En bok måste

vara som
en yxa för det

frusna havet
Citatet är representativt för Kafkas syn på litteraturen och skrivandet som något nödvändigt, något absolut, något livsavgörande. Vi
håller med. Kultur i Väst är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vår verksamhet är bred och mångfacetterad och
vi arbetar inom alla kulturområden där två centrala är bibliotek
och litteratur. Våra olika insatser och aktiviteter kan sammanfattas
i tre områden: fortbildning och kompetensutveckling, stöd och
förmedling, verksamhets- och metodutveckling.

inom oss.
Franz Kafka

Kultur i Väst – Bibliotek & litteratur

Så här
arbetar vi
med litteratur
Tillsammans med andra aktörer på
litteraturområdet arbetar Kultur i Väst för att
stärka litteraturens ställning och litteraturen
som konstart. Vi arbetar för och med bibliotek,
litterära upphovspersoner, arrangörer och
förlag. Genom olika samarbetsprojekt främjar
vi litteraturfestivaler, litterära evenemang och
författarbesök. Vi utvecklar och producerar
barnensbibliotek.se. Vi arbetar också med litterära
residens och fristadsförfattare.
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Så här
arbetar vi
med bibliotek
Kultur i Väst ansvarar för regional
biblioteksverksamhet i Västra Götaland.
Tillsammans med kommuner och bibliotek
arbetar vi för att alla ska få tillgång till litteraturoch kulturupplevelser samt kunskap och
information. Biblioteken i Västra Götaland
har stor betydelse för alla regionens invånare
och fungerar på många platser som kulturhus.
Kultur i Väst främjar bibliotekens utveckling
genom att samarbeta på lokal, regional och
nationell nivå. Verksamheten följer den regionala
biblioteksplanen.
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Vi kan erbjuda
»» samarbete kring utvecklingsfrågor och projekt

tillsammans med bibliotek och litterära aktörer

»» fortbildningar och seminarier för bibliotekspersonal,
pedagoger, författare och förlag

»» studieresor, workshops och konferenser
»» nätverk inom biblioteksverksamhet och
litteratursektorn
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Detta är
exempel på vad
vi arbetar med
»» AIR Litteratur Västra Götaland
»» Barnens bibliotek
»» Biblioteksmagasinet noll27
»» Bibliotopia
»» Biblioteks- och berättarscenen på Bokmässan
»» Croissanter och litteratur

»» konsultation och rådgivning vid framtagande av

»» De små barnens bok

»» utredningar på uppdrag av bibliotek

»» Författardagar

»» omvärldsbevakning och publicering av nyhetsbrev

»» Kulturkatalogen Väst

biblioteks- och kulturplaner

inom både biblioteks- och litteraturfältet

»» metodutveckling kring litteraturförmedling och
lässtimulans

»» spridning av läs- och skrivforskning i samarbete med
det akademiska fältet

»» Fristadsregionen Västra Götaland

»» Litterärt arrangörsstöd
»» Ljudmagasinet
»» Regionalt arrangörsstöd barn och unga
»» Sommarboken

Hör av dig till oss om du har samarbetseller projektidéer eller bara vill veta mer.
FÖR BIBLIOTEK
Jenny Berner
jenny.berner@kulturivast.se
Enhetschef Kultur och Samhälle
FÖR LITTERATUR
Angelica Hadzikostas
angelica.hadzikostas@kulturivast.se
Enhetschef Kultur och konstarter
eller kontakta konsulenterna inom
respektive område: www.kulturivast.se

kulturivast.se

