
Projekttitel Virksomhed/institution Bevilget i alt Projektresume

Slip ledigheden Fredericia Bibliotek 484.400 I samarbejde med boligorganisationernes boligsociale indsats og jobcentret ønsker 

vi at bringe læsning i spil som en faktor, der i en helhedsindsats gør udsatte borgere 

i stand til at slippe ledigheden. Metoden er at anvende Guidet Fælleslæsning og 

introducere læsning som element i uddannelsesforløbet ”Slip ledigheden”, som 

kører i de to udsatte boligområder i Fredericia. Der etableres som en forlængelse 

en fremskudt biblioteksfunktion, som er efterspurgt i et nyetableret aktivitetshus.

Klar Parat Læs Viborg Bibliotekerne - Hovedbiblioteket / 

Bogbussen

116.250 Som Danmarks arealmæssigt næststørste kommune med et indbyggertal på 95.000 

og med kun én større by skulle der i Viborg Kommune være et potentiale af 

læseuvante, der bare skal inspireres for at blive mere konstante læsere. 

Projektet starter med et brag af en litteraturdag i byen, hvilket sætter en 

læsemaraton i gang på landet (67 forsamlingshuse, primært i de små samfund). 

Biblioteket rykker ud med aftenkaffe, intro til projektet, et little free library og en 

godnathistorie for voksne og børn.

Læselyst i landsbyen Hedensted Bibliotek 52.815                               For at fremme læselysten i de små lokalsamfund, hvor der ikke er et bibliotek, vil vi 

opstille bogskabe i landsbyerne Aale, Barrit og Ølsted. Der bygges på bookcrossing 

konceptet, derfor er bogskabene fyldt med kasserede bøger fra biblioteket og 

bogdonationer fra borgere. Der er ingen registrering og begrænset kontrol, 

princippet bygger på frihed under ansvar. I forbindelse med bogskabene afholdes 

forskellige læsestimulerende aktiviteter herunder bogcafe, forfatterdebat og 

læsekredsopstart.

L.Æ.S Herning Bibliotekerne 148.000                             Projektet afholdes i et samarbejde mellem folkeskoler og bibliotek i Herning 

kommune. Min. 14 skoleklasser gennemgår et innovationsforløb, hvori de arbejder 

med udfordringen: Hvordan får I jeres forældre til at læse mere? Lærere klæder 

eleverne på med innovationsværktøjer, mens biblioteket giver eleverne viden om 

litteratur og læsning. Dette sætter eleverne i stand til både at udtænke metoder og 

udføre dem i praksis i lokalområdet som læsemotiverende indsatser med deres 

forældre som målgruppe.

Boghuse Aarhus Kommune, Borgerservice & Biblioteker, 

Lokalbibliotekerne

49.000                               Vi vil berige byen med boghuse fyldte med bøger til fri afbenyttelse - man må tage 

en bog mod at give en bog. Bøger vil være sponsoreret af lokale virksomheder og 

udvalgte af en gruppe bibliotekarer for at ramme netop den målgruppe, der færdes 

det sted, hvor boghusene er placeret: butikker, sportsklubber osv. Boghusene kan 

leve videre som brugerstyrede og let tilgængelige mikrobiblioteker. Boghusene skal 

skabe mere læsning og stimulere fællesskab vedr. læsning/bøger i lokalsamfundet.

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Ekstraordinær ansøgningsrunde 2014 - Folkebibliotekerne og Danmark Læser
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Fortællinger og Herrehygge Auning Bibliotek 30.080                               Med ”Fortællinger og Herrehygge” skaber vi opmærksomhed på, at læsning også 

sent i livet kan skabe en merværdi. Fokus er rettet mod enlige mænd, der af 

forskellige grunde er forhindret i at læse og deltage i et socialt liv. Gennem guidet 

læsning og herrehygge skaber vi grundlaget for en ny tilværelse. Projektet er et 

samarbejde mellem bibliotek og socialsektor, og ønsket er at bringe litteraturen til 

ikke-læsere og socialsektoren og bevise, hvilke egenskaber litteratur kan have.

Smag på litteraturen - landsbyen læser gennem netværk Billund Bibliotekerne og Borgerservice 189.000                             I samarbejde med biblioteksfrivillige og lokale foreninger vil vi producere og 

distribuere tre hæfter med smagsprøver på læseoplevelser målrettet landsbyen 

Vorbasse. Temaerne er krimi, sport og lokalhistorie, som er udvalgt på baggrund af 

viden om landsbyens borgere og dagliglivet i lokalsamfundet. Vi inviterer til tre 

forfatteraftener, hvor forfatterne udfolder deres litterære univers, og vi arbejder 

videre med temaet lokalhistorie i form af et skriveværksted, som vil aktivere 

borgerne.

