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Årets bibliotekskampagne sætter fokus 
på læsning. Læsning er helt centralt for 
vores liv og vores hverdag, og for vores 
evne til at deltage i et demokratisk sam-
fund på et kvalificeret grundlag. 

Danske børn læser desværre stadig min-
dre, og mediebilledet sætter den fordy-
bende læsning og tiden til fritidslæsning 
under pres. Bibliotekernes kernekompe-
tence har altid været at finde den rette 
bog til den enkelte. Men der skal mere 
til for at øge lystlæsningen, ikke mindst 
samarbejde mellem biblioteker, skoler, 
forældre – og alle andre, som har mulig-
hed for at sætte fokus på læsningen.

Derfor er det positivt, at kulturministeren i 
april 2019 har øremærket en sum penge 
til en læseindsats overfor børn.

Bibliotekerne er en af de væsentlige spil-
lere, når det gælder om at stimulering til 
læsning og skabe læselyst. 

Derfor håber vi, at alle Danmarks Biblio-
teker vil være med til at sætte fokus på 
læsning i Danmarks Biblioteksuge 2019, 
som afvikles i uge 37, og som kickstartes 
på FN’s læsedag den 8. september.

TEMA: LÆSNING

H VA D ?



H V E M ?
JO FLERE JO BEDRE

Alle biblioteker er inviteret til at være med 
til den fælles kampagne i Danmarks Bib-
lioteksuge 2019. Danmarks Biblioteksfor-
ening er initiativtager, og vi håber at alle 
Danmarks Biblioteker vil være med.

I er kampagnen. Det er jer, der skal skabe 
jeres lokale version af kampagnen, speci-
fikt målrettet brugerne i jeres kommune. 
På opstartsmødet i Kolding den 4. april 
blev arbejdet med kampagnen kickstar-
tet af 65 biblioteksfolk fra hele landet og 
udviklingen er stadig i gang i vores fælles 
maskinrum på Facebook - kaldet Labo-
rateket. Hvis du ikke allerede er medlem 
af Laborateket, så anmod om at blive det. 

Alle er velkomne, så kom og leg med, og 
få ideer til jeres kampagneuge.

HVEM ER JERES KAMPAGNEAMBASSA-
DØR?
Mange af jer har allerede tilmeldt en 
kampagneambassadør, dvs. en kontakt-
person hos jer, som er ansvarlig for at 
modtage al information om kampagnen 
og fordele den til de relevante personer 
hos jer.

Har I endnu ikke fået meddelt hvem je-
res kampagneambassadør er, så gør det 
hurtigst muligt på https://www.db.dk/
webform/kampagneambassador2019 

Så er I sikre på at modtage al relevant in-
formation om Danmarks Biblioteksuge 
2019.

Når vi alle  sætter fokus 
på samme tema, med 
samme look og samme 
uge, så bliver vi  markante 
og  uundgåelige.

kom og 
leg med



OVERALT

H V O R ?

Danmarks Biblioteksuge rulles ud i hele landet 
via de lokale biblioteker. 

Målet er, at få kampagnen ud i alle afkroge af 
landet, fra banegårde og børnehaver til bon-
degårde og busskure. 

Vi opfordrer og udfordrer jer til at rulle kam-
pagnen ud på alle mulige og umulige måder.



H V O R D A N ?
Kom med ombord

MATERIALER 
Vi har udviklet nogle helt enkle og 
fleksible kampagnematerialer, som 
I kan bruge som basis til jeres egen 
kampagne i uge 37, nemlig bogmær-
ker, vægbannere, gulvfolie og roll-ups, 
som blev præsenteret på mødet den 
4. april, og som også kan ses på www.
danmarksbiblioteker.dk 

Medlemmer af Danmarks Biblioteks-
forening kan bede om at få tilsendt 
en gratis grundpakke med nogle af 
disse kampagnematerialer. Kommu-
ner som ikke er medlem af Danmarks 
Biblioteksforening kan købe disse 
grundpakker, ligesom alle har mulig-
hed for at tilkøbe flere materialer end 
dem der er indeholdt i grundpakken. 

