”Startpunktet for alle ting er hvem du har lyst til å leke med”
Hege Schøyen

-

Bli med på nordisk spilldag!

I 2010 arrangerer vi for første gang Nordisk spilldag. Målsetningen med denne dagen er å
sette fokus på spill som en del av vår samtidskultur og bidra til å styrke bibliotekenes rolle i
samfunnet.
Bibliotekene har en sterk posisjon i lokalmiljøene vi vil sette fokus på gode, morsommme,
spennende og lærerike spill for store og små. Spillene vil bli formidlet, presentert og stilt til
disposisjon på bibliotekene av engasjerte og aktive bibliotekarer.
Det er allerede i juli over 70 bibliotek i Norden som har meldt seg på spilldagen i år, og vi
håper på mange flere i løpet av høsten. Mangfoldet av arrangementer er stort, fra rene
spillutstillinger til utstillinger med spill-musikk/lyd , turneringer, spillnetter og foredrag.
Mulighetene til deltakelse er mange, og vi håper å nå alle aldersgrupper på flest mulig
bibliotek over hele Norden. I år har vi som målsetning at 100 norske bibliotek skal ha
spillarrangementer av en eller annen form på sitt bibliotek.
Vi håper og tror at alle som jobber med formidling av spill, enten gjennom produksjon, salg
eller utlån (som bibliotek) vil ha gjensidig glede av samarbeid.
Nordisk spilldag 2010 er en felles nordisk temadag, hvor alle deltakende bibliotek i hele
Norden setter fokus på spill i alle former -- fra offline brett- og kortspill, til pc-konsoll og
online-spill.
Vi håper at årets spilldag vil by på nye muligheter for flere bibliotek til delta med
arrangementer, gjerne også gjennom å søke samarbeidspartnere i nærmiljøet –
ungdomsklubber, frivillige organisasjoner eller andre offentlige etater som kan tenkes å være
med på en slik satsing. Vi holder stadig på å utvikle nettsiden spilldag.no, og er i samarbeid
med danske og svenske bibliotek for at lørdag 13. november skal bli høstens store spilldag.
Spilldag09 ble arrangert første gang i Norge med 51 deltakende bibliotek over hele landet.
Bilder fra dagen kan sees her:
http://spilldag.no/2009/11/bilder-fra-spilldag/
Omtale av spilldag09
http://spilldag.no/2009/12/omtaler-av-spilldag09/
Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon på epost siri.tidemann-andersen@nb.no eller
på telefon 92 63 97 84/23 27 62 54 dersom du er interessert i å være med på spilldagen eller å
komme i kontakt med bibliotek som har meldt seg på.

Vennlig hilsen,

Siri Tidemann-Andersen

