Över 10 000 barn till bokhandeln under Världsbokveckan
23–29 april går Världsbokveckan av stapeln. Då gör Svenska Bokhandlareföreningen, tolv förlag
och bokhandelskedjorna Ugglan och Akademibokhandeln samt fristående bokhandlare gemensam
sak i att främja barns läsning. Den fysiska bokhandeln fyller en viktig roll i att inspirera barn till
läsning, och bokhandeln är proffs på att hjälpa varje barn att hitta rätt bok. I år kommer över 400
Världsboklådor fyllda med böcker att delas ut till skolklasser runt om i Sverige.
Världsbokveckan anordnas i samband med Världsbokdagen som instiftats av UNESCO och äger rum
den 23 april varje år. Det är ett initiativ från Svenska Bokhandlareföreningen där den lokala
bokhandeln och förlag samarbetar. Sedan starten 2015 har över 150 000 barn nåtts av de
läsfrämjande aktiviteterna och fått besöka bokhandeln under Världsbokveckan.
Under årets Världsbokvecka deltar över 80 bokhandlare runt om i landet och 400 Världsboklådor ska
delas ut. Uppskattningsvis kommer över 10 000 barn att besöka sin lokala bokhandel. Initiativet riktar
sig mot barn i åldern 9–12 år. Skolklasser runt om i Sverige har chansen att få en Världsboklåda
genom att delta i en utmaning.
–

Att välja rätt bok till varje barn är något som bokhandeln är proffs på och Världsbokveckan
stöttar det stora engagemang för barns läsning som finns hos bokhandlare över hela landet.
Många barn får inspiration till att läsa tack vare dem, säger Maria Hamrefors, ordförande för
Svenska Bokhandlareföreningen.

Marie Leander driver Bengtsfors Bok- och Pappershandel i Dalsland och menar att Världsbokveckan
är ett bra sätt att få fler barn att upptäcka böckernas värld.
–

Vi var med i Världsbokveckan förra året och på skolorna i vår kommun var intresset jättestort!
Nästan alla kommunens mellanstadieklasser var med och det var så roligt att få besök i
bokhandeln och dela ut Världsboklådor.

Att läsa böcker bidrar till barnens språkutveckling och har betydelse för deras förmåga till fantasi och
inlevelse, att uttrycka sina tankar, kommunicera och ta till sig kunskap. Det är därför oroande att allt
färre barn läser böcker. Bokhandeln med sitt engagemang och sin kunskap är en viktig resurs i det
läsfrämjande arbetet.
–

Vi vill bjuda in ännu fler aktörer att vara med i Världsbokveckan och bidra kommande år. Att
upprätthålla och öka läsningen i den här åldersgruppen ger positiva effekter i flera led. Ju fler vi
är som är med och bidrar, desto fler barn kan vi nå, säger Maria Hamrefors.

Världsbokveckan pågår 23–29 april. Läs mer om initiativet och se vilka bokhandlare som deltar på
www.varldsbokveckan.se.
För mer info kontakta Maria Hamrefors, ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen, på telefon
070 601 92 05 eller via maria.hamrefors@booksellers.se.
Svenska Bokhandlareföreningen är den svenska bokhandelns branschorganisation med ca 260 medlemmar över
hela landet.

