
ERTES MÅNADSBREV 3/2023 
 

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! 

 

Materialet till sommarens läskampanjer lanseras snart!  
 
Läsgänget fortsätter sina äventyr i Berättelsetivolit i läskampanjen som riktar sig till barn 
och familjer. I kampanjen lånar deltagarna böcker och samlar innehåll till Läsgängets 
läspass. Läskampanjen genomförs på åtta språk: finska, svenska, engelska, estniska, 
ryska, arabiska, nordsamiska och ukrainska. Till samtliga språk finns litteraturlistor 
biblioteken kan dela ut åt kunderna. Kampanjens berättelse och hemsidor finns tillgängliga 
på svenska och finska. 

Ungdomarnas läskampanj Vad ska man läsa? fortsätter i samarbete med Läscentrums 
sektion Läsglans. Läsglansredaktionen gör under kampanjens gång bokpratsvideor till 
TikTok under @lukufiilismedia och #mitalukis2023. Ungdomar får också boktipsa på sina 
bibliotek med boktipslappar. Biblioteken kan dela ut listor med boktips på bra 
ungdomsböcker. Kampanjen genomförs på finska, svenska och engelska. 

Båda kampanjernas material finns tillgängligt från och med 31.3 på kampanjernas 
hemsidor. Det kommer också att finnas redigerbara versioner på materialet i Canva som 
biblioteken fritt får använda sig av. 

Läsgängets kampanj hittas på www.lukujengi.fi/sv och Vad ska man läsa?-kampanjen 
hittas på www.mitalukis.fi/sv. Kampanjsidorna öppnas 31.3. 

Om du har frågor kring kampanjerna kan du kontakta erte.kirjasto@seinajoki.fi 

 

Biblioteket är din kompis -broschyrbeställning 
 
Vill ditt bibliotek använda Biblioteket är din kompis -broschyren på svenska, finska och 
engelska? Det är en fin liten broschyr som passar ypperligt att dela ut när man ger ut 
bibliotekskort till barn. Broschyren har en liten ficka avsedd för bibliotekskortet. 

Erte kartlägger behovet av broschyren och administrerar tryckningen. Utgifterna för 
tryckning av broschyren samt eventuella post- och faktureringskostnader betalar 
biblioteken själva. Biblioteken beställer också broschyrerna själva. 

  

mailto:erte.kirjasto@seinajoki.fi


Om ni vill beställa broschyren, svara på denna förfrågan senast 31.3.2023! Svar som 
inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. 

Här kan man bekanta sig med den finska versionen av broschyren. 

Broschyren har tagits fram av Uleåborgs stadsbibliotek. Flerspråkiga biblioteket har stått 
för översättningarna, med stöd från undervisnings- och kulturministeriet. 

 

Ertes distanstips (på finska): Nuortenkirjastotyö - lukemista 
edistämässä tisdag 25.4 kl. 9.30-11.00 
 

Utförligare program och länk till anmälan finns på Ertes hemsidor under rubriken Muista 
nämä ungefär en månad innan evenemanget. 

Följande distanstips ordnas på hösten. Program och länk till anmälan uppdateras på 
hemsidan senare. 

 

World Literacy Summit 
 

Ett internationellt seminarium om läsning och läskunnighet, World Literacy Summit, ordnas 
i Oxford, Storbritannien i början av april. Från Seinäjokis Erte deltar Mervi Heikkilä och 
Anna-Maija Koskimies i seminariet med varsin presentation. Vi hoppas kunna ta hem nya 
idéer och exempel på barn- och ungdomsbiblioteksarbete från hela världen. 

Mera information om seminariet finns här.  

 

Tarinasaalis-videor på Bibliotekskanalen 
 
Ett samarbete mellan de allmänna biblioteken, Seinäjokis Erte och Bibliotekskanalen 
resulterade i ett paket med 26 videor där bibliotekarier från hela Finland tipsar om de bästa 
barn- och ungdomsböckerna och -spelen samt den bästa barnmusiken från år 2022. 
Paketet heter Tarinasaalis, och samtliga videor finns på Bibliotekskanalen. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTX-__F_c_Xt0kd3w2WoacQ1aN89LIG7U5s_yj3vOyHqzpWw/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=kKWTrIR3d2Y
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https://www.kirjastot.fi/lanu/ajankohtaista/muista?language_content_entity=fi
https://www.worldliteracysummit.org/
https://www.kirjastokaista.fi/kirjaston-vinkkarit-esittelevat-vuoden-2022-lasten-ja-nuorten-aineistoja/?fbclid=IwAR1JJglzxIjUGdIh-kVl0C_1wHD81_KFcOndI_EBbmkcTj0ljYEVNsF-VqI
http://www.biblioteken.fi/lubu
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https://www.instagram.com/sjkerte/
https://www.facebook.com/sjkerte/
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