ANNONSERA MED BTJ
Tryckta BTJ-Häftet
• Nå nära 1500 inköpare på bibliotek
• Ett av de viktigaste inköpsverktygen på biblioteken
• Bli synlig i en trycksak som läses med omsorg av
några av Sveriges tyngsta bokinköpare

Digitala BTJ-häftet

Butiken

butik.btj.se/pages/btj-haftet/digitalt

butik.btj.se

Nyhetsbrev

• Nå inköpare på majoritet av alla kommunala bibliotek • Kommunicera till inköpare på skolbibliotek, företag,
myndigheter och majoriteten av alla kommunala bibliotek
• Låt ditt budskap synas där nära 3000 personer

BTJ:s nyhetsbrev för abonnenter på
BTJ-häftet och inköpsvägledningen

• Kommunicera direkt med de som köper in böcker
till flera av Sveriges största bibliotek

• Nå 90 procent av alla kommunala bibliotek
och deras inköpare
• Skapa uppmärksamhet för din bok tidigt i
beslutsprocessen

arbetar med bokinköp varje vecka

• Inköpare med stora budgetar tar del av ert budskap där
de fattar inköpsbeslut

• Nå tusentals besökare på en av Sveriges viktigaste sajter
för inköp av media

Annonser i vårt nyhetsbrev är en tilläggstjänst och går endast
att köpa i samband
med annonsering i
BTJ-häftet eller butiken.

egna erfarenheter av att möta människor i livsavgörande ögonblick.
Boken är användbar för pastorer eller teologistudenter. Med sina 300
sidor är den något av en uppslagsbok, där det dock finns viss risk
att djupa tankar skyms av detaljrikedomen. Helhetsbetyg: 3. – Ulf
Lindgren.
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Månsson, Lena.
Helgon, mystiker och gudinnor. Modiga
kvinnor som visade vägen. Ekström &
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1
I antologin Tag och skriv! har fjorton svenska författare ombetts att
skriva om att skriva. Till de mer namnkunniga hör Majgull Axelsson, Klas Östergren, Åsa Linderborg, Åsa Moberg, Kristoffer Leandoer och Annika Norlin. Författarna reflekterar över skrivandets konst
utifrån subjektiva infallsvinklar, vilket sammantaget ger en bred och
intressant inblick i skrivandets hantverk. Boken är ett fullt användbart
alternativ till gängse skrivarhandböcker. Här finns ett personligt tilltal
som inspirerar och bidragen är lagom långa och lättillgängliga. Förutom romanskrivandets konst avhandlas bland annat även självbiografiskt skrivande, låtskrivande (Annika Norlin) och hur det är att gå och
leda skrivarkurser. Här och var i bidragen finns också uppslag till bra
skrivövningar, användbara för såväl den enskilde som på skrivarkurser. I litteraturförteckningen listas verk som omnämns av författarna.
Helhetsbetyg: 4. – Jonas Herrlin.

Helgon, mystiker och gudinnor är skriven av konstvetaren Lena Månsson som även utkommit med ett par andra böcker. I boken behandlas
kvinnliga helgon och mystiker genom historien. Varje kapitel ger en
presentation av en sådan kvinna och inleds med en bild på denna person. Hur urvalet av helgon och mystiker gått till och vilket som är
bokens syfte framkommer inte. Boken har också en inledande och en
avslutande del där författaren tar upp hur dagens samhälle präglas av
andlighet och att det är viktigt att vi människor bejakar detta. Även en
innehållsförteckning och ett avslutande kapitel med en sammanfattande litteraturgenomgång ingår. I boken nämns ibland referenser, men
oftast saknas dessa. Bokens layout är tämligen rudimentär och språket
korrekt, men basalt. Helhetsbetyg: 2. – Magdalena Nordin.
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Equmeniakyrkan, sammanslutningen av de tre tidigare frikyrkoorganisationerna Metodistkyrkan, Missionskyrkan och Baptistförbundet,
utkommer här med en ny handbok för dop, vigsel och begravning
samt välsignelser. I denna lärobok presenteras själva ordningen för de
olika kyrkliga handlingarna. Steg för steg analyseras momenten i allt
från ord, klädsel och rörelser till musikval och sång. Presentationen
kryddas med kloka råd och tips till tjänstgörande pastorer. Till dessa
väldigt handfasta verktyg ges även djupare reflektioner kring både
teologi och historia, omvärldsanalys och nutida samhälls- och människosyn. Här bidrar bokens tolv författare med både jämförelser med
andra kristna samfunds praxis, som Svenska kyrkans handbok, och
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Sven-Tage Teodorsson har gjort urvalet och denna vackra översättning av den grekiske historikern och filosofen Plutarchos (ca 46–ca
125 e.Kr.). Här är det nu den femte volymen av hans Moralia. 45 av
70 titlar har hittills utkommit på svenska av dessa. Tidigare volymer
är Kärlek och vänskap (2014), Levnadsråd (2015), Pedagogik och politik (2016) och Om religion (2017). Detta är en fullkomligt underbar
skatt för den som är klassiskt skolad och trollbindande fascinerande
för alla andra läsare. Just i denna volym möter vi Plutarchos själv
med både romerska och grekiska middagsvänner, vilka under det så
kallade symposiet – den del av middagen då gäster och värd dricker
vin blandat med vatten och diskuterar – avhandlar ämnen. Nu handlar
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egna erfarenheter av att möta människor i livsavgörande ögonblick.
Boken är användbar för pastorer eller teologistudenter. Med sina 300
sidor är den något av en uppslagsbok, där det dock finns viss risk
att djupa tankar skyms av detaljrikedomen. Helhetsbetyg: 3. – Ulf
Lindgren.
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I antologin Tag och skriv! har fjorton svenska författare ombetts att
skriva om att skriva. Till de mer namnkunniga hör Majgull Axelsson, Klas Östergren, Åsa Linderborg, Åsa Moberg, Kristoffer Leandoer och Annika Norlin. Författarna reflekterar över skrivandets konst
utifrån subjektiva infallsvinklar, vilket sammantaget ger en bred och
intressant inblick i skrivandets hantverk. Boken är ett fullt användbart
alternativ till gängse skrivarhandböcker. Här finns ett personligt tilltal
som inspirerar och bidragen är lagom långa och lättillgängliga. Förutom romanskrivandets konst avhandlas bland annat även självbiografiskt skrivande, låtskrivande (Annika Norlin) och hur det är att gå och
leda skrivarkurser. Här och var i bidragen finns också uppslag till bra
skrivövningar, användbara för såväl den enskilde som på skrivarkurser. I litteraturförteckningen listas verk som omnämns av författarna.
Helhetsbetyg: 4. – Jonas Herrlin.

