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Ida Jessen:

’ Tak til alle jer, der har 
deltaget i debatten om En Ny 
Tid. Hvor har jeg været glad 
for jeres engagement og gode 
ord om romanen’. 
  Ida Jessen i DR Romanklubben
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  Publikum på Litteratursidens stand på Bogforum er godt 
underholdt i samtalen mellem forfatter Jens Blendstrup 
og læseklubredaktør Jørgen Dissing Nørgaard.



Litteratursiden får stadig flere brugere takket være den tætte 
kobling til bibliotekerne og større og større synlighed på de 
sociale medier. Over 100 engagerede biblioteksambassa-
dører og producenter er med til at fundere Litteratursiden 
som bibliotekernes fælles litterære formidlingsplatform. 
Flere artikler og blogindlæg på sitet fik over 500 likes på 
Facebook og nåede ud til over 10.000 personer. Aldrig har 
så mange af sitets blogindlæg, temaer og anmeldelser 
cirkuleret på Facebook via forfattere, forlag og engagerede 
biblioteksambassadører. 

I 2015 blev Litteratursidens bånd til bibliotekerne langt 
stærkere. Biblioteker over hele landet har haft udstillinger 
med afsæt i Litteratursidens temaer og materialer, og samti-
dig er det via en tættere kobling til DDB blevet nemmere for 
bibliotekerne at bruge Litteratursidens indhold lokalt.

Partnerskaber har været et af omdrejningspunkterne i 
2015. Via det succesfulde partnerskab med Danmark Læser 
nåede vi ud til nye brugere. Vi etablerede også nye partner-

skaber med Edvard Pedersens Biblioteksfond om en pris på 
50.000 kroner til en yngre forfatter samt med Bogmarkedet 
om indhold til deres daglige nyhedsbrev. Derudover blev 
samarbejdsaftalen med DR udvidet, så den også gælder 
større deling af indhold på de sociale medier.

Gennem talrige interviews og henvisninger er Litteratur-
siden blevet en stadig mere markant aktør i den offentlige 
litteraturdebat. Som lektor ved Københavns Universitet Niels 
Lund udtalte i en artikel i Politiken i maj:

… er medier som Litteratursiden i dag mindst lige så vig-
tige platforme for litterær debat som aviserne: Fagfolk holder 
øje med hinanden i det lille selskab (aviserne, red.), men læ-
serne læser jo ikke anmeldelser. De får ofte deres inspiration i 
andet led – på bibliotekerne, i omgangskredsen, på de sociale 
medier og nettet.

Årets 
milepæle
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Efter Danmark Læser-dagen præsenterede vi forfatterinter-
views og noget der ligner-lister til de fem titler, samtidig med 
at folk kunne dele deres læseoplevelser med andre i vores 
Danmark Læser læseklub. Derudover var Danmark Læser en 
del af Litteratursidens stand på Krimimessen i marts.

Partnerskabsaftalen med Danmark Læser medførte ud over 
stor digital omtale på websites og sociale medier, at Littera-
tursiden blev nævnt i de 100.000 bøger, der blev omdelt til 
borgerne den 23. april 2015.

Litteratursiden satte gennem to måneder fokus på Dan-
mark Læser kampagnen. Op til kampagnen havde vi masser 
af indhold om de fem titler, der blev uddelt, og en artikel om 
hvordan god litteratur kan give livet en ny retning. Desuden 
præsenterede vi de mange biblioteksprojekter, som indgik i 
konkurrencen om at blive Danmarks bedste læsekommune. 

Partnerskab med 
Danmark Læser

  Via partnerskabet med Danmark Læser blev Litteratursiden nævnt i de 100.000 
bøger, som blev uddelt til borgerne den 23. april 2015.
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Litteratursidens partnerskab med Munch-Christensens 
Kulturlegat på 2 x 50.000 kr. bestod af flere elementer end 
tidligere i 2015. Ud over at vi var repræsenteret i juryen og 
var med til at uddele prisen til forfatterne Caspar Eric og Ina 
Munch Christensen den 25. september på Vejle Bibliotek, stil-
lede vi også skarpt på debutanter i en paneldebat på Littera-
tursidens stand på Bogforum den 6. november. Lars Bukdahl, 
Anne-Marie Mai og Lise Vandborg fra juryen samt forfatteren 
Stine Pilgaard, som vandt kulturlegatet i 2012, sad i panelet. 
Det blev en rigtig god og velbesøgt debat, hvor der var roser 
til bibliotekernes store indsats for at formidle debutanter 
bl.a. via Munch-Christensens debutantpris. 

