
                                                                                                                                                    
    
    
Världsbokdagen Världsbokdagen Världsbokdagen Världsbokdagen barnlitteratur barnlitteratur barnlitteratur barnlitteratur ---- böcker och rosor på Rosenlundskajen! böcker och rosor på Rosenlundskajen! böcker och rosor på Rosenlundskajen! böcker och rosor på Rosenlundskajen!        
 
 
Välkommen till hela världens festdag för firandet av böcker, författare och läsning. 
Vi bjuder på en inspirerande dag där fokus ligger på barnlitteratur från världens alla hörn.  
 
Möt författaren Gunilla LundgrenGunilla LundgrenGunilla LundgrenGunilla Lundgren som berättar om arbetet med Nobelpriset i Rinkeby,  
översättaren Ulla ForsénUlla ForsénUlla ForsénUlla Forsén tillika IBBY Sveriges ordförande om sitt mångåriga arbete med bl.a. 
afrikansk barnlitteratur. Träffa BokspindeBokspindeBokspindeBokspindelnlnlnln – den lilla bokhandeln med det stora hjärtat och 
tillika årets GulliverpGulliverpGulliverpGulliverpristagareristagareristagareristagare. Och lyssna på BjörnBjörnBjörnBjörn och BeriBeriBeriBerit från Tuve bibliotekTuve bibliotekTuve bibliotekTuve bibliotek berätta om sitt 
intressanta arbete med sex-årsboken. 
    
Det blir också exposé av bilderböcker från Hjulet, du kommer att få se utställningen Monster Monster Monster Monster 
och magiska figureroch magiska figureroch magiska figureroch magiska figurer där fem av Afrikas mest kända illustratörer och barnboksförfattare 
presenteras i ord och bild.  Och det blir bokbakelse till kaffet, rosor och böcker till alla … 
 
 
När: 23 april 9.30-ca 15.00  
Var: Rosenlundskajen, Rosenlundsgatan 4 Kultur i Väst, Göteborg  
 
Dagen är gratis men vi vill ha din anmälan, som är bindande, senast den 18 april: 
http://www.kulturivast.se/kalendarium/kurserfortbildningar 
  

 

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM  
  
9.309.309.309.30 Samling med kaffe/te macka  
  
10.0010.0010.0010.00  
HjuletHjuletHjuletHjulet    ochochochoch    IBBYSverigeIBBYSverigeIBBYSverigeIBBYSverige    ---- världens litteratur för barn, att ge ut och att nå ut.  världens litteratur för barn, att ge ut och att nå ut.  världens litteratur för barn, att ge ut och att nå ut.  världens litteratur för barn, att ge ut och att nå ut.     
Ulla Forsén  
  
11.0011.0011.0011.00  
Nobelpriset i Rinkeby Nobelpriset i Rinkeby Nobelpriset i Rinkeby Nobelpriset i Rinkeby     
Gunilla Lundgren  
  
12121212----13131313 LUNCH på egen hand  
  
13.0013.0013.0013.00  
Världsmusik Världsmusik Världsmusik Världsmusik och 6och 6och 6och 6----årsbok i Tuveårsbok i Tuveårsbok i Tuveårsbok i Tuve  
Berit Lundell och Björn de Verdier från Tuve bibliotek berättar om hur bokgåvan  
har blivit en musikalisk och mångkulturell upplevelse inte bara för 6-åringarna. 



  
14.00 14.00 14.00 14.00     
Bokspindeln Bokspindeln Bokspindeln Bokspindeln ---- bokhandeln med  bokhandeln med  bokhandeln med  bokhandeln med barnböcker på olika språk.barnböcker på olika språk.barnböcker på olika språk.barnböcker på olika språk.  
Nina Suatan och Helena Eriksson Berhan 
 
15.00 15.00 15.00 15.00     
Avslutning med bokbakelse, kaffemingel, och tillkännagivande av Bokjuryns vinnare 2011!  
 
 
Välkomna!  
  
Arr. Kultur i Väst, IBBY Sverige, Stadsbiblioteket i Göteborg, Skolbibliotekscentralen i Göteborg  
 

  

                     


