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BIBLIOTEK 

Gottsundabarnen 
firade Världsbokdagen 
Boken har en egen dag. Det 
firas hela veckan på Gott-
sundabiblioteket. På lördag 
bjuder Uppsala stadsbiblio
tek på aktiviteter för barn 
och ungdomar, bland annat 
är det bokbytardag. 

När Kebba Sonko växte upp 
fanns det inget bibliotek att 
gå till och låna böcker. Som 
barn sprang han till de gam
la och lyssnade till deras be
rättelser under mangoträ
den. 

- Varje gammal människa 
är som ett helt bibliotek. De 
äldre har en massa kunskap 
och man kan lära sig saker 
och ting av dem, säger Kebba 
Sonko. 

EN SKARA BARN 
Det är torsdagsförmiddag 
och en skara med barn och 
vuxna har hittat till Gott-
sundabiblioteket i Uppsala 
för att lyssna när Kebba Son
ko berättar om Gambia. 
Hans besök är en del i firan
det av Världsbokdagen som 
aktiviteter för barn. Det har 
varit sagostund på svenska 
och kurdiska. I dag fredag är 
det sagostund på persiska 
och i morgon, lördag blir det 
sångstund. 

VÄRLDSBOKDAGEN. Där Keb
ba Sonko växte upp i 
Gambia fanns inget 
bibliotek. I stället för att 
läsa böcker lyssnade bar
nen till de äldres berät
telser. Som en del i firan
det av Världsbokdagen 
pratade han om Gambia 
på Gottsundabiblioteket 
i Uppsala, FOTO: PETER KORPI 

I Gambia talar olika stam
mar olika språk, berättar 
Kebba Sonko. 
för är musiken ett viktigt 
sätt att kommunicera på, sä
ger han och tar fram en 
trumma gjord av en kale
bass. 

På lördag firas Världsbok

dagen på Uppsala stadsbi
blioteks barn- och ung
domsavdelning. Efter öns
kemål från låntagare satsar 
avdelningen i år extra myck
et med många punkter på 
programmet. Det blir bok
prat för barn och ungdomar 
och sagostund med Gam-
mel-MajafrånPelle Svanslös 
Hus. Det är även bokbytar
dag då man kan ta med sigsi-
na färdiglasta böcker och by
ta till böcker man ännu inte 
läst. I diverse tävlingar kan 
man vinna bokpriser. 

Vuxenavdelningen däre
mot har inget speciellt firan
de i år. Delvis på grund av att 
23 april infaller på en söndag 
då biblioteket inte ens har 
öppet. 

Världsbokdagen instifta
des 1995 av Unesco, FN:s or
ganisation för samarbete in
om utbildning, vetenskap, 
kultur, information och 
kommunikation. Den 23 
april är tänkt som världens 
festdag för att fira böcker, 
författare och läsning. Som 

Maria Ringborg 
maria.ringborg@unt.se 018-4781219 

FOTNOT: Stadsbibliotekets sche
ma för lördagen finns på www.upp-
sala.se 

Komedi och katastrof 
existerar sida vid sida 

Irak-kriget bryter just ut. 
Lyckligt och för honom ty
piskt. Ovetande om detta 
ger sig Attilio hän åt sina 
drömmar. Han är poet och 
lärare i poesi i Rom. Han le
ver, tänker, känner och 
drömmer poesi. Men främst 
drömmer han om kvinnan 
han älskar. Varje natt sam
ma dröm. 

Hon drömmer inte om ho
nom. Hon gör allt för att 
undvika hans n^flncrpnh^t 

FILM 

* * * 

Tigern och snön 
(Latigreelaneve) 

Regi: Roberto Benigni. 
Royal. Manus: Roberto Benigni 
och Vicenzo Cerami. Foto: Fabio 

Cianchetti. Musik: Nicola Piovani. I 
rollerna: Roberto Benigni, Nicolet-
ta Braschi, Jean Reno, Tom Waits, 

Emilia Fox, Gianfranco Varetto 
mf l . 

infernot för att söka sin äls
kade. 

Tyvärr är filmen ganska 
ojämn. Briljanta uppslag av
löses av partier som är lite 
långdragna och ibland ock
så pratiga. Men, när allt 
kommer omkring, det är ju 
en poet han spelar. 

Nils Bingefors 

Vårt va 
Enfärgad Fleece 

Vårfärger. Antipilling. 
Ord pris 79 :-/m 

59:-/m 
Markisväv 

Bredd 150 cm. Randig och 
enfärgad. Ord pris 69 :-/m 

49;-/m 
Gäller t.o.m 29/4 

E T T P A R T I 

Gardiner 
Andra sort. Normalpris 99 :-/m 

39:-/m 
(Jyfi£&&cmi 

Vaksalagatan 7, Uppsala 

VÅRENS SISTA VECKO-
OCH MÅNADSAUKTION 

Måndag 24 april kl 16.00 
Tisdag 25 april kl 16.00 

3-DAGARSVISNING 

Fredag 21 april 12-18 
Lördag 22 april 12-16 
Söndag 23 april 12-16 

Ca 700 utrop av möbler, konst och konsthantverk 

Se katalog över månadsauktionen på: 
www.uppsalaauktion.se 
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UPPSALA 

AUKTIONS 
KAMMARE 

Eddagatan 10 
Tel 018-12 1222 

Uppsalas nya golfbutik 

Galvin Green Allén 
svart/vit 

Ord 2.995:- Nu 1 . 4 9 5 l " 

diaas 

Ord 799:- Nu 

ddidas 
Adidas 
Vindjacka 

399:-

Callaway 
Sko ERC 
Runner 

£pMato<^,. 
GOLF 

I ^ 
Ord 1.695:- Nu 7 9 9 2 " 

Ben Högan driver 3.495:- ..Nu 1.899:-

Tideist driver 905t 4.395:- Nu 2.495:-

Cobra Mw's -05 Halva priset 

Golfbyxa 7 färger 399:-

Cobra keps 199:- Nu 99:-

Helset inkl bag, 
putter, hybrid, 

mw's och järn 

2.995:-

Nu 1.995:-