I samarbejde med Ballerup Bibliotek stod vi også bag en 
festival den 24. oktober om debutanter, hvor temaredaktør 
Thomas Vang Glud holdt oplæg om Litteratursidens debu-
tanttema. Partnerskabet er med til at accentuere Litteratursi-
dens betydning for vækstlaget og debuterende forfattere.

Større fokus 
på debutanter

  Caspar Eric og Ina Munch Christensen får Danmarks 
største debutantpris.

  Paneldebat om debutanternes betydning i Litteratursidens 
stand på Bogforum.
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Litteratursiden har i 2015 styrket inspirationen til formidlin-
gen på bibliotekerne på flere niveauer: Hver måned modtog 
biblioteksambassadørerne en mail med link til digitale mate-
rialer om det aktuelle tema. Samtidig er det via koblingen til 
Biblioteksproduceret Indhold, BPI, som er en del af DDB, ble-
vet nemmere at bruge Litteratursidens mange anmeldelser 
lokalt. Alle anmeldelserne fra de seneste tre år er lagt i BPI.

For at styrke samspillet mellem Litteratursiden og bibli-
oteker med DDB CMS, sendte vi i forbindelse med temaerne 
en søgestreng med alle bøger fra det pågældende tema til 
biblioteksambassadørerne. Søgestrengen kan sættes direkte 
ind i en indholdskarrusel i DDB CMS og præsenterer bogforsi-
der af temaets bøger, som brugerne kan klikke sig ind på og 
finde/reservere. De biblioteker som ikke har implementeret 
en indholdskarrusel, kan i stedet vedhæfte faustnumrene i 
bunden af en side i DDB CMS.

Litteratursiden er på den måde med til at effektivisere 
bibliotekernes arbejde med litteraturformidling. I stedet for 
at de enkelte biblioteker skal bruge ressourcer på littera-
turformidling på lokale websites, kan bibliotekerne trække 
Litteratursidens indhold ind på egne sites. Dermed under-

støtter Litteratursiden både den lokale og den nationale 
synliggørelse af litteratur. Litteratursiden og bibliotekerne 
er blevet et særdeles dynamisk kredsløb: På bibliotekerne 
sidder kompetente medarbejdere, som producerer indhold 
til Litteratursiden, samtidig med at engagerede bibliotekarer 
bruger sitets indhold lokalt, såvel i det fysiske bibliotek som 
digitalt.

Ønsket om at være en del af Litteratursidens produkti-
onsfælleskab bliver stadig større. Antallet af redaktionelle 
anmeldelser i 2015 var 464 og dermed lidt højere end året 
før, og anmelderne foreslår stadig oftere selv titler til an-
meldelse, hvilket både giver en stor spredning og styrker 
engagementet på bibliotekerne. Samtidig har langt de fleste 
medlemsbiblioteker udnævnt en ambassadør for Litteratur-
siden, og de nu i alt 81 ambassadører yder en stor indsats, 
både når de fortæller borgerne om sitet, og når de giver 
kollegaerne tips til, hvordan de kan bruge sitet som videns-
bank og formidlingsværktøj i mødet med borgerne. Flere og 
flere biblioteksmedarbejdere giver udtryk for, at de styrker 
deres formidlingskompetencer ved at indgå i Litteratursidens 
inspirerende netværk.

  Udstilling med Litteratursidens materialer 
Litteratursiden har løbende arbejdet med at give input til 
producenter og ambassadører, blandt andet på årets tema-
dag hvor 86 af Litteratursidens ildsjæle deltog. På temadagen 
satte vi fokus på, hvordan vi kan styrke formidlingen gennem 
et godt sprog, og hvordan bibliotekerne kan blive mere 
synlige på Litteratursiden og høste endnu flere fordele af 
sitet. Flere og flere skriver artikler op til og efter lokale biblio-
teksarrangementer med forfattere, og det er med til at styrke 
Litteratursidens biblioteksprofil. 

Tættere kobling til 
bibliotekerne og DDB
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Litteratursidens popularitet på de sociale medier er steget 
i 2015. I dag har vi 7237 fans på på Facebook, hvilket er over 
1000 mere end for et år siden. Derudover har vi 2984 følgere 
på Twitter, som er over 500 flere end året før.

