
ERTES MÅNADSBREV 1/2023 

Det här är Seinäjoki specialuppdrags, dvs. Ertes första månadsbrev. I månadsbrevet 
informerar vi om vad som är aktuellt i Ertes verksamhet, samt om Ertes kommande 
evenemang och utbildningar. Månadsbrevet skickas ut tio gånger om året, med en paus i 
juli-augusti. Välkommen med! 

Erte fungerar som medarrangör för Bokkarusellen 

Erte ordnar Bokkarusellen tillsammans med den svenska samarbetsgruppen för 
utvecklingsuppdrag ÅKE. Bokpratsdagarna går av stapeln 24-26.1.2023 och kan ses live 
på Bibliotekskanalen. Under dagarna kan man se och höra ett tiotal bokpratare från hela 
svenskfinland tala om barn- och ungdomsböcker från 2022. Den sista dagen fokuserar 
man på litteratur för vuxna. Man behöver ingen inloggning eller förhandsanmälan för att 
delta. Välkommen med! 

Presentationerna från Läsfesten 2022 finns nu på Bibliotekskanalen 

Seminariet för barn- och ungdomsbiblioteksarbete hölls 9-11 november i Tammerfors på 
temat Biblioteket som stöd för barns och ungdomars välmående och mentala hälsa. 
Presentationerna från onsdagen 9.11 kan nu ses på Bibliotekskanalen: 

Merja Kauppinen: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen tukeminen 
kirjallisuusterapeuttisin menetelmin 

Sarah Mears: Reading, libraries and children’s wellbeing – a UK perspective 

Anna Lindblad: Litteraturens läkande kraft – biblioteken i mötet med unga/unga vuxna 

Anu Holopainen: Kirjailijapuheenvuoro Lukulystit-tapahtumassa 2022 

Fokus på småbarn och barnfamiljer under 2023 

Erte kommer under 2023 särskilt att fokusera på läsfrämjande samarbeten för 
målgrupperna småbarn och barnfamiljer. Fokus på dessa målgrupper kommer att ses i 
bland annat i Ertes Idébok för 2023. Arbetet med idéboken har redan startat. Boken 
kommer att innehålla artiklar rörande projekt och övrigt gällande barnbiblioteksarbete. 
Målet är att Idéboken kan skickas ut till biblioteken innan sommarsemestrarna. 

https://www.kirjastokaista.fi/merja-kauppinen-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-ja-itsetuntemuksen-tukeminen-kirjallisuusterapeuttisin-menetelmin/
https://www.kirjastokaista.fi/merja-kauppinen-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-ja-itsetuntemuksen-tukeminen-kirjallisuusterapeuttisin-menetelmin/
https://www.kirjastokaista.fi/en/sarah-mears-reading-libraries-and-childrens-wellbeing-a-uk-perspective/
https://www.kirjastokaista.fi/sv/anna-lindblad-litteraturens-lakande-kraft-biblioteken-i-motet-med-unga-unga-vuxna/
https://www.kirjastokaista.fi/anu-holopainen-kirjailijapuheenvuoro-lukulystit-tapahtumassa-2022/


Hemsida      E-post      Instagram      Facebook      Podcast 

Bibliotekens sommarläskampanjer för familjer, barn och unga 
 

Erte planerar även i år sommarläskampanjer för familjer, barn och unga, som biblioteken 
fritt kan använda sig av. Planeringsarbetet utgår ifrån den feedback som Erte fått gällande 
de tidigare somrarnas läskampanjer. I årets läskampanj för barn och familjer roar sig 
Läsgänget på ett sagotivoli. I ungdomskampanjen kombineras bokprat och TikTok-videor, 
och kampanjen genomförs i samarbete med Läscentrum. Mera information om båda 
kampanjerna kommer senare i vår. Håll utkik! 

https://www.biblioteken.fi/lubu
mailto:erte.kirjasto@seinajoki.fi
https://www.instagram.com/sjkerte/
https://www.facebook.com/sjkerte/
https://soundcloud.com/kirjastokaista/sets/lasprat-podcast
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