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Læsekredse
Der er intet som at læse en god bog
Men oplevelsen kan blive endnu større, hvis du har lejlighed til at
diskutere bogen med andre. Vær med til en fælles snak om gode
bøger i en læsekreds.

Kom godt i gang - gode råd til læsekredse
Vælg en kontaktperson, som sørger for at aflevere en liste med
gruppemedlemmernes navne og fødselsdage. De valgte bøger
bestilles hjem til hvert medlem, som så selv henter bøgerne på
biblioteket, når vedkommende får besked.
Det kan være en god ide med en ordstyrer, der holder styr på
diskussionen. I kan med fordel lade ordstyrer-posten gå på skift fra
gang til gang. Ordstyreren - eller en anden i læsekredsen - kan
forberede sig inden mødet ved at læse anmeldelser af bogen eller
læse om forfatterskabet.
Gå ind på www.litteratursiden.dk for at finde materiale.
Brug Forfatterweb til at læse om forfatteren, som kan tilgås via
www.vordingborgbibliotekerne.dk – E-biblioteket – Litteratur og log
på med dit bibliotekslogin
Start med en hurtig runde, hvor alle kan komme med deres
oplevelse af bogen. Lad derefter ordstyreren introducere bogen
med et kort oplæg – evt.- med anmeldelser og forfatterportræt.
Hvad kan man tale om?
Hvad er bogens genre? krimi, biografi/selvbiografi, rejseskildring eller måske en blanding af forskellige genrer?
I hvilken tid og på hvilket sted udspiller fortællingen sig?
Hvad er bogens tema/temaer? Hvilke emner tager bogen op? Hvad
synes I om sproget? Er bogen godt skrevet?

Holder historien? Hænger bogen sammen?
Er personerne troværdige? Sker der en udvikling hos dem gennem
fortællingen? Hvad synes I om bogens
hovedperson/hovedpersoner?
Miljøet i romanen - er det godt beskrevet?
Hvad tror I, forfatteren vil sige med fortællingen?
Har fortællingen relevans for jer?
Ligner bogen andre bøger, I har læst? Hvem har samme skrivestil?
Hvis I har læst andre bøger af samme forfatter, hvor placerer bogen
sig i forfatterskabet?

Hvad kan biblioteket hjælpe med
Vi anbefaler gerne egnede bøger inden for alle genrer og perioder.
Vi kan finde anmeldelser og forfatteroplysninger til jer.
Vi skaffer bøgerne hjem til jer i det nødvendige antal eksemplarer,
men det kan være svært at skaffe helt nye eller meget efterspurgte
titler.
Bestil bøgerne i god tid, ca. 14 dage før I vil hente dem.
Der er mulighed for 45 dages lånetid ved personlig henvendelse til
personalet.

Mange bøger findes også som lydbog på enten cd eller mp3.
Endvidere kan mange bøger lånes med stor skrift. Via eReolen kan
du låne e-bøger og lydbøger. På www.vordingborgbibliotekerne.dk –
E-biblioteket – E-bøger og lydbøger og log på med dit
bibliotekslogin. Læseformen er altså ikke afgørende for deltagelse.
Biblioteket kan være behjælpelig med at finde et lokale,
hvor læsekredsen kan mødes, eller I kan vælge at mødes privat.
Kontakt bibliotekaren på dit nærmeste bibliotek for yderligere
informationer.
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