
 
 

PRESSMEDDELANDE 
 

SVENSKA BARNBOKSAKADEMIN GILLAR! 
 

I samband med Världsbokveckan 2015 delar Svenska Barnboksakademin ut sin nya utmärkelse - 
diplomet GILLAR! Diplomen går till fem olika företeelser, initiativ eller verksamheter som på 

föredömligt sätt stärker barns läslust och kreativitet. 
 

Barnboksakademin uppskattar allt som på ett lyckat sätt främjar barns lekande, lärande, skapande, 
läsande, skrivande, målande och berättande. Barnboksakademin vill uppmuntra vuxna som på olika 

sätt gör det möjligt för barn att komma i kontakt med barnboken. 
  

De första fem mottagarna av GILLAR är Bokförlaget Trasten, Optik Smarteyes AB, 
Bokcafé Pilgatan i Umeå, Rinkeby bibliotek samt Grundsärskolans estetiska 

verksamhet vid Rosenlundsskolan i Jönköping.  
 

Syftet med diplomet är att uppmärksamma bra initiativ samt rikta fokus på 
inspirerande och goda föredömen. Diplomen kommer hädanefter att delas ut lite då 

och då, när Barnboksakademin hittar något speciellt som bör uppmuntras. Samt 
årligen på Världsbokdagen. 

  
Diplomet är utformat av illustratören och akademiledamoten Per Gustavsson.  

 
 Svenska barnboksakademin är en ideell förening med arton ledamöter och säte i Skärholmen. 

Akademin arbetar för att främja barns läsning och deras rätt till god litteratur. 
  
 
 

För mer information kontakta Åsa Lind, 076 2600 631, ordförande  
eller se  

http://www.barnboksakademin.com/ 
 
 
 
 

Svenska Barnboksakademin gillar 
  

Smarteyes 
  

som mycket konkret stärker barns läslust genom att gratis ge glasögon till alla under 
åtta år. 

  
  

 Gratis glasögon till alla barn under åtta år! För det initiativet tilldelas Optik Smarteyes AB Svenska 
barnboksakademins Gillar-diplom. 

  
Ett synfel är inget hinder för att lära sig läsa och skriva bara man har rätt hjälpmedel. Men glasögon är 

en stor utgiftspost för många barnfamiljer. Det finns faktiskt familjer som inte har råd att köpa 
glasögon till sina barn. Självklart påverkas både skolresultat och livslust för de barnen. Så utan 

glasögon ingen läsglädje. 
  



Det här har Smarteyes insett och har sedan 2012 delat ut cirka 18 000 glasögon till barn under åtta års 
ålder – helt gratis. Dessutom firar kedjan numera öppnandet av varje ny butik med att, i samarbete 

med lokala välgörenhetsorganisationer, ge bort glasögon till behövande vuxna för upp till en halv 
miljon kronor. 

  
  
  
  
  

    Svenska Barnboksakademin gillar 
Bokförlaget Trasten 

som satsar på gränslös läslust - letar, hittar, översätter och publicerar böcker från hela 
världen. 

  
  

Barnboksförlaget Trasten i Stockholm är barn till förlaget Tranan. Hittills har de gett ut dryga 
tjugotalet barnböcker från länder som Indien, Kina, Sydkorea, Vietnam, Argentina och Estland. Inom 

utgivningen ryms bilderböcker, kapitelböcker, ungdomsböcker, faktaböcker och även ett seriemagasin. 
Böckerna är omsorgsfullt formgivna, väl översatta, vackra och spännande. Trasten är ett mycket litet 
förlag med små personella resurser. Svenska Barnboksakademin håller tummarna för att utgivningen 

ska orka fortsätta i många år. Trastens böcker vidgar världen och behövs i Sverige. 
  
  
  
  
  

      Svenska Barnboksakademin gillar 
  

Bokcafé Pilgatan i Umeå 
  

som är en ovanligt levande bokhandel: kulturförening, träffpunkt och litteraturscen 
med plats inte minst för barn och unga. 

  

Bokcafé Pilgatan drivs som ett kooperativ av ett antal eldsjälar –bibliotekarier, 
metallarbetare, distriktssköterskor och andra bokälskare. År efter år lyckas de informera 

om och inspirera till läsning och skapa möten kring litteraturen, inte minst den för 
barn och unga. Deras kreativa Barnsöndagar bjuder på sagor, dans, drömmar och 

dockteater av hög kvalitet. 

För upphovspersoner är det en fröjd att få komma och träffa Pilgatans entusiastiska 
publik. Här är det alltid fullsatt – och kaffet och bullarna räcker till alla! 

  
   
  

 Svenska Barnboksakademin gillar   
Rinkeby bibliotek i Stockholm 

  
där hela världen möts i ett välkomnande vardagsrum. 

  
  
  

På Rinkeby bibliotek möts besökarna med kompetens, vänlighet och flexibilitet. Här finns tidningar 
och tidskrifter på hela arton språk och 



böcker på många fler. Här kan Rinkebyborna få läxhjälp, delta i bokklubbar, språkcaféer, serieskolor 
och CV-verkstäder som ger råd om hur man lägger upp en jobbansökan. Här kan de få juridisk 

rådgivning, hjälp med över-sättningar och höra sagor läsas och berättas på svenska, arabiska och 
somaliska. Hit har akademiledamoten Pär Wästberg skänkt sin boksamling med böcker från Afrika 

och här finns Stiftelsen Abrahams Barns samling av teologisk litteratur från hela världen. 
  

Sist men inte minst: hit har Nobelpristagare kommit i 27 år för att höra elever från Rinkebyskolor 
berätta om läsningen av litteraturpristagarens verk. ”Den bästa dagen i mitt liv”, sa 2014 års 

litteraturpristagare Patrick Modiano efter besöket på Rinkeby bibliotek. 
  
  
  
  

        Svenska Barnboksakademin gillar 
  

Grundsärskolans estetiska verksamhet 
på Rosenlundsskolan i Jönköping 

  
som är ett stort föredöme: så här borde alla barn, oavsett förutsättningar, få arbeta med 

konst och litteratur i skolan. 
  
  
  

Med värme och humor skapar personalen och barnen en lekfull och utmanande arbetsmiljö. Barnen 
vågar och vill bygga, måla, rita och berätta. Att bilden är ett språk som kompletterar det talade och 

skrivna blir tydligt i denna verksamhet, då några av barnen har begränsad förmåga att tala och skriva. 
Att få rita, klippa och umgås med dessa elever, är en stor inspiration för oss som är vuxna. 

  
Särskolans pedagogik borde inspirera hela den svenska grundskolans verksamhet. Här finns plats för 

alla och ingen lämnas utanför. 
  

 Svenska barnboksakademin är en ideell förening med arton ledamöter och säte i Skärholmen. 
Akademin arbetar för att främja barns läsning och deras rätt till god litteratur. 

  
  

  

 


