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klikrammer A3
Slip for huller og
tegnestifter i væggen

DIT

DIGITALE
BIBLIOTEK

Med denne klikramme kan du nemt udskifte
dine plakater igen og igen. Rammen er i 25 mm
profil og passer til vores plakater i str. A3
og let at montere.

følelser og kærlighed i de svære tyvere

Illustrator: Palle Schmidt · Udgiver: © BibMedia, Herlev 2019 · Tryk: Nofoprint, Helsingør · Varenr.: 47131902

Ønsker I at købe rammen er prisen 140,00 kr. ex.
moms. Det ønskede antal kan krydses af på den
medfølgende bestillingsliste.
Bestillingsnummer: 47990119
For bestilling af A3 ramme og plakater,
afkryds på vedlagte
bestillingsliste

klikrammer A2
Slip for huller og
tegnestifter i væggen
Med denne klikramme kan du nemt udskifte
dine plakater igen og igen. Rammen er i 25 mm
profil og passer til vores plakater i str. A2
og let at montere.
Ønsker I at købe rammen er prisen 210,00 kr. ex.
moms. Det ønskede antal kan krydses af på den
medfølgende bestillingsliste.
Bestillingsnummer: 47990219
For bestilling af A2 ramme og plakater,
afkryds på vedlagte
bestillingsliste

Udklædningstøj
Bæredygtighed, genbrug, minimalisme …
Kært barn har mange navne, men én ting er sikkert:
trenden er at forbrugssamfundet, med dets massive
brug-og-smid-væk-kultur, er på retur og der tales og
praktiseres deleøkonomi som aldrig før!
Vil du se, røre og have besøg af Pia Maiken Henriksen
fra BibMedia så skriv på pih@bibmedia.dk.

BOGMÆRKER for børn
Bogmærker til fire børnelister
Det er muligt at tilkøbe ekstra bogmærker til de
fire børnelister:

NYHED

Sallys far og andre sjove bøger
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47211913

Knæk læsekoden
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47211914

Top 30 bøger til din ferie
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47211915

Feel good bøger - for 12-16 år
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47211916

BOGMÆRKER FOR voksNE
Giv jeres brugere et mentalt frikvarter
med mal-selv bogmærker for voksne
Sabine Brandt har designet disse flotte mindfulness bogmærker med to forskellige motiver,
så I kan give jeres brugere et kærkomment frikvarter til at koble af og være kreative ved at
dekorere de flotte bogmærker og give dem et
personligt præg. Og fx skabe noget originalt
ved at farvelægge sit bogmærke så det matcher
bogen, man læser.

For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
2 x 250 stk 47991705A
2 x 500 stk 47991706A

POSTKORT
Jeg

bøger

Her er postkortet til alle de børn og unge, der elsker at læse. Med postkortet i hånden
kan de læseglade finde ud af om de er typen, der bruger bogmærker eller laver æselører.
Om de bedst kan lide at læse under dynen eller mens de sidder på toilettet, og de kan
spore sig ind på, hvilken type af bøger, de bedst kan lide at læse. De får også mulighed
for at anbefale tre bøger til en ven og finde på en titel, hvis de selv skulle skrive en bog.
Postkortet sætter fokus på yndlingsbøger, favoritgenrer og sjove læsevaner. Brug postkortet til udstillinger om børn og unges yndlingsbøger og læsevaner, lav en væg med
udfyldte postkort under temaet ”Jeg elsker bøger”, del dem ud til booktalks og biblioteksorienteringer eller put dem i gaveposerne.
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
100 stk 47910519

Illustrerede DK5 plakater
Vi tilbyder 4 forskellige motiver. Str. 35,5 x 100 cm illustreret i farver.

Chimpanser ...........................58.99

D

Dafnier...................................58.42
Delﬁner..................................58.96
Dinosaurer ...............................55.5
Dovendyr .................................56.1
Dromedarer .............................58.7
Duer.....................................58.885

E

Edderkopper ..........................58.43
Egern .....................................58.93
Elefanter ................................58.98
Elge ........................................58.97

DK5 plakat 38,5 x 100 cm - med dyr
Bestillingsnr. 47910119
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Falke ....................................58.882
Finker.......................58.888 / 64.43
Firben ......................................58.7
Fisk ..........................................58.6
Flagermus ..............................58.92
Flamingoer ..............................58.8
Flodheste ...............................58.97
Fluer ....................................58.444
Frøer ........................................58.7
Fugle ............................58.8 / 64.43
Får..............................58.97 / 63.63
Fårekyllinger ...............................58

