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VIKEN FYLKESBIBLIOTEK INVITERER TIL 
UNGDOMSBOKGILDET!
- et seminar om ungdomslitteratur
 
Torsdag 19. november 2020
kl 0930-1500 (registrering fra kl 0900)

30 NYE BØKER!
Presentasjon av et bredt utvalg av årets litteratur for 
ungdom og unge voksne.

FORFATTERMØTE I
Alexander Kielland Krag og Henrik Øxnevad 
De brakdebuterte i år med Det blir mellom oss og En sånn 
rød amerikansk scooter. I begge bøkene møter vi gutter (og 
jenter) som utforsker sin seksuelle identitet. De kommer til 
Ungdomsbokgildet for å snakke om å skrive skeiv litteratur 
for unge, markedsføring av bøker for unge lesere og 
erfaringer med å debutere i et turbulent 2020. Samtalen 
ledes av Andreas Kjøde fra Asker bibliotek.  

FORFATTERMØTE II
Siri Pettersen
Da Siri Pettersen kom med serien Ravneringene i perioden 
2014-16, så satte hun en helt ny standard for norsk fantasy. 
Serien er så langt solgt til 11 land, og en tv-serie basert på 
bøkene er også under utvkling.  Med den nye boka Jernulven 
kan vi vente oss en ny runde med fantasyfeber blant ung-
domsleserne. Jernulven handler om Juva, som for å overleve 
må konfrontere barndomsminnet hun har kjempet for å 
glemme. Jernulven er første bok i trilogien Vardari, og foregår 
i samme univers som Ravneringene. Vi kan vente oss en 
fortelling om blod, begjær og avhengighet når Siri Pettersen 
endelig besøker Ungdomsbokgildet!  

LIBBYS BIBLIOTEK
I sommer lanserte Viken fylkesbibliotek appen Libby, hvor du 
kan låne engelskspråklige lydbøker og e-bøker. Vi gir en inn-
føring i tjenesten, som gir ungdom et stort tilfang av aktuell 
og underholdende litteratur.

BØKENE PRESENTERES AV
Astrid Bonilla
Stig Elvis Furset
Andreas Kjøde
Maria Balog Meldalen
Beate Ranheim

MÅLGRUPPE
Lærere i ungdomsskole og videregående skole, 
bibliotekansatte, studenter, bokhandlere, forlag.
Seminaret er også åpent for andre interesserte.

Deltakeravgift: kr 850,- inkludert lunsj. 
Tilgang til direkte strømming koster kr 250,- 
Ungdomsbokgildet mottar støtte fra Norsk Kulturråd.
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fylkesbibliotek@viken.no

Påmelding innen 7.10.2020 til
www.bit.ly/ungdomsbokgildet2020
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