Lesetid er kosetid. Og viktig. Og hyggelig. Og nødvendig.
Høytlesning er en naturlig del av leggerutinen i mange hjem i NordTrøndelag. 24 000 nord-trøndere leser høyt for barna sine hver dag.
Det er en stor folkebevegelse av omsorg, leselyst og kunnskapsglede.
Lesing er med på å utvikle barn. Både kunnskap, modning og
verdier formes gjennom bøker og fortellinger.
Prosjektet «Nord-Trøndelag leser», med delprosjektet «NordTrøndelag leser høyt», er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket i
Nord-Trøndelag og folkebibliotekene i kommunene.
Prosjektet skal skape en ny giv for lesing og leselyst. Bibliotekene
skal samarbeide om lesefremmende aktiviteter og bibliotekenes rolle
som litteraturhus; og de bibliotekansatte skal bli leseagenter.
Prosjektet skal etter hvert omfatte fire innsatsområder:
1. Nord-Trøndelag leser høyt
2. Nord-Trøndelag leser om natur
3. Nord-Trøndelag leser skjønnlitteratur
4. Nord-Trøndelag leser e-bøker

Den første boka mi
«Den første boka mi» er
ei ny bok med kjente
sanger, vers og eventyr.
Boka byr på det kjære, gode
gamle og på vår tids
moderne klassikere.
Boka er laget for de minste
barna og foreldrene deres.
Vi skal gi boka som gave til
alle barn i fylket. Det skjer i
samarbeid mellom bibliotek
og helsestasjon i
kommunene.
Vi vil gjøre foreldre trygge
på de kjente barnesangene.
Gode vaner begynner tidlig,
og dette kan bli ei kjær
hverdagsbok.
Boka er utgitt av Aschehoug i samarbeid med Fylkesmannen i NordTrøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Boka deles ut når barna er 6–12 måneder gamle. Hver kommune lager
egne rutiner for utdeling, og det er et mål at flest mulig skal få møte
«sin» bibliotekar eller sitt bibliotek. Boka kan bli starten på et
livslangt vennskap med biblioteket – der alle eventyrene bor!
Kari Stai fra Inderøy har laget omslaget og de fleste av de nye
illustrasjonene.

Lesing – et samfunnsoppdrag
Prosjektet «Nord-Trøndelag leser» vil skape ny giv for lesing, slik at
det får betydning både for enkeltindivid og i et samfunnsperspektiv.
Vi vil knytte arbeidet opp mot gode lesestimuleringstiltak som
allerede er i gang i skolene og kommunene, og ikke minst er
koblingen til Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag viktig.
Oppvekstprogrammets mål om «strategiske og forpliktende tiltak for å
styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i Nord-Trøndelag» er
styrende for bibliotekenes støttende rolle i forhold til utvikling av
grunnleggende leseferdigheter.
Nord-Trøndelag leser er bibliotekenes felles utviklingsplan i perioden
2013-2016. Den henger sammen med både nasjonale, regionale og
lokale målsettinger knyttet til Leseløftet, Den kulturelle skolesekken,
mangfold og inkludering og lesing som forutsetning for deltakelse i
demokratiet.
Bibliotekene i fylket har mye erfaring fra «Namdalsbibliotekene»
og «Litteraturhus Nord-Trøndelag» når det gjelder samarbeid og
partnerskap, utprøving av nye formidlingsformer og delingskultur.
Denne kunnskapen skal det bygges videre på i Nord-Trøndelag leser,
og det skal legges til rette for kobling til mål i Namdalsbibliotekenes
plan for samarbeid og utvikling (2009-2015) og tas hensyn til
evalueringen av Litteraturhus Nord-Trøndelag.
Prosjektet støttes av Nasjonalbiblioteket, Fylkesmannen i NordTrøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Kommunene bidrar
med sin egeninnsats, og får støtte til de viktige tiltakene.

Dette kan vi gjøre
 Leselyst-prat i barselgrupper, foreldremøter, arrangement i
biblioteket – og kanskje hjem til deg
 Utvikle bibliotekrommet og bokutvalget med barn og foreldre som
prioriterte målgrupper.
 Bokblogging. Treningssamlinger og materiell for å styrke
bibliotekarene i rollen som leseagenter.
 Spesielle arrangement i biblioteket for de minste barna.
 Bygge videre på og forsterke de positive holdningene innbyggerne
har til høytlesning, slik det ble vist i en Sentioundersøkelse i 2012.
 Legge vekt på papparollen i lesing.
 Lesekampanjer som Operasjon lesesommer og Sommer + bok
 Forfatterturneer og andre arrangement som videreføring av
«Litteraturhus Nord-Trøndelag».

Leseambassadører
25 kjente personer fra Nord-Trøndelag stiller
opp i vår kampanje for lesing og høytlesning.
De hjelper oss med å synliggjøre gleden og
nytten av lesing.
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