G

Geder........................58.97 / 63.63
Geparder ...............................58.95
Giraﬀer ..................................58.97
Gnuer.....................................58.04
Gopler....................................58.41
Gorillaer.................................58.99
Gribbe..................................58.882
Grise ..........................58.97 / 63.64
Græshopper ..........................58.44
Gråspurve ............................58.888
Guldsmede ............................58.44

H

Hajer ........................................58.6
Haletudser ...............................58.7
Hamstere ...................58.93 / 64.42
Hejrer ..................................58.889
Heste ............ 58.97 / 63.61 / 79.64
Hjorte ....................................58.97
Hugorme..................................58.7
Hummere ..............................58.42
Hunde ........................58.95 / 63.67
Hvaler ....................................58.96
Hvalrosser..............................58.96
Hvepse .................................58.441
Hyæner ..................................58.95
Høns ......................58.883 / 63.651

I

Insekter..................................58.44
Isbjørne .................................58.95

J

Jordegern...............................64.42
Jærv .......................................58.95

K

Kalkuner ................58.883 / 63.659
Kameler .................................58.97
Kanariefugle ............58.888 / 64.43
Kaniner ....... 58.93 / 63.681 / 64.42
Katte ..........................58.95 / 63.66
Klapperslanger.........................58.7
Koalaer ..................................58.91
Kobraslanger............................58.7
Kolibrier ...............................58.889
Krabber ..................................58.42
Krager ..................................58.888
Krebs......................................58.42
Krokodiler ................................58.7
Kænguruer.............................58.91
Køer (kvæg) ...............58.97 / 63.62

Næbdyr..................................58.91
Næsehorn ..............................58.97

O

Oddere ..................................58.95
Orme .....................................58.41
Orangutanger ........................58.99

P

Papegøjer ................58.886 / 64.43
Pandaer .................................58.95
Pindsvin .................................58.92
Pingviner .............................58.889
Piratfisk ....................................58.6
Pumaer ..................................58.95
Python .....................................58.7
Påfugle.................................63.659

R

Rejer ......................................58.42
Regnorme ..............................58.41
Rensdyr..................................58.97
Rotter.....................................58.93
Rovfugle...............................58.882
Ræve......................................58.95
Rødkælke .............................58.888
Rødspætter ..............................58.6
Rådyr .....................................58.97

S

Salamander .............................58.7
Sild ...........................................58.6
Skildpadder..................58.7 / 64.46
Skorpioner .............................58.43
Slanger.........................58.7 / 64.46
Snegle ....................................58.47
Snoge .......................................58.7
Sommerfugle .......................58.443
Storke ..................................58.889
Strudse ................................58.889
Svaler ...................................58.888
Svaner..................................58.881
Sæler .....................................58.96
Søheste ....................................58.6
Søstjerner ................................58.4

T

Tapirer .....................................58.9
Tasmanske djævle .................58.91
Terner ..................................58.884
Tigre.......................................58.95
Traner ..................................58.889
Tudser ......................................58.7
Tusindben ..............................58.43
Tæger.....................................58.44

U

Ugler ....................................58.887
Ulve .......................................58.95
Undulater ................58.885 / 64.43

V

Vandmænd ............................58.41
Vandrende pinde .......58.44 / 64.46
Vaskebjørne ...........................58.95
Veraner ..................................58.97
Vildsvin ..................................58.97
Vipstjert .................................58.83

Z

Zebraer ..................................58.97

Æ

Ænder ..................................58.881
Æsler........................................63.6

Ø

Øgler ........................................58.7
Ørentviste ..............................58.44
Ørne ....................................58.882

Å

Ål .............................................58.6

L

Laks..........................................58.6
Lamaer...................................58.04
Leoparder ..............................58.95
Lopper .....................58.44 / 61.612
Los .........................................58.95
Lus ...........................58.44 / 61.612
Lærker .................................58.888
Løver......................................58.95

Costa del Sol .47.44
Costa Rica .............. 48.676
Cuba ...................... 48.681

Illustrator: Ursula Seeberg
Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2013
Tryk: Nofoprint, Helsingør
Varenr.: xxx

D

Danmark ................ 46
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Egypten.................. 48.42
England .................. 43
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Florida.................... 48.64
Frankrig.................. 42
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Galapagos .............. 48.825
Gotland .................. 45.8
Gran Canaria48.448
Grækenland ........... 47.7
Grønland................ 46.7