Kampagnematerialerne bestilles on-
line af kampagneambassadøren, som 
på mail vil modtage login og password 
til webshoppen på www.????.dk.

Ved login kan det ses hvad grund-
pakken med kampagnematerialer 
indeholder, samt hvad priserne for ik-
ke-medlemmer og tilkøb er.

KAMPAGNEPAKKE INDHOLD:
10x23 cm   Hyldeforkanter
6x21 cm  Bogmærker
100x130 cm  Gulvbanner

IDÉBANK 
Vi har skabt en online idébank fyldt 
med idéer og input til, hvordan I på je-
res bibliotek sætter temaet Ord i spil. 

I idébanken kan I vælge de idéer I har 
lyst til at lege videre med eller lade jer 
inspirere og skabe jeres helt egne. I 
kan også uploade jeres idéer, så andre 
kan få glæde af dem. 

www.danmarksbiblioteker.dk/
kategori/idebank/ 

???



PRESSEMATERIALE
Et vigtigt mål for kampagnen er naturligvis synlighed. 
Både i forhold til at få fat i publikum til de lokale arrange-
menter, og i forhold til at få pressen til at omtale arrange-
menterne og kampagnens formål.

I første halvdel af august bliver der sendt skabeloner til 
pressemeddelelser til kampagneambassadørerne. Ska-
belonerne kan I herefter tilrette jeres lokale kampagne.

I er naturligvis også meget velkomne til at lave jeres helt 
egne pressemeddelelser. Det vigtigste er blot, at I alle 
kontakter jeres lokale medier med en eller flere presse-
meddelelser, debatindlæg eller andet, som kan optages i 
medierne forud for, og i løbet af kampagneugen.

ONLINEKIT
Ligesom med pressematerialet vil der i første halvdel af 
august være adgang til et onlinekit til jer, her kan I finde 
forslag til facebookopslag, topbannere til Facebook, som 
også kan bruges på jeres hjemmesider. 

Der vil også kunne downloades forskellige filer og billeder 
på www.danmarksbiblioteker.dk



FASE 1
Indsamling af danskernes forslag til gode bøger - via Facebook, inspirations-
tavler, spørg jeres gæster. Vi skal bruge så mange bøger som muligt. Det kan 
både være bøger for voksne og børn. 

FASE 2
Der bliver sammensat en jury, der ud af de mange foreslåede bøger udvæl-
ger et antal titler, som sættes til afstemning i uge 37.

FASE 3
Vi laver en afstemningsside hvor danskerne skal stemme blandt et udvalg af 
de nominerede bøger. Den bog der er danskernes yndlingsbog bliver offent-
liggjort i løbet af uge 37.

Y N D L I N G S B O G
Hvilken er danskernes yndlingsbog - 
FÆLLES INDSLAG, som vi håber alle vil være 
med til at afvikle



H V O R N Å R ?
DANMARKS BIBLIOTEKSUGE 37

4. april  WORKSHOP hvor alle biblioteker er inviteret til at være med.

11. april  LANCERING på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Esbjerg

24. maj   SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 
   af jeres kampagneambassadør, som bekræftelse på, at I   
   ønsker at deltage i Danmarks Biblioteksuge 2019. Tilmeld   
   jeres ambassadør hurtigst muligt på 
   https://www.db.dk/webform/kampagneambassador2019

Ultimo maj  SIDSTE FRIST for bestilling af materialer

14. juni   FOLKEMØDE hvor bibliotekerne sætter gang i debatten.

Ultimo juni  KAMPAGNEMATERIALER leveres senest den xx . sep          
   direkte til jeres biblotek.

8. sept.  STARTSKUDDET på kampagnen er FN’s læsedag

UGE 37  DANMARKS BIBLIOTEKSUGE 2019



Find masser af idéer på www.danmarksbiblioteker.dk



SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til kampagnen er du velkommen 
til at kontakte Michael Hartz Larsen på mhl@db.dk 
eller 2284 0865.

???


