Stockholm 2016-09-01

En bok för alla firar 40-årsjubileum på Bokmässan!
Plötsligt är läsfrämjande på allas läppar. Regering, förlag och bokhandel är bara
några av alla som satsar på läsfrämjande för att få barn och unga att läsa mer.
Detta är mycket glädjande men vissa ställer sig frågan: Hur jobbar man egentligen med läsfrämjande i praktiken? För att bringa klarhet i frågan arrangerar
En bok för alla seminariet ”Läsfrämjande i praktiken” på Bokmässan (fredag,
kl 14.30 - 14.50). Vi har bjudit in tre av de läsfrämjande projekten vi samarbetar
med: Marlene Ablahad Eskander från Läsa för integration, Lisa Gunnarsson från
Letterbox Club och Stefan Löfgren från Det är väl ingen konst att läsa kommer diskutera och dela med sig av sina bästa praktiska råd kring läsfrämjande!
En bok för alla har under hela året firat 40-årsjubileum och Bokmässan är inget
undantag för firandet. Vår monter (B09:02) kommer prydas av vår jubileumsaffisch, ett myller av titlar som någon gång varit utgivna hos En bok för alla (formgivare Paulin Elm, affischen finns bifogad). Varje dag under hela mässan kan
man komma till vår monter och tävla om fina priser – tävlingen handlar om våra
första 40 år och vinnare dras varje dag!
Vår utgivning har under jubileumsåret haft ett genomgående tema om vikten av
att bry sig om och ta hand om varandra. Vi har också gett ut flera viktiga böcker
om vår historia och vår samtid som fått fina och efterlängtade mottaganden.
Tveka inte att höra av er med frågor eller för mer information,
www.enbokforalla.se / info@ebfa.se / 08 545 222 40
Eja Embretsson, Förlagschef, vd
eja.embretsson@ebfa.se / mobil: 070-422 76 65

En bok för alla ger ut bra böcker till låga priser för barn och unga samt arbetar aktivt med läsfrämjande projekt. Böckerna väljs ut i samråd med en referensgrupp bestående av författare, kritiker
och bibliotekarier för att hålla fokus på kvalitet och aktualitet. Förlaget är ett ideellt aktiebolag som
investerar all eventuell vinst i att hålla bokpriserna låga och för läsfrämjande verksamhet.