Redaktionen har arbejdet målrettet med at skabe større 
synlighed på Facebook bl.a. ved at have mere fokus på bille-
der, lister og have en bestemt tone of voice. Samtidig har vi 
lagt mere op til, at brugerne kan interagere og debattere på 
vores fanside på Facebook, og det har betydet at vores fans 
er blevet langt mere aktive i forhold til at like, kommentere 
og dele links. Stadig oftere linker både forfattere og forlag 
til sitets anmeldelser, blogindlæg mv. på deres profiler og 
fansider på Facebook, hvilket er en effektiv markedsføring, 
ikke mindst til nye brugere.

Vores forfatterambassadører har også været med til 
at fremhæve Litteratursiden på de sociale medier. I første 
kvartal af 2015 var Thomas Rydahl, vinder af Bogforums 
debutantpris i 2014 for romanen Eremitten, ambassadør for 
Litteratursiden og senere på året var forfatteren og formand 
for Dansk Forfatterforening Jakob Vedelsby ambassadør 
for sitet. Vedelsby bidrog også til det højaktuelle terror og 
ytringsfrihedstema på sitet i juni måned.

Desuden har Litteratursiden haft et tæt samarbejde med 
København Kommunes Biblioteker og Odense Centralbibli-
otek om et projekt, som har fået tilskud fra Kulturstyrelsens 
Udviklingspulje.  Projektet skal styrke den personlige littera-
turformidling via de sociale medier og er dermed helt i tråd 
med et af Litteratursidens vigtigste strategiske satsningsom-
råder i både 2015 og 2016. Derudover fik Litteratursiden og 
eReolen midler af DDB til at udarbejde sociale mediestrategi-
er i samarbejde med bureauet in2media. Strategien er færdig 
i marts 2016.

Samarbejdsaftale  
med DDB

Flere aktive 
brugere  
via sociale 
medier

Bestyrelsen indgik en samarbejdsaftale med 
DDB fra 2015. Aftalen rummer forskellige succes-
kriterier for sitet og lægger stor vægt på, at bib-
liotekerne kan spare ressourcer ved at trække 
Litteratursidens indhold ind på deres websites 
via kobling til BPI/ DDB frem for at producere 
digitalt indhold lokalt. 

Desuden er det et vigtigt element i aftalen, at 
der samarbejdes bredt med de andre netbibli-
oteker, ikke mindst i forhold til fortsat at levere 
anmeldelser til eReolen. Vi har således afholdt 
fælles redaktionsmøder med eReolen og Net-
lydbog med henblik på samarbejde på tværs, og 
vi havde et fælles tema på eReolen og Litte-
ratursiden i oktober 2015. Derudover holdt vi 
fælles møder mellem netbibliotekerne og DDB 
for at sikre et tæt samarbejde. Dette samarbej-
de er vi i færd ved at intensivere i forbindelse 
med forberedelserne af en fælles stand på DBs 
årsmøde i april i år. Ligesom vi har planlagt flere 
fælles temaer med eReolen i 2016. Desuden har 
Litteratursiden og eReolen fået midler af DDB 
til et projekt, der skal finde nye værktøjer og 
metoder til at vise digitalt indhold på det fysiske 
bibliotek.
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Ud over de mange besøgende på Litteratursiden har markant 
flere brugere i 2015 oprettet en profil og selv skrevet indlæg 
på sitet:  15.012 personer inklusiv redaktører og skribenter 
har en brugerprofil, mod 11.851 i 2014 og 8.456 i 2013. Bruger-
ne bidrog med 142 anmeldelser og 371 blogindlæg i 2015, og 
dertil kommer de mange kommentarer til andres blogindlæg 
m.m. samt indlæg i læseklubber. Samtidig er kvaliteten af 
brugernes indhold blevet bedre og bedre, og et stigende 
antal blogindlæg postes således af forfattere. 

Litteratursiden var i 2015 stadig oftere platform for debat 
om litteratur, formidling og biblioteker. Fællesskabet, der 
opstår ved at dele læseoplevelser, som det sker i læseklub-
berne, er en dimension, der er blevet endnu vigtigere i løbet 
af året. Ofte skriver tovholderen for læseklubben en artikel 
på sitet om de bøger, der bliver debatteret, og det betyder 
at læseklubben når ud til flere brugere. Bogens forfatter var 
ofte med i læseklubdebatterne, og det gav både brugere og 
forfattere nye perspektiver på værket. I den aktuelle sæson 
af DR romanklubben, har forfatterne Kamilla Hega Holst, 
Henning Mortensen og Ida Jessen således debatteret ivrigt 
og åbenhjertigt med læserne på Litteratursiden, og har ikke 
lagt skjul på glæden ved mødet med læserne. 

