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VAD SKA VI LÄSA I BOKCIRKELN?
LÄSTIPS OCH HUR VI FÅR FART PÅ SAMTALET
Att läsa och sedan prata om det man har läst.
Bokcirkeln som kulturellt fenomen och kanske landets bredaste folkrörelse, den har funnits i flera hundra år och gått från att förknippas med studieförbund och överklassaktivitet
till att bli på samma gång hipp och folklig.
Bokcirklandet idag utövas såväl inom digitala
storsatsningar som hemma i folks vardagsrum. För några år sedan upplevde bokcirkeln
en renässans som verkar hålla i sig: snart sagt
alla är med eller har varit med i någon form av
bokcirkel! Men det är alltid samma fråga som
återkommer: vad ska vi läsa i bokcirkeln?
I boken Vad ska vi läsa i bokcirkeln? Lästips och
hur vi får fart på samtalet delar författaren,
litteraturvetaren och den vana bokcirklaren,
Lena Kjersén Edman med sig av egna bokcirkelerfarenheter. Hon tipsar också om titlar
inom olika genrer och hur man får fart på
samtalet.
Här finns något för alla läsare, litteraturälskare och bokcirklare!
Info om författaren:
Lena Kjersén Edman är välkänd läsfrämjare,
bibliotekarie och fil.dr i litteraturvetenskap.
På BTJ Förlag har hon bland annat gett ut
Böcker som samtalar. Intertextualitet, dialog,
covers och kärlek (2011), Tala om böcker.
Boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
(2013) samt Kamp och kärlek. Sara Stridsberg, Chimamanda Ngozi Adichie och fler
favoriter från 2000-talet (2016).
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BTJ Förlag – din guide till läsäventyret!
BTJ Förlag arbetar aktivt för att i sin utgivning stödja och skildra utvecklingen inom den svenska biblioteksvärlden.
Vår utgivning vänder sig till bland annat bibliotekarier, lärare och läsare och består av idé- och metodböcker,
litteraturförteckningar, boktips och författarporträtt som gör det lättare att hitta rätt bok vid rätt tillfälle.
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