H

Holland .................. 47.1

I

Irland ..................... 43.8
Italien..................... 47.5

K

Kenya ..................... 48.478
Kilimanjaro ............ 48.479
Kina........................ 48.28
Kos ......................... 47.77
Kreta ...................... 47.77
København............. 46.3

M

Madeira ................. 48.448
Madrid ................... 47.44
Maldiverne ............ 48.237
Mallorca................. 47.44
Mexico ................... 48.65

N

Nepal ..................... 48.234
New York ............... 48.64
New Zealand .......... 48.94
Norge ..................... 45.3

P

Paris ....................... 42.7
Peru ....................... 48.83
Portugal ................. 47.45
Prag........................ 44.91

R

Rhodos................... 47.77
Rom ....................... 47.57

S

San Francisco 48.64
Skotland ................. 43.9
Skåne ..................... 45.8
Spanien .................. 47.4
Stockholm .............. 45.8
Sverige ................... 45.6
Sydafrika ................ 48.487

T

Tenerife.................. 48.448
Thailand ................. 48.248
Toscana .................. 47.57
Tyrkiet .................... 48.21
Tyskland ................. 44.1

U

USA ........................ 48.63

V

Venedig .................. 47.47
Wien ...................... 44.57
Vietnam ................. 48.246

Ø

Østrig ..................... 44.5
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udgave
2. verdenskrig 91.93
11. September 98.636
ADHD 61.645
Akvarelmaleri 74.01
Alderdom 30.1668
Antikviteter 76 →
Apps 62.384
Arkitektur 71 →
Arv 34.51
Astrologi 14.1
Astronomi 52 →
Bander 34.31
Besættelsestiden 96.71
Biler 62.722 →
Biograﬁer 99.4
Boligindretning 64.5
Børneopdragelse 37.2
Børnesygdomme 61.6011

Ikke

B

Kager 64.12
Kaniner 63.681
Katte 63.66
Kemi 54 →
Kendte mennesker 99.4
Klimaændringer 55.8
Kogebøger 64.1
Kommunikation 07.1 / 19.5 / 60.1 / 80.8
Kostplaner 61.38 / 64.14
Kriminalitet 34.3
Kroppen 61 →
Kræft 61.606
Kunst 70 →
Køkkenhaver 63.54
Kønsroller 30.17 →

ave

dg
lig u

e
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C
D

Ledelse 60.13
Legater 38.3
Leksika 03
Litteraturhistorie 81 →
Livskvalitet 15.2 / 61.36
Love 34.66
Lystﬁskeri 79.97
Løb 79.61

Coaching 60.136 / 79.601
Cutting 30.13

Malerkunst 74.1 / 74.6
Matematik 51 →
Meditation 61.36
Middelalderen 91.6
Miljøbevidsthed 50.1 / 64
Mindfulness 61.36
Mode 68.8
Musik 78 →
Møbler 76.6

Danmark 46 →
Danskkurser 89.699
Depression 61.643
Design 68.07 / 76.08
Drinks 64.19
Efterretningstjenester 34.33 / 35.56
Engelsk / amerikansk litteratur 83 /
83.8
EU 32.79

Naturkatastrofer 55.3
Navnebøger 89.689

Film 77.6
Filosoﬁ 10
Flygtninge 30.1645 / 32.6
Fodbold 79.71
Fonde 38.3
Foto 75.7
Frimærker 65.891
Fugle 58.8 / 64.43
Fysik 53 →
Fødsler 61.68

Opera 77.3
Oprydning 14.1 / 64.5
Ordbøger 89 (under sproget)
Parforhold 30.1751 / 61.6422
Pension 38.44
Personlig udvikling 15.2 / 61.36
Politik 32 →
Programmering 19.65 →
Psykiske sygdomme 61.642
Psykologi 13 →
Tegning 74.9
Teoribøger 62.721
Terror 34.31 / 34.38

Geograﬁ 40 →
Graviditet 61.263
Grillmad 64.11
Haver 63.5
Historie 90
Hjernen 61.28
Hunde 63.67
Husholdning 64
Høns 63.651
Håndbold 79.75

Uddannelse 37.09
Unge 30.1664
Vegetarmad 64.15
Velfærd 32.1 / 33.11 → / 38.4
Virksomhedsledelse 60.1
Vin 66.83
Vægttab 61.38 / 64.14

Idebøger / DIY 68.07 / 76.9 →
Indvandrere 30.1645
Islam 29.7
It 19.6 →
Iværksættere 60.108

