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Ansøger Projekttitel 

Bedre læsekompetencer hos børn og voksne   
Statsbiblioteket, BiblioteksCenter for 
Integration Læs dansk på bibliotekerne 

Aalborg Bibliotekerne SMS-fix - din motivation til læsning 

Biblioteker og borgerservice   

Århus Kommunes Biblioteker Det digitale borgerskab - også for borgere med funktionsnedsættelser. 

Odense Centralbibliotek Det tredje sted – bibliotekets nye services fremover 

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Hvad skal jeg med kommunen? – unge, bibliotek og borgerservice 

Biblioteksbetjening af børn   

Center for Pædagogisk Udvikling (CPU) DigiLitt - digital leg med børnelitteratur 

Vejle Bibliotekerne eBussen 

Horsens kommunes biblioteker Læselyst og digitale medier - eksperimenter på tværs med fokus på drenge 

KøgeBibliotekerne MIX din læsning – og få lyst til mere 

Aalborg BIbliotekerne Sprog-fitness 

Frederiksberg Kommunes Biblioteker Vores vilde værksted - fra tweens til tweens 

Biblioteksbetjening af unge   

Silkeborg Bibliotekerne Biblioteket i læringsrummet – unge og faglig litteraturcoaching 

Odense Centralbibliotek Boggnaskerne - Selvstyrende litteraturklubber for unge 

Vigerslev bibliotek Copenhagen FabLab – biblioteket som platform for kreativ digital udvikling. 

Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune DYRK!dit bibliotek 

Silkeborg Bibliotekerne Guerilla Marketing for unge - bibliotekerne på gadeplan. 

Gentofte Hovedbibliotek Koldsved og grønne duge 

Koldingbibliotekerne Underground Library - et undergrundbibliotek for unge 

Horsens kommunes biblioteker Ung og digital borger 

Roskilde Bibliotekerne UngdomsDemokratiet - Politik i øjenhøjde, Unge formidler politik og demokrati. 

Formidling i åbne biblioteker   

Roskilde Bibliotekerne Nudging: Det kærlige kvalificerende skub til offensiv formidling i de åbne bibli 

Roskilde Bibliotekerne Ny musisk formidling 

Aalborg Bibliotekerne Oplevelser på de åbne biblioteker 

Vejle Bibliotekerne Sprogstimulering af førskolebørn i Det selvbetjente bibliotek 



Kultur Christianshavn Islands Brygge. Sæt spor i biblioteket – oplevelsesrum for byens borgere. 

Koldingbibliotekerne Søren Kierkegaards forsvundne notesbog - Tværmedial Mangfoldighedsformidling 

Frie forsøg   

Tænketanken Fremtidens Biblioteker Biblioteksbrugerne i dag og i morgen - behovssegmentering og scenarier 

Viborg Bibliotekerne Det fantastiske bibliotek - fortællinger i ly af mørket 

Koldingbibliotekerne Det Sociale Bibliotek - Mød brugerne hvor de er! 

Borgerservice og Biblioteker, ITK Etablering af bagkatalog til eReolen.dk - et pilotprojekt 

Aarhus Kommunes Biblioteker Gamification - aktiverende kulturformidling i bibliotekerne 

Aarhus Kommunes Biblioteker Kreativitetsudvikling og nye partnerskaber i biblioteket 

Odense Centralbibliotek Next Users 

Statsbiblioteket Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne 

Skolebiblioteker og vejlederfunktioner   

Mårslet Skole Aktionslæringsforløb på Mårslet Skole - Chromebooks i det dansk skolesystem 

Dyssegårdsskolen Det innovative læringsmiljø - fokus på interaktivitet, leg, læring og bevægelse 

Kommunernes Skolebiblioteksforening Fra læselyst til litteraturlyst - skønlitteratur på skærm 

Hornslet Skole 
Fremstilling af et projektopgaveværktøj - Platforms uafhængig redskab der, kan lette alle parter i forbindelse med 
projektarbejde. 

Pædagogisk center Kolding Kommune Giv didaktikken tilbage til læreren – vejledning i digitale læringsressourcer 

Ringkøbing-Skjern Kommune It-læsekompetencer i fagene 

Hvinningdalskolen Læringskulturen i en medialiseret skole med fokus på elevdreven innovation 

Øster Farimagsgades Skole Ny forståelse af vejlederrollen i et nyt lærings- og ressourcecentercenter 

Pædagogisk Udvikling, Skoleafdelingen Udvikling af læringsvejledere i didaktik 2.0 ved hjælp af iTunes U 

Absalons Skole Vejledning, videndeling og digitale ressourcer på Absalons Skole 

Center for Undervisningsmidler, Aabenraa Vejledningskultur 2.0 

I alt   

 


