Invitation til fyraftensmøde om

Bogens vej til barnet

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark inviterer onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17-19 til
paneldebat om udbredelsen og formidlingen af børne- og ungdomslitteratur i Danmark – i skolerne
og på læringscentre, på børnebibliotekerne, i boghandlerne, på nettet m.v.
På nogle biblioteker vælger man lokalt hvilke børne- og ungdomsbøger man vil købe hjem og have
stående på sine hylder, mens andre abbonnerer på forskellige indkøbsordninger og har begrænset
indflydelse på valg og indkøb af bøger. Det samme gælder hos boghandlerne.
Begge positioner vil være repræsenteret i panelet, hvor de forskellige deltagere vil få mulighed for
at fortælle om fordele og ulemper ved deres måde at organisere sig på samt redegøre for hvilke
økonomiske såvel som kvalitative kriterier, der bliver anvendt, når der skal indkøbes bøger.
Andre relevante og spændende spørgsmål at tage op og diskutere med panelet vil bl.a. være:







Hvordan når man længere, bredere og bedre ud med børnebøger og læsning til børnene?
Hvad bør man som minimum kunne finde i boghandelen?
Skal man kunne finde ALT inden for børne- og ungdomslitteratur på bibliotekernes hylder?
Hvilken formidlingsrolle bør hhv. læringsvejledere og børnebibliotekarer spille?
Salg af børnebøger via supermarkeder, McDonald’s m.v. - gavner det udbredelsen og
demokratiseringen eller styrker det snarere mainstream-udviklingen og monopoliseringen?
Er der grund til at værne specielt om børnebøger på papir eller bør børnebogs-aficionados
interessere sig for historier for børn på alle typer af platforme?

Panelet består af:
Jesper Holtoug, skolekonsulent i Allerød kommune, Skole og Dagtilbud
Berit Sandholdt Jacobsen, Souschef på Slagelse Bibliotek
Anja Schou er butikschef i Boghandleren Godthåbsvej og konsulent hos Gyldendals B&U afd.
Morten Dürr, forfatter, forlægger og medstifter af Gratis Bøger
Ordstyrer og rammesætter: Betina Falsing, børnebibliotekar på Greve Bibliotek
Sted: Hovedbiblioteket i Krystalgade. Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig. Mad og drikke
kan købes i cafeen. Vel mødt! Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark
Pressekontakt: Eline Mørch Jensen, eline.moerch@gmail.com eller Tel: 2171 7027

Om IBBY
IBBY står for ”International Board on Books for Young People” og er en international forening af
frivillige, der arbejder for at bringe bøger og læsning til børn, fremme produktion af og kendskab til
børnelitteratur i hele verden, m.m..
IBBY blev stiftet i 1951 af Jella Lepman, der efter at have levet som flygtning i England under
2. verdenskrig, vendte tilbage til Tyskland. I det krigshærgede München tog hun i 1948 initiativ til
opbygningen af Internationale Jugendbibliothek. Det var hendes overbevisning, at bøger kan give
børn forståelse for mennesker i andre lande, bygge bro mellem kulturer og fremme dialog og fred,
og i 1951 samlede hun børnebogsfolk fra hele verden til stiftelsen af IBBY.
IBBY har for tiden en medlemsforening i 77 lande verden over. I 1956 stiftedes den internationale
børnebogspris, H. C. Andersen-prisen, i 1957 begyndte tidsskriftet Bookbird at udkomme i
samarbejde med IBBY, og i 1967 afholdtes den første internationale Biennale for børnebogsillustratorer i Bratislava, ligeledes i samarbejde med IBBY.
IBBY Danmark blev oprettet i 1964 efter T Jella Lepman havde besøgt Danmark. I 1976 fik
foreningen navnet Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark. Selskabets medlemmer består
dels af enkeltpersoner, dels af institutioner, organisationer, biblioteker, forlag og faglige foreninger.
Personlige medlemmer er f.eks. børne- og skolebibliotekarer, boghandlere, børnebogsforfattere og illustratorer, børnebogskritikere og forskere.
Selskabet arbejder for at formidle dansk børnelitteratur i udlandet og herhjemme, bl.a. ved at fylde
den danske del af paletten til internationale og danske messer og festivals der omhandler børnelitteratur. Selskabet er et unikt tværfagligt netværk, hvor børnelitteraturen diskuteres på tværs af fag.
Selskabet er den danske afdeling af den internationale organisation IBBY.
Se mere på www.ibby.dk og www.ibby.org

