
Onsdag d. 18. november 2020, kl. 9.00-12.30
Online-konference

Det digitale bogmarked er i rivende udvikling, og under forårets covid-ned-
lukning steg brugen af bibliotekernes digitale ressourcer markant. Hvad end det 
er med ørerne eller øjnene, læser vi digitalt som aldrig før, og meget tyder på, at 
tendensen fortsætter i de kommende år. 

Derfor inviterer eReolen endnu en gang til efterårskonference, så vi kan blive 
klogere på nye strømninger inden for digital læsning og lyd.

I år afholder vi konferencen online, så du kan deltage sikkert hjemme fra stuen 
eller kontoret.

Konferencen afholdes i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker og henvender sig til medarbejdere og 
ledere, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for digital læsning, e-bøger, 
lydbøger og podcasts.

Dagens moderator: Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Tilmelding sker gennem centralbibliotek.dk 

Har du ikke allerede en profil, kan du oprette en på sitet. Ved spørgsmål eller 
problemer ift. tilmelding kontakt Anne Helmig: hanw@aarhus.dk

eReolens efterårskonference

TRENDS  
OG TENDENSER 
inden for digital læsning og lyd

https://centralbibliotek.dk/konference/ereolens-efter%C3%A5rskonference-2020


Velkommen v/ Jakob Heide
Bestyrelsesformand for eReolen

 Jeppe Mossin 
Digital salgschef, Gyldendal  
Foråret 2020 under corona har betydet 
et markant ryk i brugen af digitale bøger. 
Står vi ved en digital skillevej? Der er 
kommet en række nye streamingtjenester 
og forlag til Danmark, og podcastområdet 
udvider sig hastigt med nye aktører. 
Jeppe Mossin vil belyse vigtige tendenser i 
udviklingen af markedet for digitale bøger og 
streamingtjenester og også komme ind på, 
hvordan det påvirker litteraturen, at den i høj 
grad tænkes digital, samt bibliotekernes rolle 
i medieudviklingen.

Lasse Hjort Madsen 
Forfatter og data scientist, Novo Nordisk  
Kan en algoritme overhovedet blive klog 
på, hvad mennesker kan lide? Lasse Hjorth 
Madsen vil tale om, hvordan man ved hjælp 
af algoritmer kan finde frem til sine nye 
yndlingsbøger, og udpege perspektiverne i 
at analysere menneskers særlige smag ved 
hjælp af data.  

Carsten Michael Kaa
 IT-ansvarlig, eReolen 
Carsten Kaa vil fortælle om, hvordan 
bibliotekerne i PAPPS-projektet 
(Personalisering i apps) arbejder med 
algoritmer, som kan anbefale bøger bl.a. på 
baggrund af brugernes tidligere lån.  

Stine Liv Johansen 
Lektor og ph.d., AU  
Har børnene overhovedet tid til at læse 
i deres travle digitale hverdag? Stine Liv 
Johansen vil gøre os klogere på de store 
børns digitale liv, og hvordan læsning 
kan passes ind i den digitale virkelighed. I 
oplægget vil hun præsentere helt nye data 
for, hvordan børn har brugt digitale medier 
under covid-19, og hvilke nye perspektiver 
familierne har fået på det.  

Pernille Ripp 
Skolelærer, forfatter, foredragsholder  
Hvordan får vi de unge til at finde 
læseglæden igen? Inden for bogverdenen kan 
vi hurtigt blive enige om, at der skal gøres 
mere for at fænge de unge i en verden, hvor 
internettet kalder, og verden suser forbi. Så 
hvad kan vi gøre som lærere, biblioteksledere 
og biblioteksformidlere for at opbygge en 
kultur, hvor bøger indtager en vigtig rolle? 
Pernille Ripp kommer med strategiske og 
praktiske bud på, hvordan vi kan stimulere og 
understøtte børnenes læselyst. 

 Uddeling af eReolen-prisen 2020 
Op til konferencen kan alle biblioteker og 
bibliotekarer nominere sig selv og kolleger 
som årets biblioteksformidler af digitale 
bøger. Vinderen kåres ved konferencens 
afslutning.

Afrunding v/ Jakob Heide

Der er mulighed for spørgsmål  
til hvert oplæg.

PROGRAM



Jeppe Mossin, digital salgschef, Gyldendal
Jeppe Mossin er uddannet boghandler og akademiøkonom og 
har arbejdet i bogbranchen størstedelen af sit liv. Vejen har bragt 
ham forbi Bog & idé, Coop, Egmont, Saxo og DDB, og de seneste 
tre år har han arbejdet som digital salgschef i Gyldendal, hvor 
han foruden det rent digitale salg også er ansvarlig for salg til 
onlinehandlen. 

Lasse Hjorth Madsen, senior data scientist, Novo Nordisk 
Lasse Hjorth Madsen er forfatter og data scientist, cand.scient.
pol. med speciale i analyse, statistik, machine learning og 
formidling. Han interesserer sig for, hvordan vi kan bruge data 
til at forstå verden, og arbejder i dag hos Novo Nordisk. Han er 
desuden forfatter til flere skønlitterære bøger. 

Carsten Michael Kaa, IT-ansvarlig, eReolen
Carsten Michael Kaa er en del af eReolens team i Aarhus, 
og til daglig holder han snor i udviklingen og den løbende 
vedligeholdelse af eReolens websider og apps. Derudover er 
Carsten bl.a. projektleder på DDB-projektet PAPPS. 

Stine Liv Johansen, ph.d og lektor, AU
Stine Liv Johansen er medieforsker ved Center for Børns 
Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet og formand for 
Medierådet for Børn og Unge. Hun forsker i børns digitale liv i og 
uden for institutionelle kontekster. 

Pernille Ripp, folkeskolelærer, foredragsholder, skribent
Pernille Ripp er født i Danmark, men bor i USA, hvor hun 
arbejder som skolelærer og har stor succes som foredragsholder, 
forfatter og skribent på hjemmesiden pernillesripp.com. Pernille 
har vundet priser for sine foredrag om literacy og teknologi, og 
hendes bøger og blogindlæg er kilde til stor inspiration blandt 
lærere og forældre i hele verden. 

OPLÆGSHOLDERE


