Læseklub

Hvordan kommer diskussionen i gang?




Det kan være en god idé med en ordstyrer, der holder styr på
diskussionen. I kan f.eks. lade ordstyrer-posten gå på skift.
Ordstyreren sikrer, at alle deltagerne bliver hørt, får ordet i
rækkefølge og befinder sig godt i diskussionen.
Deltagerne kan give deres umiddelbare indtryk af bogen bordet rundt
– så får alle i læseklubben sagt noget i begyndelsen.

Forslag til spørgsmål I kan diskutere
 Hvilken genre er bogen? (f.eks. krimi, biografi/selvbiografi,
slægtsroman, historisk roman – eller måske en blanding af forskellige
genrer?)
 I hvilken tid og på hvilket sted foregår bogen? Er tid og sted vigtigt
for fortællingen?
 Hvad er bogens emner/temaer?
 Holder historien? Hænger den sammen?
 Hvordan er sproget? Er den godt skrevet?
 Er personerne troværdige?
 Har fortællingen relevans for jer?
 Ligner den andre bøger I har læst?
 Brug evt. en analysemodel som udgangspunkt. Der er forskellige
modeller, se f.eks. http://analysesiden.dk/ eller
https://faktalink.dk/titelliste/tekstanalyse
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Sådan kommer du
godt i gang
Tips og idéer

Hvordan finder du sammen med andre?
Lav et




opslag
I det lokale supermarked
På biblioteket
Spørg en læseglad ven/veninde eller kollega om I
har nogle venner, som gerne vil være med til at
mødes og snakke om bøger
 Spørg hos aftenskolerne, kirkerne eller på biblioteket

Hvor kan I mødes og hvor tit?





I kan mødes privat og lade værtsrollen gå på skift.
I kan også benytte de åbne biblioteker i Jægerspris
Skibby eller Slangerup – hør om mulighederne på
biblioteket.
I kan f.eks. mødes en gang om måneden, ca. 2
timer pr. gang

Bestil en bibliotekar
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Som læseklub har I mulighed for at bestille en
bibliotekar til et af jeres møder.
Bibliotekaren kan på mødet uddybe bibliotekets
tilbud til jeres læseklub, samt give flere tips til
læsning og diskussion af bøgerne.
Kontakt biblioteket, tlf. 4735 3000, og hør
nærmere/aftal nærmere.

Hvor kan I hente ideer til læsning?







På internettet, f.eks. www.litteratursiden.dk eller
få en inspirationsliste på biblioteket
Få tips hos bibliotekaren
I kan skiftes til at vælge en bog
I kan vælge en genre eller f.eks. læse klassikere
I kan vælge et forfatterskab
I kan vælge en filmatiseret bog og se filmen
sammen bagefter
Hvordan bestiller og afhenter I?










Lad den samme person stå for bestillingen eller
være kontaktperson for læseklubben.
Bestil bøgerne i god tid: Mindst 14 dage før I
ønsker at afhente dem.
Aflever gerne en seddel/mail med sæsonens
titler og afhentningsdatoer.
Biblioteket skaffer det antal bøger I skal bruge,
så alle har en bog hver.
Læsehandicap er ingen hindring. Mange bøger
findes som lydbog, så alle kan være med.
OBS: De nyeste og mest efterspurgte titler kan
der være lang ventetid på.
Bøgerne kan afhentes samlet eller enkeltvis
Udlånstiden er 31 dage.
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