Helgon, mystiker och gudinnor är skriven av konstvetaren Lena Månsson som även utkommit med ett par andra böcker. I boken behandlas
kvinnliga helgon och mystiker genom historien. Varje kapitel ger en
presentation av en sådan kvinna och inleds med en bild på denna person. Hur urvalet av helgon och mystiker gått till och vilket som är
bokens syfte framkommer inte. Boken har också en inledande och en
avslutande del där författaren tar upp hur dagens samhälle präglas av
andlighet och att det är viktigt att vi människor bejakar detta. Även en
innehållsförteckning och ett avslutande kapitel med en sammanfattande litteraturgenomgång ingår. I boken nämns ibland referenser, men
oftast saknas dessa. Bokens layout är tämligen rudimentär och språket
korrekt, men basalt. Helhetsbetyg: 2. – Magdalena Nordin.

Filosofi och psykologi
Da
Plutarchos.
Bordssamtal. Urval, inledning och
översättning fr. gre. av Sven-Tage Teodorsson av valda skrifter ur författarens
Moralia. Atlantis (Moralia. Atlantis
väljer ur världslitteraturen 5). 374 s.
Inbunden.
BN 5552644
433743

Religion
Cg
Hela livets kyrka.
Pastoral teologi för vigsel, begravning och dop. Red. av Sune Fahlgren.
Votum. 304 s. Ill. Litt. Flexband.
BN 5553344
438128
201-04-003
plastad

303:–

201-04-004
förl.band

278:–
2

Equmeniakyrkan, sammanslutningen av de tre tidigare frikyrkoorganisationerna Metodistkyrkan, Missionskyrkan och Baptistförbundet,
utkommer här med en ny handbok för dop, vigsel och begravning
samt välsignelser. I denna lärobok presenteras själva ordningen för de
olika kyrkliga handlingarna. Steg för steg analyseras momenten i allt
från ord, klädsel och rörelser till musikval och sång. Presentationen
kryddas med kloka råd och tips till tjänstgörande pastorer. Till dessa
väldigt handfasta verktyg ges även djupare reflektioner kring både
teologi och historia, omvärldsanalys och nutida samhälls- och människosyn. Här bidrar bokens tolv författare med både jämförelser med
andra kristna samfunds praxis, som Svenska kyrkans handbok, och
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Sven-Tage Teodorsson har gjort urvalet och denna vackra översättning av den grekiske historikern och filosofen Plutarchos (ca 46–ca
125 e.Kr.). Här är det nu den femte volymen av hans Moralia. 45 av
70 titlar har hittills utkommit på svenska av dessa. Tidigare volymer
är Kärlek och vänskap (2014), Levnadsråd (2015), Pedagogik och politik (2016) och Om religion (2017). Detta är en fullkomligt underbar
skatt för den som är klassiskt skolad och trollbindande fascinerande
för alla andra läsare. Just i denna volym möter vi Plutarchos själv
med både romerska och grekiska middagsvänner, vilka under det så
kallade symposiet – den del av middagen då gäster och värd dricker
vin blandat med vatten och diskuterar – avhandlar ämnen. Nu handlar
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