Ansøgning til Edvard Pedersens Biblioteksfond

Kære Bestyrelse,
Herning Bibliotekerne ønsker at bringe litteraturen ud i hele Danmark og ind i alle danskeres hjem så litteraturen og lysten til at læse får en større plads i danskernes hverdag. Til dette formål søger vi
hermed støtte fra Edvard Pedersens Biblioteksfond.
Vi ønsker at samle repræsentanter fra biblioteksverdenen, forlag, forfattere og forfatterforeninger til
en heldags innovationsworkshop. Med en fælles formidlingsstrategi og et stærkt samarbejde, kan vi
styrke lysten til at læse og skabe en større læserskare.

Baggrund/projektbeskrivelse:
Skønlitteraturen i Danmark er ét af de områder, hvor digitalisering, liberalisering og globalisering har
medført øget konkurrence, nye publicerings og distributionsformer, samt nye brugssituationer for
den almindelige borger. Denne udvikling har i stort omfang udfordret litteraturformidlingen og hindret udviklingen af samarbejder mellem litteraturbranchens aktører.
Herning Bibliotekerne arbejder aktivt med at udfordre og skabe opmærksomhed omkring litteraturen
(både fysisk og digitalt), for dermed at sikre nærhed og let tilgængelighed af litteraturen for den enkelte borger. Vi savner dog et stærkere samarbejde blandt litteraturbranchens nøgleaktører, for sammen at skabe en kreativ og innovativ litteraturformidling, der når ud i alle dele af landet.
Med en innovationsworkshop ønsker vi, i fællesskab med litteraturbranchens aktører, at tage det første skridt til et formaliseret partnerskab og i denne proces skabe et formidlings- og projektkatalog. Et
katalog, der kvalificerer og sikrer, at litteraturen er nærværende og let tilgængelig for borgeren i alle
dele af landet. Kataloget skal medvirke til, at der kvalificeres nye og innovative litteraturformidlingsmetoder, som efterfølgende skal afprøves i et til to nationale pilotprojekter. Med en fælles formidlingsindsats fra både forlag, forfatterforeninger og biblioteker, kan vi sammen sikre et godt grundlag
for danske forfattere og sikre, at der fortsat udgives et bredt udbud af dansk skønlitteratur, der kan
stilles til rådighed for borgeren på biblioteket.
På Dansk Forfatterforenings konference om litteraturformidling på Christiansborg 5 april 2017, blev
det klart, at litteraturformidling er af fælles interesse for os alle, og noget vi kan mødes om. På konferencen blev det bl.a. drøftet hvordan biblioteker, forlag, forfattere og boghandlere kan gøre en indsats for at øge interessen for litteratur og formidlingen af den. Vi er derfor overbevist om, at vi kan
samle alle litteraturbranchens aktører til en innovationsworkshop, da vi hermed kan sikre den videre
indsats på vores fælles interesseområde, og hermed skabe en god og innovativ formidling af litteratur i hele Danmark.

Mål:
At skabe enighed blandt aktørerne om en fælles samarbejdsmodel og et formidlingskatalog.

Succeskriterier:




Gennemførelse af én dags innovationsworkshop med bred repræsentation fra litteraturbranchen
At kvalificere og skabe to nationale samarbejdsprojekter om litteratur,
der igangsættes forår 2018.
Etablering af nye samarbejdsmodeller for litteraturformidling

Deltagerkreds:
Gyldendal, Lindhardt og Ringhof, Rosinante, Politikens Forlag, Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterær Forfatterforening, Danmarks Biblioteksforening, Litteratursiden. dk, Netværket af Litteraturformidlere, initiativtagere bag nationale litteraturfestivaller – eksempelvis Ordkraft, Krimimessen i
Horsens, Vild med ord, København læser.

Forankring:
Det forventes, at en innovationsworkshop vil skabe en fælles base og et idékatalog, som efterfølgende skal afprøves i et eller flere pilot projekter. Konferencen er dermed startskud for en længere
proces, der skal styrke samarbejdet blandt litteraturbranchens nøgleaktører og finde nye metoder til
innovativ og nærværende litteraturformidling i hele Danmark.

Finansiering:
Herning Bibliotek søger 50.000 kr. fra Edvard Pedersen’s fond til afholdelse af en innovationsworkshop. Herning Bibliotekerne finansierer selv alle lønudgifter forbundet med planlægning og
realisering af innovationsworkshoppen.
Budget:
Forplejning, lokaleleje, materialer heldags workshop

30.000

Oplægsholder/ ekstern konsulentbistand

20.000

I alt

50.000

Med venlig hilsen

Anne Juul Andersen
Litteraturformidler
bibaja@herning.dk
51 70 29 68