Litteratursiden er således blevet den danske digitale plat-
form, hvor forfattere, læsere og professionelle opfordres til 
at mødes og gå i dialog om litteratur og læseoplevelser. Når 
forfatterne vil og tør gå i åben dialog med læserne kan det 
føre til perspektivrige samtaler, hvor værket udvides for både 
forfatter og læser.

Henning Mortensen skriver således i debatten i DR Ro-
manklubben om Kvinden i korshæren:

Da Politiken langt om længe tog sig sammen til at anmelde 
Kvinden i korshæren lød de afsluttende ord sådan: Den pro-
duktive Mortensen kan alt muligt med sproget. Med Kvinden 
i korshæren har han skrevet en roman, man enten kan afvise 
som pjat eller overgive sig til. Nej, siger forfatteren her. Når an-
melderen ikke på noget tidspunkt i anmeldelsen beskæftiger 
sig med bogens vigtigste omdrejningspunkt til en forståelse 
af, hvem hovedpersonen er, nemlig Fridas kontakt med den 
fiktive Gretchen, en relation, som læserne i læseklubberne for 
længst har beskæftiget sig med, så står læserne ikke over for et 
sådant valg.

Henning Mortensen deltog i øvrigt også i en fysisk læse-
klub, Romanklubben i Horsens, til stor glæde for alle. Tovhol-
deren for klubben, bibliotekar og biblioteksambassadør Nina 
Wegner, skrev efterfølgende et indlæg på Litteratursiden om 
det fine møde mellem forfatteren og læseklubdeltagerne, 
som vi efterfølgende eksponerede på de sociale medier. Det 
er et fornemt eksempel på hvordan samtalerne i bibliote-
kernes læseklubber og samtalen på Litteratursiden og de 
sociale platforme går op i den højere enhed.

Vi har i løbet af året i højere og højere grad synliggjort 
læseklubdebatterne på de sociale medier, ud over at forbe-
rede den nye lyriklæseklub med deltagelse af foreløbigt fire 
lyrikere, hvor selve samtalen foregår på Facebook. 

Mere debat mellem brugere  
og forfattere

  Henning Mortensen (i midten) møder sine 
læsere i Romanklubben i Horsens



Henning Mortensen:

’ Det er helt usædvanligt 
inspirerende for forfatteren 
at komme så tæt på læserne, 
som det allerede er sket 
for mig i løbet af disse få 
januardage’.

 

  Henning Mortensen i DR Romanklubben  
på Litteratursiden, januar 2016
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Litteratursidens vision er at inspirere flere mennesker til 
at læse. En af måderne at nå potentielle nye brugere på er 
at redaktionen deltager i bogmesser og festivaler. Vi havde 
derfor en stand på Bogforum og på litteraturfestivalen Vild 
med Ord i Aarhus samt på Krimimessen i Horsens. Der var 
mange gæster weekenden igennem i Litteratursidens stand 
på Krimimessen. To af Litteratursidens ambassadører, som 
samtidig er tovholdere for Krimiklubben på Litteratursiden, 
interviewede forfatteren Thomas Rydahl som optakt til 
debatten om Eremitten i DR Krimiklubben i april. Litteratur-
siden har også styrket samarbejdet med litteraturfestivalen 
Ordkraft via Aalborg Bibliotekerne, eftersom vi fik tilbudt at 
stå for arrangementet med præsentationen af de nominere-

de forfattere til DR Romanprisen. Også her blev en af Littera-
tursidens ambassadører involveret som interviewer.

Desuden havde Litteratursiden en stand på Biblioteks-
politisk Topmøde 2015. Vi havde mange gode snakke med 
de biblioteksfolk og kulturpolitikere, som besøgte os på 
standen, hvor vi viste eksempler på hvordan Litteratursidens 
populære skamler kan bruges i udstillinger og gav tips til at 
profilere litteraturformidlingen lokalt via Litteratursiden. 

Derudover havde vi et interview i standen med vinde-
ren af Læsernes Bogpris, Puk Damsgaard. Det markerede 
samtidig det fine samarbejde med Berlingske og Danmarks 
Biblioteksforening om Læsernes Bogpris. 

