
  

Förmedling på webben



  

Vad tycker barnen?



  

Hittar barn till våra lästips?



  

Barns kommentarer
   ”jag gillar att läsa igentligen men 

har svårt att hitta böcker som jag 
tycker är bra och så! Men här får 
jag boktips från andra som de har 
läst och det är ju bra för då kan jag 
ju låna sånna om de värkar bra! Så 
det här är toppen att få bok tips 
från andra i min older! puss och 
kram.”



  



  



  

• ”...barn främst förmedlar en upplevelse genom 
sina texter och bibliotekarierna ett innehåll.”

• ”Det finns /…/ en stor potential att arbeta fram 
en ökad interaktivitet på den form som boktipsen 
har på webbplatsen nu i skrivande stund.”

Tina Kolström
Barnens bibliotek : Barn och bibliotekarier tipsar 
om böcker på Internet. 
Uppsala universitet, Institutionen för ABM
Masteruppsats, 2010, nr 494



  

Småungar & Medier 



  



  

Filmade boktips – vet ni ju allt 
om men…

Emil 1 år berättar om boken Max potta

http://www.nsb.norrkoping.se/web/arena1/barn/pekbocker


  

   ”Det hade varit roligt om 
biblioteken hade bokclubbar. Det 
vore jättekul att få ha någon bok-
klubb som man kunde diskutera 
saker ihop med andra.. Bara det 
fanns chatt här dåå hade man 
kunnat nå andra :D ”



  



  



  

Samarbeta med tjänster
• Smakprov eller Provläs (BC)
• UR Play Läs-med-sagor / 

Sagor i nattmössan
• Barnwebben  P4
• Bokens hemsida
• E-lib 
• Bokpuffen.se 
• Bokcirklar.se

http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789129674897/partner/smakprov
http://194.68.4.202/?isbn=9789163867071
http://www.ur.se/play/159079
http://sverigesradio.se/barn/p4/


  

Sagor i nattmössan - UR



  



  

Ny teknik! Ny metod?
• Boktipset 1983
• Boktips  2010

• Jag är boken
• Projekt Quest

http://www.youtube.com/watch?v=37nK8oBk5l4
http://www2.scholastic.com/browse/video.jsp?pID=1640149541&bcpid=1640149541&bclid=1557820328&bctid=1751847107
http://www.foaje.se/proj/buskul/frameset_int.php?s=0
http://quest.pl.sg/
http://quest.pl.sg/


  

Nya vägar för lästips?
Kyrre - film och app

http://vimeo.com/16171426


  

Nya former för boken
IPAD/Läsplattor

• Megakillen

• Alice i Underlandet
• 3D-bok

• Barnvärlden

http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw
http://www.youtube.com/watch?v=XfHvizRE-vw&NR=1


  

Bloggtips

• Bokspanarna
• Kult i Kumla
• Flaskposten
• Collaget Göteborg Värsta boken
• Pocketchock.se

http://bokspanare.blogspot.com/
http://kultikumla.blogspot.com/
http://flaskposten.wordpress.com/
http://www.collaget.blogspot.com/
http://www.pocketchock.se/


  

Lättare hitta med bild
• International Children´s Library ICDL 

– bok efter omslagsfärg?
• Googles färgigenkänning
• Symboler ämnesord

http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang=English


  

Vad gör Barnensbibliotek.se? 

• Lästips – barns egna, vuxnas
• Barnbokskatalogen omdömen
• Artiklar
• Intervjuer
• Spel
• Fråga, msn, facebook?, Bokakuten?



  



  

Hjälp – jag vill ha boktips

• Finns det nåt speciellt boktips på 
väldigt bra barn böcker????



  

Planer/drömmar 

• Krypin – skapa bokklubbar
• Appar
• Fler e-böcker och e-ljudböcker
• Samarbete med Östergötlands 

projekt bok på nätet.
• Nätverk av barnwebbar och 

barnbibliotekswebbar
• KB eller KUR – det är frågan



  

Äntligen lite studier…
Lena Lundgren m fl:
Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster
se ut? Kartläggning Barn - Bibliotek‐IT, våren 
2010. Länsbiblioteken

Lotta Bergman: 
Bibliotekens virtuella kontakter med barn och 
ungdomar – Hur ser de ut och hur kan de 
utvecklas? 
Förstudie om bibliotekens virtuella kontakter med 
barn och ungdomar 
Beställd av projektet Öppna bibliotek 2010 



  

Vad kan vi göra ihop?
• Vilket material kan vi dela?
• Vad vill ni ha ut av Barnens bibliotek?
• Vad kan ni erbjuda oss?
• Vad saknas?
• Kan vi utveckla det tillsammans?
• Nätverk! 



  

   ”Ett bra tips till alla bibliotikarier är 
att vara trevliga och snälla och 
kanske hjälpa barnen och hitta bra 
böcker!
Då vill flera barn gå till biblioteket, så 
var det i alla fall där jag bor!”



  

Jag ÄLSKAR barnbibblan! 
OCH FOTBOLL! 

Abdullah, Hässelby

Hör gärna av er!

katarina@barnensbibliotek.se
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