Hvem læser først? - biblioteket på udebane Brønderslev Bibliotek 152.700                             Brønderslev Bibliotek har i løbet af året gjort sig mange erfaringer med læsefamilier 

gennem vores Læsefamilieprojekt med Josefine Ottesen. Familien er den største 

ikke-læser-gruppe ifølge Danmark Læser-undersøgelsen. Det er den udfordring, vi 

vil arbejde med i "Hvem læser først?" Udgangspunkt er, at biblioteket møder 

læserne på deres hjemmebane og efter deres spilleregler. Her er det bibliotekets 

opgave at imødegå familierne og designe læseoplevelser med succes koblet 

sammen med fodboldfællesskabet.

3F Læser Hovedbiblioteket Kulturværftet 101.250                             Et nyt partnerskab mellem den lokale fagforening 3F og Helsingør Kommunes 

Biblioteker vil etablere bibliotekstilbud i fagforeningen med tre aktiviteter: 

brugergruppe, fyraftensmøder/booktalks og mini-bibliotek. Projektet tager afsæt i 

en antagelse om sammenhæng mellem uddannelsesniveau, kulturvaner, 

læsefærdighed og adgang til litteratur. Vores fokus er 3F-medlemmer, der af 

forskellige årsager ikke læser skønlitteratur. Projektet er en selvstændig 

videreudvikling af aktivitet i ‘Hillerød Læser’.

2610 BookBrother Rødovre Kommunes Biblioteker 150.000                             Formålet med 2610 BookBrother er at overbevise ikke-læsende personer om, at det 

er både sjovt og overkommeligt at læse bøger. Morten Ingemann har skabt en 

tegneseriefamilie fra Rødovre, og med humoren som redskab nedbrydes barrierer, 

og folks opmærksomhed fanges. Borgerne gøres til aktive medskabere af striben, og 

gennem pop-op aktiviteter i deres lokale miljø aktiveres kreativitet og læselyst 

yderligere. Projektets styrke er en umiddelbar folkelighed og tilgængelighed med sit 

markante tilstedevær.
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Ud med læsningen Svendborg Bibliotek 52.000                               Få unge fra ungdomsuddannelsen på Svendborg Erhvervsskole til at læse mere 

skønlitteratur med tilbud, der kobler sig på den konkrete læsning. 

• Læs bogen og se teaterstykket 

• Tilbud om at være en del af produktionen 

• Hør forfatteren selv fortælle om sin bog

• Hør den virkelige lokale historie bagved bogen. 

Samarbejdet med Svendborg Erhvervsskole er en opflg. på oprindelig 

projektansøgning og nuværende projekt om Next users. 
Læs og brug bolden! Stadsbiblioteket i Lyngby 253.650                             Biblioteket og Lyngby Boldklub vil sammen skabe læselyst hos de 12-17 årige 

drenge fra klubbens U12 til U17 hold. Vi vil høste fremadrettede erfaringer med 

målrettet litteraturformidling ud fra en tese om, at målgruppen ikke læser, og skabe 

læselyst ved at undersøge og udfordre de fordomme og barrierer, der er mellem 

den sportslige og litterære verden, og bringe dem sammen. De professionelle 

spillere i A-truppen fungerer som rollemodeller for derigennem at inspirere 

målgruppen til at læse.

Læsestøtte KøgeBibliotekerne 40.960                               Projektet handler om at udbrede skønlitteratur og dens potentielt helbredende 

kvaliteter i indvirkningen på patienter og Røde Kors patientstøtters arbejde med 

disse på Køge Sygehus. Der udvikles et koncept for højtlæsning baseret på 

Livelæsning (læseforeningen.dk og thereader.org.uk). Patientstøtterne læser højt 

for patienterne. Litteraturen udvælges biblioteksfagligt med henblik på de 

potentielt helbredende kvaliteter tilpasset målgruppe og det konkrete behov.

Læsning, sundhed og kompetencer Langeland Bibliotek 84.000                               Læsning, sundhed og kompetencer hænger sammen, og de tre aktører vil afsøge, 

hvordan vi kan forbedre livsindhold, øge kompetencer og mestring i eget liv via 

læsning for de mennesker, der kommer i sundhedshus og kompetencecenter. Ved 

at præsentere litteratur for læseuvante/læsevage, der hvor de færdes, opnås nye 

møder, og der opstår muligheder for at tænke anderledes. Jobcenter, Sundhedshus 

og Kompetencecenters borgere møder nyt indhold via læsning.

I alt 1.904.105                          
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