Mødet med brugerne i 
det fysiske rum

   Ambassadør Marianne Träff, Ishøj, uddeler vores nye muleposer i  
Litteratursidens stand på Bogforum i Bella



13 BERETNING 2015 / LITTERATURSIDEN.DK

Standen på BogForum i Bella var en stor succes, både 
hvad angik interviews og aktiviteter og den uformelle snak 
med gæsterne på standen. Vi havde fået nyt standdesign, 
samtidig med at Litteratursidens populære skamler igen blev 
anvendt som omdrejningspunkt for udstilling af materialer. 
Ud over redaktionen var flere biblioteksambassadører enga-
geret på standen og stod for quizzer og forfatterinterviews 
og for at tale med gæsterne på standen. Foran masser af 
publikum havde vi en paneldebat om debutanter og sam-
taler med en række forfattere: Ida Jessen, Jens Blendstrup, 
Kamilla Hega Holst, Katrine Grünfelt, Stine Pilgaard og Kaare 
Dybvad. I samarbejde med bibliotekernes stand stod vi for et 
interview med forfatteren Kim Leine.

Litteratursiden var også repræsenteret på Kulturmødet på 
Mors i august. Chefredaktør Lise Vandborg deltog i panelde-
batten Litteraturens nye kredsløb sammen med bl.a. Johan-
nes Riis fra Gyldendal og formand for Dansk Forfatterfor-
ening, Jakob Vedelsby. Bibliotekerne på Kulturmødet havde 
arrangeret debatten.

Desuden har redaktionen gennem hele året været synlig 
I den offentlige debat om litteratur og biblioteker. Literatur-
haus europa bad Lise Vandborg om et blogindlæg om betyd-
ningen af det digitale i de danske bibliotekers litteraturtil-
bud. Altinget satte i september 2015 fokus på kulturpolitiske 
prioriteringer og bad Lise Vandborg komme med et bidrag 
til debatten. Ligeledes er Lise Vandborg blevet interviewet i 
både Politiken og ugebladet A4 om aktuel politisk litteratur.

  Interview med vinderen af Læsernes Bogpris, Puk 
Damsgaard, i Litteratursidens stand på Bibliotekspolitisk 
Topmøde 2015.

  Forfattere på slap line efter arrangementet på Ordkraft 
med ambassadør Merete Trap, Sæby, og Lise Vandborg 
fra Litteratursiden som værter.

   Litteratursidens tovholdere for Krimiklubben, Kirstine 
Grøngaard, Brønderslev, og Annebeth Larsen, Helsingør, 
interviewede forfatteren Thomas Rydahl på Krimimessen
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Statistik

Antal besøg / unikke besøg pr. måned 2015

Unikke besøgende 2015
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I 2015 implementerede vi en ny redaktion med en række nye 
ansigter. Den nye redaktion har skabt en større kobling til 
bibliotekerne og styrket den tekniske del af Litteratursiden 
samt synligheden på de sociale medier. Alle de nye redaktø-
rer er særdeles motiverede for arbejdet og har mange gode 
ideer til at udvikle Litteratursiden.

Redaktionen i 2015: 
– Chefredaktør: Lise Vandborg, Dokk1, Aarhus.
–  Studentermedhjælper (sociale medier, opdatering af sitet 

m.m): Nadja Agerbak.
–  Anmelderredaktør: Astrid Bjørnskov Thorhauge,  

Dokk1, Aarhus.
–  Temaredaktør Anne Birgitte Langkilde Hundahl, Vejle Bibli-

otekerne. Barselsvikar fra 1. juni: Thomas Vang Glud,  
Vejle Bibliotekerne

–  Debat- og brugerredaktør: Barbara Rugholm Hessellund, 
Gladsaxe Bibliotekerne. 

–  Læseklubredaktør: Jørgen Dissing Nørgaard,  
Aalborg Bibliotekerne

–  Teknisk redaktør: Emil Aalykke, Vejle Bibliotekerne

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 25. marts 2015:
–  Lone Knakkergaard, bibliotekschef, Vejle Bibliotekerne,
–  Peter Høybye, vicebibliotekschef, Roskilde bibliotekerne
–  Kristine Nygaard Ledet, biblioteksleder, Skive Bibliotek
–  Formidlingschef Ole Sønnichsen, Kolding Bibliotek
–  Publikumschef Anna Margrethe Nygaard Skov, Fredericia 

Bibliotek. 
Esben Fjord, Gladsaxe Bibliotekerne blev valgt som supple-
ant. Bibliotekschef Lone Knakkergaard fra Vejle Biblioteker-
ne blev valgt som ny formand for Litteratursidens bestyrelse 
fra 1. januar 2015. 

