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April-nytt fra Biblioteket sentrum! 

Jeg velger meg april ... Påsken er nært forestående, og – kald blest til 

tross – det er stadig noen funklende bokperler som triller inn på 

Biblioteket TRV. Derfor er det ekstra kjekt om dere tar turen innom med 

eller uten klassene deres for å finne god påskelektyre! Dersom noen 

skulle finne på å ta turen til Biblioteket TRV i påsken, er det nok fare for 

at dere finner det stengt begge dagene. Det er ingen skam å snu, men 

hvis du ennå ikke har funnet lesestoff eller film til påsken når neste uke 

opprinner, er det gode muligheter ved re-åpnede Deichman Grünerløkka. 

De holder åpent i påsken, og da helt til kl.23 dersom man er 

meråpentlåner - dvs. har inngått kontrakt med biblioteket. Avdeling 

Grünerløkka arrangerer blant annet drop-in jobbsøkerkurs i påsken, og 

dette kan være av interesse for deltakerne: 

https://www.deichman.no/arrangement/jobbx-jobbsokerkurs-27 

🐣 Minner for øvrig om mars-nyankomne Små folk, STORE DRØMMER!  

Frida Kahlo! 

Biblioteksentralens omtale av serien: I serien «Små folk, store drømmer» 

kan man lese om livene til kjente historiske kvinner som har utmerket 

seg innen alt fra vitenskap og mote til menneskerettigheter og kunst. Alle 

har de levd enestående liv, og alle begynte som et lite barn med en 

drøm. Bak i boka er en faktatidslinje med fotografier. Serien er 

gjennomillustrert i en moderne strek. Sakprosa/billedbok for 

førskolebarn/småskoletrinnet.  

 

https://www.deichman.no/arrangement/jobbx-jobbsokerkurs-27


 

Emmeline Pankhurst!                 Rosa Parks! 

      

 

Serien anbefales alle som vil øve seg i norsk, og samtidig vil bli litt 

klokere på hva vi mennesker er i stand til å utrette! Bøkene er populære 

blant deltakerne, og mange leser dem nok både for seg selv og for barna 

sine. Her lærer man noe samtidig som man får lesetrening. Nylig utkom 

også boken om Gro Harlem Brundtland i samme serie, som vi selvsagt 

kjøper inn når den ankommer! 

 

🐣 Vi har fått inn enda flere engelskspråklige bøker med lettleste tekster 

beregnet på voksne lesere, blant annet noen titler fra Collins Big Cat-

serien med fortellinger beregnet på dette segmentet. I tillegg er det flere 

hefter fra Wings med faktabøker på engelsk med stor, leselig skrift og 

innhold som passer for voksne samt bøker i DK-serien på nivå to:  

     



🐣 Videre bør nevnes en First words English-bok utgitt av Lonely Planet 

med fine illustrasjoner! Den er også utstyrt med QR-kode som skannes 

for å få tilgang til lydfilen hvor man kan høre uttalen av det aktuelle ordet. 

En fin liten lavterskel bok for de helt ferske hva det engelske språket 

angår:  

 

 

🐣 Av noveller som er aktuelle er blant annet Raymond Carvers Det vi 

snakker om når vi snakker om kjærlighet. Biblioteksentralen sier det slik: 

Raymond Carver er blant USAs mest toneangivende novelleforfattere. 

Hans stil karakteriseres som både sår og morsom, usentimental og med 

et nøkternt språk. Novellene handler om mennesker på kanten av et 

sammenbrudd, foran et skjebnevalg og kanskje på ut av mørket. Denne 

samlingen foreligger nå i sin helhet på norsk, for første gang siden 

utgivelsen i 1981. Oversatt av Hans H. Skei, professor em. ved 

Universitet i Oslo. 

🐣 I denne sammenhengen bør Margaret Skjelbreds Hadde jeg vinger: 

noveller tas med. Dette er en samling fortellinger der relasjonene mellom 

mennesker beskrives, og ifølge Biblioteksentralen benyttes stilistiske 



grep, som lar leseren få innsyn i selve livet bak de utvalgte 

øyeblikksbildene som skildres.  

Margaret Skjelbred Hadde jeg vinger: noveller 

 

🐣 Avslutningsvis trekker jeg frem Påskekrim 2019…  

 

 

Påskekrim 2019 er 16 krimnoveller med historier fra forfattere som Unni 

Lindell, Jørgen Brekke og Knut Nærum! Den er perfekt å nyte medbrakt 

på fjellet, eller ute på balkongen dersom man velger by fremfor fjell!  

      

Dette er bare et utvalg. Velkommen til en hyggelig lese- eller 
studieøkt på Biblioteket sentrum, og riktig god påske! Hilsen 
Bibliotekaren(e) ☺  
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