"Bilda en bokcirkel och du skall aldrig ångra dig" –
Lena Kjersén Edman delar med sig av sina bästa
bokcirkeltips!
Datum: Tisdag 24 mars 2019
Tid: från kl 14.30
Plats: Gunborg Nymans rum, Eskilstuna stadsbibliotek, Kriebsensgatan 4,
Eskilstuna
En föreläsning med författaren, litteraturvetaren och den vana bokcirklaren, Lena
Kjersén Edman. Hon delar i sin senaste bok Vad ska vi läsa i bokcirkeln? med sig av
lästips och hur vi får fart på samtalet. Boken berättar om bokcirkeln som kulturellt
fenomen och att det kanske är landets bredaste folkrörelse, den har funnits i flera
hundra år och gått från att förknippas med studieförbund och överklassaktivitet till
att bli på samma gång hipp och folklig. Bokcirklandet idag utövas såväl inom digitala
storsatsningar som hemma i folks vardagsrum. För några år sedan upplevde
bokcirkeln en renässans som verkar hålla i sig: snart sagt alla är eller har varit med i
någon form av bokcirkel! Men det är alltid samma fråga som återkommer: vad ska vi
läsa i bokcirkeln?
Alla deltagare på föreläsningen får ett eget exemplar av boken .

Anmälan: http://bit.ly/24marsEskilstunaSödraSvealand

Arrangör:
Svensk biblioteksförening Regionförening Södra Svealand

Program
14:30
Välkomstmingel med fika och erfarenhetsutbyte
15:00
"Bilda en bokcirkel och du skall aldrig ångra dig" –
Lena Kjersén Edman delar med sig av sina bästa bokcirkeltips!
En föreläsning med författaren, litteraturvetaren och den vana bokcirklaren, Lena
Kjersén Edman.
Paus
Ca 16:15
Årsmöte för Regionförening Södra Svealand och diskussion kring förändringen från
regionförening till regionavdelning

Anmäl dig senast 16 mars:
http://bit.ly/24marsEskilstunaSödraSvealand
Alla är välkomna!
Medlemskap i Svensk biblioteksförening krävs för att ha rösträtt på årsmötet.
Medlemskap i föreningen kostar 350 kr/år och ger en mängd rabatter och förmåner
av vilka en är medlemskap i regionföreningen. För studerande och pensionärer är
priset 175 kr/år. https://www.biblioteksforeningen.se/bli-medlem/

Kontakta regionföreningens ordförande vid ytterligare frågor:
Cajsa Broström, Kulturutveckling, Region Västmanland Västerås
Tfn: 072-1530627, cajsa.brostrom@regionvastmanland.se

Gilla gärna vår sida på Facebook: https://www.facebook.com/sbsvea/
På Svensk biblioteksförenings webbplats kan du läsa mer:
https://www.biblioteksforeningen.se/