Da Ole Sønnichsen i juni 2015 fik nyt arbejde i forlagsver-
denen, stoppede han som medlem. Esben Fjord blev dermed 
bestyrelsesmedlem.

Implementering af ny 
redaktion og bestyrelse

  Litteratursidens redaktion i 2015
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Vi har allerede i årets første måneder lanceret en række nye 
tiltag på Litteratursiden, der både kan sikre flere nye brugere 
og fastholde de eksisterende brugere. Først og fremmest har 
vi lavet en ændring af menustrukturen på sitet, der gør det 
nemmere og mere enkelt for brugeren at navigere på sitet. 

Desuden har vi lanceret et nyt nyhedsbrev, som præsen-
terer sitets indhold på en mere fængende og moderne måde. 
Derudover har vi for at styrke mødet mellem forfatter og 
brugere lanceret et nyt tilbud til brugerne, hvor de kan vinde 
en middag med en af de forfattere, der er nomineret til DR 
Romanprisen.

Centralt i 2016 bliver en endnu større indsats på sociale 
medier. Litteratursidens nye sociale mediestrategi, som 
lanceres den 10. marts og også vil blive præsenteret til gene-
ralforsamlingen, bliver afsæt for arbejdet. Allerede nu har vi 
kickstartet nogle af de nye initiativer. Ud over lyriklæseklub-
ben med deltagelse af foreløbigt fire lyrikere, hvor samtalen 
foregår på Facebook, har vi oprettet en profil på Instagram 
med henblik på at nå flere unge brugere. Instagram er plat-
form for mange dialoger – især blandt unge – om bøger, og 
Litteratursiden forventer også her at blive en central aktør 
i samtalen. Den nye sociale mediestrategi vil også medfø-
re et forsøg på i højere grad at involvere ambassadører og 
producenter i Litteratursidens samtaler med brugerne på de 
sociale platforme. 

Partnerskaber med bibliotekerne og de andre netbibliote-
ker samt med eksterne aktører bliver igen i 2016 helt centra-
le. Vi har en række fælles temaer med eReolen i løbet af året, 
og årets første temaer er allerede lanceret i et samarbejde 
med andre aktører. I februar havde vi i samarbejde med 
Folkeuniversitets århundredets festival et tema vedrørende 
nyere dansk litteratur fra perioden 1900–1950, og i marts 
sætter vi fokus på krimier som optakt til og opfølgning på Kri-
mimessen. Derudover relancerede vi ultimo februar et tema 
om mænd i samarbejde med litteraturfestivalen Kbh læser. 

Desuden er Litteratursiden sammen med en række biblio-

teker partner i biblioteksprojektet Advisory Board for digital 
litteratur, som har fået støtte fra Kulturstyrelsen.

Vi er blevet samarbejdspartner på bibliotekernes forfat-
terpris på 50.000 kr. til en yngre forfatter, og i starten af 2016 
kunne biblioteksansatte stemme på deres favorit blandt 
de nominerede. Litteratursidens debatredaktør Barbara 
Rugholm Hessellund havde udarbejdet portrætter af de 
ti nominerede forfattere, og Lise Vandborg holdt talen for 
prisvinderen ved den festlige prisoverrækkelse på Danmarks 
Biblioteksforenings kulturkonference i Flensborg den 25. 
februar. 

Med bestyrelsens sikring af driftsaftalen og samarbejds-
aftalen med DDB har Litteratursiden igen i 2015 manife-
steret sig som et netbibliotek med stor biblioteksfaglig og 
bibliotekspolitisk betydning, samtidig med at det har stor 
opbakning fra landets biblioteker. Litteratursidens vision 
om at styrke læselysten og samtalen om litteratur samt at 
understøtte bibliotekernes litteraturformidling er fortsat en 
rettesnor for arbejdet i det nye år.

2016 – Samtaler med 
brugerne på nye platforme

  Stine Pilgaard modtager bibliotekernes forfatterpris på 50.000 kr.



Kamilla Hega Holst:

’ Hvor er der utrolig mange 
gode overvejelser over min 
bog. Jeg er begejstret, også for 
jeres uenighed og forvirring, 
der fortæller mig, at jeg er 
lykkedes med at skrive noget 
komplekst og uklart frem, 
hvilket er et af de vigtigste 
kriterier for min skrift’. 
  Kamilla Hega Holst i DR Romanklubben 

december 2015


