
Alla bokstäver får plats i biblioteket
GNOSJÖ Alfabetet får nya användningsområden tack vare nyinvigd utställning på
biblioteket.

Publicerad 13 sep 2015 12:00

Bild 1 av 11 Jonathan Davidsson och Isabella Nguyen hjälps åt att bygga ett torn med alfabetets

bokstäver. Foto: Ana Cristina Hernandez

I lördags invigdes utställningen ABC-bokstavslek på Gnosjös bibliotek. Det är en
utställning vars syfte är att främja barns läsning, då rekvisitan helt och hållet består av
böcker och bokstäver i alla dess former. Även väggarna på avdelningen Månsidan fick
prydas av bilder, bokstäver och fraser på sju olika språk.

– Den här utställningen har vi köat på i ett och ett halvt år efter att jag såg den förra året i
Värnamo, berättar kultursekreteraren Magdalena Ramsing.

Bland annat kan barnen bygga med bokstäverna, åka rutschkana, klättra och hoppa på
dem.
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Utställningen är signerad av Tor Svae och har varit på flera orter runt om i landet. I Gnosjö
kommer den att pågå mellan den 12 september och 15 november. Alla som vill kommer att
få tillgång till avdelningen som ligger på nedre våningen, men man får säga till vid
lånedisken så att de kan öppna åt en.

– Vi kan inte ha personal här nere hela tiden, säger Magdalena Ramsing.

– Dessutom gör det här att vi har bättre koll statistiken och på hur många som kommer hit,
säger Kristine Hästmark (M), ordförande för kultur- och utbildningsutskottet och som var
med och invigde utställningen.

Under utställningsperioden kommer skolor och förskolor i kommunen att få möjlighet att
få guidade turer i lokalen.

Inom budgeten
Som de flesta vet är bokstäver och siffror sammanlänkade. Utställningen har kostat
kommunen 60 000 kronor, vilket gör den till den dyraste någonsin.

– Och så är det cirka 20 000 kronor till för det som tillkommer runt omkring som till
exempel transport, säger Magdalena Ramsing.

Hon anser dock att utställningen är värd pengarna.

– Vi har en budget för barnkultur på 134 00 kronor. Det här är en utställning som kommer
att pågå länge och som är för en bred målgrupp, säger hon.

Magdalena Ramsing påpekar också att inköpet av utställningen gjordes innan kommunens
inköpsstopp.

Ana Cristina Hernandez
anacristina.hernandezperez@varnamonyheter.se
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Mest lästa
14 okt Inbrottsvåg i centrala

Ljungby

14 okt

(http://www.smalanningen.se/article/inbrott-hos-fyra-
butiker/)

14 okt Troja vann klart mot
Halmstad

14 okt

(http://www.smalanningen.se/article/troja-invaderar-
halmstad/)

&

14 okt Stoppade okänd man vid
dörren

14 okt

(http://www.smalanningen.se/article/forsok-till-stold-hos-
dam/)
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