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Kvarteret Giraffen bjuder på läsupplevelser
Att läsa en bra bok är inte bara underhållande. Forskning visar också att
läsning främjer kunskap, språkutveckling, fantasi och mental hälsa. Därför
öppnar Kvarteret Giraffen en Bokeria i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek,
där alla Kalmarbor kan låna, byta eller behålla läsupplevelser.

-

Bokerian är gratis och öppen för alla, och man behöver inget lånekort för
att ta med en bok eller ställa dit en man redan läst. För oss är det ett sätt
att erbjuda våra besökare något extra, genom att bjuda in till en stunds
läsning i kvarteret, på bussen eller hemma i soffan. Dessutom kan man
skicka vidare en läsupplevelse till någon man inte känner, och det ska bli
kul att se vilka böcker Kalmarborna rekommenderar till varandra, säger
Martina Adolfsson Nyström, centrumchef på Kvarteret Giraffen.

Bland utbudet i Bokerian finns skönlitteratur, böcker riktade till barn och
ungdomar samt faktaböcker, som valts ut av Kalmar Stadsbibliotek.

-

Det är trevligt att Kalmar får ytterligare en mötesplats där man
uppmuntrar till läsning. Vår förhoppning är att litteraturen blir mer
lättillgänglig och kan leda till intressanta möten och samtal vid Bokerian.
Det är dessutom ett klimatsmart sätt att uppmuntra flera att läsa samma
bok, säger Christina Johansson, bibliotekschef på Kalmar Stadsbibliotek.

Kvarterets Bokeria är belägen vid presentkortskiosken utanför ICA Maxis
förbutik, och är helt kostnadsfri för alla besökare.
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Kvarteret Giraffen ägs av Alecta Pensionsförsäkring och har idag ett 40-tal butiker och
restauranger/caféer, med stark dagligvaruhandel. Här kan du shoppa, äta god mat, fika och
umgås med dina vänner. Här finns allt du behöver, under ett tak, med generösa öppettider
gör vi vardagen lite roligare. I Kalmar, bara ett stenkast från E22 och med cykelavstånd från
hela staden parkerar du enkelt och gratis på någon av våra 1600 platser.
Läs mer: www.giraffen.com

