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Bokjuryn i Karlshamn utser 2017 års
bästa barn- och ungdomsböcker

Förra året var första året Kultur Karlshamn körde vidare med Bokjuryn i egen
regi eftersom den nationella satsningen lades ner 2016. I år är det dags igen,
och det är över 300 barn i Karlshamns kommun som röstat på sina
favoritböcker. 88 olika böcker för olika åldrar och genrer har fått röster.

Tanken är enkel, barnen ska få komma till tals och bestämma vilka böcker de
gillar. Det är det som gör Bokjuryn unik. Att det är barnen, det vill säga de
avsedda läsarna, som får rösta fram vilken bok de gillar. Inte som i de flesta
andra liknande priser för barn- och ungdomslitteratur där vuxna bestämmer



vilken böcker som är bäst.

På Världsboksdagen, den 23/4, kommer vi att tillkännage årets vinnare i
Karlshamns kommun i samband med en avslutningsfest för Bokjuryn på
följande tider och platser:

kl. 08.30 & 09.30 Mörrums skola
kl. 11.30 Gymnastiksalen, Möllegårdens skola
kl. 13.00 Gymnastiksalen, Norrevångsskolan

Bokjuryn var en årlig omröstning som startade år 2000 för att kora
föregående års bästa barn- och ungdomsböcker. Varje år brukade mellan 30
000 - 40 000 barn och ungdomar vara med och rösta i Sverige.

För mer information kontakta:
Desirée Håkansson, Barnbibliotekarie
Kultur Karlshamn, Karlshamns kommun
Tel: 0454-812 39
desiree.hakansson@karlshamn.se

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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