språklek
utifrån det lästa, till exempel med Babblarna,
Ajja & Bajja och Snicksnacksnoken och annat
från Hatten förlag.
12:00-13:00 Lunch (på egen hand)
13:00-16.00 Bokprovning (inkl. fika)
Trender och tendenser i barn- och
ungdomsböcker utgivna 2016 – en
övergripande genomgång.
Föreläsningar utifrån teman:
Normer och inkludering
Flykt från krig
Religion och mytologi
Skräck
Dagboksromanen
Illustration och grafisk form
Medverkande:
Sofia Gydemo, Kajsa Bäckius, Karin
Mossed, Åsa Warnqvist, Hanna Liljeqvist &
Sara Teleman från Svenska
barnboksinstitutet.
regionvastmanland.se

Vid frågor kontakta: Cajsa Broström
tfn: 021-17 39 11,
e-post: cajsa.brostrom@regionvastmanland.se
Anmäl senast 21 april via denna länk:
http://bit.ly/bokprovningVasteras3maj2017

