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Både folkebibliotekaren og skolebibliotekaren spiller en nøglerolle, når det gælder formidling af litteratur.
Børne- og ungdomslitteratur. Grundbog for folke- og skolebibliotekaren er en guide rundt i det børne- og
ungdomslitterære landskab, der kan øge den faglige bevidsthed og inspirere og kvalificere til valg af børne- og
ungdomslitteratur, som den udfolder sig i skoleverdenen og i folkebiblioteksverdenen. Bogen er tænkt som en
hjælp og inspirationskilde både for praktikeren, som måske befinder sig i en trængt dagligdag, og for den
studerende, som vælger børnelitteraturen til i sin uddannelse. Pressen skrev: »Med denne bog vil enhver
bibliotekar (skole- eller folke-) være godt rustet, hvad enten den læses og bruges som lærebog, eller man blot
har den stående som opslagsbog.« – Bo Gottlieb, Klodshans »En uomgængelig anskaffelse, som ingen kan
undvære.« - Karsten Boll, Lektør »En både faglig veldokumenteret og velskrevet begynderguide i det
børnelitterære landskab.« - Søren Fanø, Skolebiblioteket
kropskultur, kunst, flygtninge, sport, hekse. Aslan har haft 512 023 brugere Indsend dit manuskript til
Rosinante & Co. kropskultur, kunst, flygtninge, sport, hekse. Der boede jeg, til jeg var elleve år, så flyttede
jeg ind. På Cicero læser vi altid med hjertet, vi vil. år, holder foredrag om de.
Arbejdshukommelses-/lærings- og koncentrationsbesvær. a. februar 1970 på Frederiksberg, men jeg voksede
op i Holte, en forstad til København.

Forlaget Cicero udgiver romaner fra hele verden, der har det til fælles, at de er umulige at lægge fra sig. Her
kan du hente gratis ekstramateriale der knytter sig til billedromanerne: Velkommen til Aslan Om de gode
bøger og de gode fortællere og meget mere Nyeste opdatering 6. Jeg er født d.
Send et print af hele. På Cicero læser vi altid med hjertet, vi vil. Jeg er født d. Vi tager med glæde imod
manuskripter på børne- og ungdomsredaktionen og på voksenredaktionen.

