Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar

DET ÄR VÄL INGEN
KONST
ATT
LÄSA
– ett projekt om läsning
Börja läsa i bygdegården!
Att vi läser allt minde hör vi talas om i debatter, rapporter och undersökningar. Att läsa är viktigt och nödvändigt
eftersom det hjälper människan att förstå historien, finna
sig själv i samtiden och möta framtiden. Litteraturen skapar
förståelse för andra människor och ökar tolerans och jämlikhet. Läsning är en demokratisk rättighet och är en viktig
fråga att arbeta med på olika nivåer i samhället. Bygdegården som är en öppen mötesplats är en naturlig miljö för
samtal, berättelser och kultur.Vi vill nu lyfta fram de många
aktiviteter och koncept som finns för att arbeta med litteratur och läsning i våra bygdegårdar.
Det är väl ingen konst att läsa – en släpkärra fylld med litteratur, en miljö för läsning och ett par författare. Ett projekt
om läsning och litteratur som besöker 40 bygdegårdar under
ett år.

FAKTA
Det är väl ingen konst att läsa pågår från 1
juni 2014 till och med 31maj 2015 och är finansierat av Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse.
Hösten 2014 besöktes ca 20 bygdegårdar
i distrikten Värmland, Skaraborg, Jönköping,
Södra Kalmar, Kronoberg och Skåne.
Våren 2015 besöks ytterligare 20 bygdegårdar
i distrikten Gävleborg, Dalarna, Västernorrland
och Västerbotten
Författarbesök Bygdegårdar som deltar får
kostnadsfritt boka två författarbesök eller andra kulturaktörer.
Böcker Bygdegårdar som deltar får kostnadsfritt beställa böcker till sin bygdegård.
Transporter De föreningar som deltar i projektet hjälps åt att transportera släpkärran
mellan sina bygdegårdar. Milersättning utgår till
chauffören.
Information
Emma Mattila
projektledare Det är väl ingen konst att läsa,
emma@bygdegardarna.se eller 073-046 82 44
Stefan Löfgren
BR:s kulturkonsulent,
stefan@bygdegardarna.se eller 070-347 43 86

Aktiviteter för ökad läslust!
Det är väl ingen konst att läsa är ett läsfrämjande projekt
som besöker 40 bygdegårdar runt om i Sverige under hösten 2014 och våren 2015. En släpkärra som innehåller ett
stort antal böcker och möbler som gör det möjligt att bygga
upp en mysig miljö för läsning kommer till bygdegården.
Släpkärran stannar vid bygdegården i en vecka och under
den tiden är målet att bjuda in allmänheten till aktiviteter
som inspirerar till att läsa mer. Aktiviteterna kan exempelvis
vara bokcafé med författarbesök, inspirationsföreläsningar om kreativt skrivande eller högläsning för de yngsta barnen.
Samarbeten och långsiktighet
De bygdegårdsföreningar som deltar i projektet uppmuntras att samarbeta med andra organisationer på sin ort för att skapa så intressanta
och välbesökta evenemang som möjligt. Hittills har vi sett lyckade samarbeten med skolor,
bibliotek och studieförbund. I varje bygdegård
som deltar i projektet startar en dialog om hur
man kan fortsätta att arbeta med läsning och
litteratur i bygdegården. Föreningen får möjlighet att beställa 30 böcker som en start till sitt
fortsatta arbete med läsning och litteratur.
Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund i samarbete med Ebfa, SV, Vi unga och LRF med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse

