LÆSEKREDS
– SÅDAN!

BØGER OG ROMANKASSER

I Biblioteket hjælper gerne med at skaffe bøger til jeres læsekreds.

HVORDAN KAN
SILKEBORG BIBLIOTEKERNE
HJÆLPE MIN LÆSEKREDS?

Som en særlig service har vi en række romankasser med op til 10 eksemplarer af den samme bog samt anmeldelser og artikler om forfatteren.
I kan låne en romankasse i seks uger, og én person skal være ansvarlig for
lånet, som skal hentes samlet.

I Se hvilke romankasser vi har på www.silkeborgbib.dk under ”tilbud til
dig”/ ”læsekredse”

I Hvis du vil læse andre bøger end dem, vi samler i vores romankasser,

hjælper vi gerne med at skaffe bøgerne hjem. Dog kan vi ikke skaffe de
allernyeste og mest efterspurgte bøger.

TRE GODE RÅD OM BOGBESTILLING

I Bestil bøgerne i god tid – så kan I nå at vælge en anden bog, hvis bøgerne ikke kan skaffes.

I Bestil gerne flere bøger på én gang – måske for hele sæsonen?
I Bøgerne fra romankasser kan lånes i 6 uger, andre bøger kan lånes i 4

uger. Lånetiden kan ikke forlænges. Almindelige låneregler er gældende.

I Kontakt Dorthe Nygaard (medieteam@silkeborgbib.dk) for at bestille
bøger og romankasser.

LOKALE

I VI kan være behjælpelig med at booke lokaler, hvis I ikke vil mødes
privat. Spørg på biblioteket.

KONTAKTPERSON
Dorthe Nygaard
Biblioteksassistent
Tlf.: 87 22 19 78
medieteam@silkeborgbib.dk

NYHEDSBREV

I Vi udsender et særligt nyhedsbrev til læsekredse flere gange årligt med

inspiration og tips til læsning, arrangementer og oplevelser.
Tilmeld dig ved at skrive til Dorthe Nygaard (medieteam@silkeborgbib.dk).

HVOR FINDER VI INSPIRATION ?

HVAD SKAL VI LÆSE

I Årets Bøger - Litterært roadshow af bibliotekarer fra Silkeborg Bibliotekerne
I Litteratursiden.dk
I Kig i bibliotekernes arrangementskatalog
I Silkeborgbib.dk
HVAD KAN VI SNAKKE OM?

I SELVE TEKSTEN:

Genre, temaer, synsvinkler, komposition, sprog, ”dette gjorde særligt indtryk på
mig” eller ”bogen ligner...”

FORSLAG TIL
DISKUSSIONEN I LÆSEKREDSEN

I ALT DET UDEN OM TEKSTEN:

• Forfatterweb.dk
Læs om forfatteren og forfatterskabet
• Bibliotek.dk
Find anmeldelser og læs om bogens modtagelse,

I ANDRE AKTIVITETER:

Se evt. filmatiseringer, gå til forfatterforedrag /-oplæsninger, bogmesser eller
litteraturarrangementer på bibliotekerne.

HVORDAN SIKRER VI EN GOD STRUKTUR
PÅ DISKUSSIONEN ?

I Bestem på forhånd om det skal være ’fri snak’ eller mere styret
– skriv fx temaer på sedler, som I skiftes til at trække.

I Vælg gerne en ordstyrer for hvert læsekredsmøde – rollen kan med fordel
gå på skift

I Inddrag evt. anmeldelser

HVOR OFTE?

I Mange mødes ca. én gang i måneden – nogle læsekredse mødes dog

TIPS FRA OS OG ANDRE
LÆSEKREDSE

hver 14. dag, mens andre mødes hver anden måned.
Sæt god tid af til jeres møder – ca. 2-3 timer – mange læsekredse sætter
desuden tid af til kaffe.

HVOR MANGE?

I Det er meget forskelligt, hvor mange deltagere, der er i en læsekreds,
men erfaringen fortæller os, at det er optimalt at være 5-8 personer.
I kan skiftes til at være ordstyrer og til at vælge bøger. I kan også skrive
sedler og trække lod. Der er mange måder at gøre det på. Det handler
om at finde den måde, som passer til jeres temperament.

VIL DU VIDE MERE?

I Hvis du vil have flere tips til den gode snak om bøger, så er du mere

end velkommen til at spørge os på Silkeborg Bibliotekerne.
Husk også at klikke ind på www.silkeborgbib.dk under ”Tilbud til dig”,
hvor du kan læse mere om vores tilbud til læsekredse.

3 GODE RÅD

I Husk, det skal være sjovt!
I Husk, at I alle bør byde ind, og at alle er ansvarlige for at diskussionen
bliver god og spændende.

I Respektér hinandens forskellige læsninger og synspunkter.

LÆSEGRUPPEMEDLEMMER:

”Vi har en fælles interesse, vi har noget
sammen, selvom vi
er forskellige”

”Jeg får læst nogle
andre bøger, end jeg
ellers ville, og læsekredsen hjælper mig
til at se det hele med
nye øjne”

