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Biblioteket omfavner
Brenners bokhyllekonsept

MIN BOK: Til torsdag skal biblioteksjef Ola Eiksund fortelle om den boka som har betydd mest for ham.
Pressefoto

TV-programmet Brenners
bokhylle som vises på
NRK blir omfavnet
av både forfattere og
biblioteker på Agder. Nå
tar de konseptet et skritt
videre i konseptet «Boka
jeg vil dele med deg».
LINDA DYRHOLM
ldy@arendalstidende.no

I perioden februar til april vil sju
bibliotek på Agder tilby kjente
personers absolutte bokanbefaling.
Bak roret vet fem av dem står
journalist Steinar Nielsen, og til
torsdag inviterer han med seg
fire kjente personer fra regionen
til Arendal bibliotek, hvor de kan
snakke om sin yndlingsbok.

En spesiell bok

Arrangementet er utarbeidet og
støttet av «Retrobiblioteket» i
regi av Aust-Agder bibliotek og
kulturformidling. Hvert bibliotek
har stått fritt til å fylle det med innhold. Inger Elise Nipedal fra Arendal bibliotek er strålende fornøyd
med bokkonseptet, og hun kan
fortelle at etter at arrangementet
ble lagt ut på sosiale medier, har

det strømmet på med påmeldinger.
– Dette er tydeligvis noe folk
liker. Nielsen har med seg nyhetsreporter Jon Gelius, kulturredaktør i Fædrelandsvennen
Karen Kristine Blågestad, psykolog og forfatter Bjørg Øygarden
og vår biblioteksjef Ola Eiksund,
forteller hun til avisa.
Hun forklarer at dette firspannet
vil fortelle om hvilken bok som
har betydd noe helt spesielt for
dem, og kanskje også forandra
livet på en eller annen måte.
– Kriteriene for valg av bok
er uavhengig av tradisjonelle
målekriterier for litteratur, og
det kan være en ny eller gammel
utgivelse. Kanskje er det den første
leseopplevelsen, eller et skjellsettende møte med en spesiell bok
senere i livet, beskriver Nipedal
om konseptet.

Leseglede

Steinar Nielsen huskes av mange
som NRK-medarbeider i Arendal
og redaktør for NRK Sørlandet.
Nå skal han lede fem biblioteker i
regionen gjennom bokprosjektet.
Han sier i en pressemelding fra
biblioteket at han er glad i å lese,
og at han i mange år var med i en
lesegruppe der deltakerne etter

tur valgte bøker som alle skulle
lese, og senere snakke om.
– På den måten blir man nødt
til å lese bøker man ellers kanskje
ikke ville valgt. Det har gitt meg
mange store bokopplevelser. Det
ligger et slikt element i «Brenners
bokhylle» også, man får tips om
bøker som har betydd mye for andre og som du kanskje får lyst til å
lese av den grunn. Jeg synes det er
et fint programkonsept, og det er
morsomt at bibliotekene har bygget
videre på denne ideen, sier Steinar
Nielsen, som også har bakgrunn
som journalist i Aftenposten.

Kjær hobby

For biblioteksjefen i Arendal er

JOURNALIST: Steinar Nielsen skal
lede «Boka jeg vil dele med deg».
Pressefoto

FORFATTER: Bjørg Øygarden fra
Arendal har skrevet flere bøker selv.
Til torsdag deler hun sin yndlingsbok med deg.
Pressefoto

REPORTER: Mange har sett Jon
Gelius som nyhetsreporter for NRK.
Til torsdag kommer han for å dele
sin bok med deg.
Pressefoto

KULTURREDAKTØR: Karen Kristine
Blågestad er kulturredaktør i
Fædrelandsvennen. Hun deler sin
bok med deg til torsdag.
Foto: Fædrelandsvennen

lesing den aller kjæreste hobby.
Eiksund synes det er vanskelig å
tallfeste hvor mange bøker han
har lest det siste året, men anslår
et antall på rundt 40.

– Ja, jeg har valgt bok. Jeg
brukte en god del tid på dette
fordi valget syntes så opplagt,
så jeg brukte tid for å være sikker på at jeg valgte rett. Det var
vanskelig å velge, men samtidig
lett. Dette er boken jeg ikke
kommer utenom, det er boken
som mer enn noen annen har
formet og endret mitt syn på litteratur, og jeg føler det lett blir å
leve opp til en «fordummende»
myte når jeg som bibliotekar gjør
akkurat dette valget. Også derfor
var det viktig for meg å bruke tid
før jeg tok et endelig valg, nå er
det gjort, og jeg lever særdeles
godt med valget, sier Eiksund
hemmelighetsfullt.

– Jeg favner rimelig vidt, men
leser mest romaner og krim. Det
som fengsler meg mest er nok
romaner som på ulike måter
bidrar med refleksjoner i tillegg
til beskrivelser av et samfunn
eller en person. Jeg liker også
bøker som er «malende» i form av
beskrivelser av farger eller dufter,
ikke bare handling, forteller han.
Eiksund har helt klart for seg
hvilken bok han ønsker å fortelle
om denne kvelden.

DENNE UKEN PÅ SØRLANDETS EGEN TV-KANAL:
Vi sender 24 timer i døgnet!
Kinoguiden Sør

Natalie guider oss gjennom de største og mest spennende
kinofilmene som går på kino i februar.

Sam på gården - 5/10

I denne episoden skal kuene flyttes til et nytt beite
og det er ikke alltid like lett.

Sørlandsk Jukebox – 3/11

Vi presenterer sørlandske artister som byr på sin
siste musikkvideo. Møt artisten Robert Vendetta fra Mandal.

Snekkerverkstedet - 3/6

Her gir vi tips til enkle ting du kan snekre
eller fikse opp selv.

Nytt renseanlegg hos Henning-Olsen Is

De har investert 350 millioner kroner i et nytt toppmoderne
renseanlegg, som gjør vannet så rent at det kan slippes rett ut i
havet.

TV Agder distrubueres til 170 000 seere i Aust og Vest-Agder. Sendingen går i loop hver time, hele døgnet*. Nye programmer hver mandag.
Tv Agder sees på disse kanalnumrene: Kabel/fiber: Canal Digital #125, Get #32, Altibox #33, Telenor #149, Antenne: RiksTV #52.
Gikk du glipp av noe? Programmer legges også ut på tvagder.no. Produsent Media Service AS, Tlf: 370 18 000. *RiksTV 17:30-24:00 og 09:00 - 12:00 i helgen.