Yoga 29.4 / 79.53
Økonomi 33 →
Øl 66.84

DK5 plakat 38,5 x 100 cm - voksentitler
Bestillingsnr. 47910419
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Lissabon ................. 47.45
London................... 43.7
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Bavianer.................................58.99
Bier ......................................58.441
Biller ....................................58.442
Bjørne ....................................58.95
Blæksprutter ..........................58.47
Brandmænd...........................58.41
Brilleslanger.............................58.7
Bæltedyr ....................58.04 / 64.42
Bævere ..................................58.93

Bali ......................... 48.247
Barcelona............... 47.44
Berlin ..................... 44.4
Bornholm............... 46.4
Budapest................ 44.7

L

DK5 plakat 38,5 x 100 cm - børnetitler
Bestillingsnr. 47910319

B

B

M

Mambaslange ..........................58.7
Mariehøns ...........................58.442
Marsvin......... 58.93 / 58.96 / 64.42
Mink ......................................58.95
Muldvarpe .............................58.92
Mus............................58.93 / 64.42
Muslinger ..............................58.47
Myg......................................58.444
Myrer...................................58.441
Myresluger ............................58.04
Måger ..................................58.884
Mårer.....................................58.95
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Aborre .....................................58.6
Aber .......................................58.99
Akvarieﬁsk .............................64.45
Alligatorer ................................58.7

DK5 plakat 38,5 x 100 cm - med rejsebeskrivelser
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A

Amsterdam ............ 47.1
Andalusien ............. 47.44
Athen ..................... 47.77
Australien .............. 48.91

E
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H
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2. verdenskrig 91.93
11. september 98.636
ADHD 61.645
Al-Qaeda 34.31 / 34.38 / 98.636
Akvarelmaleri 74.01
Anatomi 61.1 / 61.2
Ansøgninger 60.133
Antikviteter 76 →
Arkitektur 71 →
Arv 34.51
Apps 62.384
Astrologi 14.1
Astronomi 52 →
Atomkraft 62.013
Bander 34.31
Besættelsestiden 96.71
Biler 62.722 →
Biograﬁer 99.4
Boliger 64.5
Børn 13.43 / 37.2
Børnesygdomme 61.6011
Coaching 60.136 / 79.601
Cutting 13.7 / 30.13
Danmark 46 →
Danskkurser 89.699
Design 68.07 / 76.08
Doping 79.601
Drinks 64.19
Drømme 13.6
Efterretningstjenester 34.33 / 35.56
Eventyr 39.1 →
EU 32.79
Facebook 19.639
Film 77.6
Filosoﬁ 10
Flygtninge 30.1645 / 32.6
Fodbold 79.71
Fonde 38.3
Foto 75.7
Frimærker 65.891
Fugle 58.8 / 64.43
Fysik 53 →
Fødsler 61.68
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Geograﬁ 40 →
Golf 79.76
Graviditet 61.263
Hash 66.88
Haver 63.5
Hekse 14.1 / 39.3
Historie 90 →
Hjemmesider 19.639
Hunde 63.67
Høns 63.651
Håndbold 79.75
Indvandrere 30.1645
Internet 19.639
Islam 29.7
Iværksættere 60.108
It 19.61 →
Jagt 79.92
Jobsamtaler 60.13 →
Kaniner 63.681
Katte 63.66
Kemi 54 →
Kendte mennesker 99.4
Klimaændringer 55.8
Kogebøger 64.1
Kommunikation 07.1 / 19.5 / 60.1 / 80.8
Kriminalitet 34.3
Kræft 61.606
Kunst 70 →

T
U
V
W
Y
Ø

Ledelse 60.13
Legater 38.3
Leksika 03
Litteraturhistorie 81 →
Love 34.66
Lystﬁskeri 79.97
Løb 79.61
Madlavning 64.1
Malerkunst 74.1 / 74.6
Matematik 51 →
Middelalderen 91.6
Mindfulness 61.36
Mode 68.8
Musik 78 →
Møbler 76.6
Navne 89.689
Narkotika 66.88
Naturkatastrofer 55.3
Okkultisme 14
Opera 77.3
Opgaveskrivning 19.1
Ordbøger 89 (under sproget)
Pc’er 19.61 →
Pension 38.44
Pirater 65.99
Politik 32 →
Psykiatri 61.642
Psykologi 13 →
Pyramider 14.1 / 91.21
Rejseguider 40 (under landet)
Reklame 65.6
Religion 20 →
Rockere 34.31
Romerriget 91.47
Samfund 30 →
Selvmord 13.17 / 30.13
Sex 13.35 / 30.177 / 61.37
Slægtsforskning 99.7
Spiseforstyrrelser 61.644
Spædbørn 61.39
Sport 79.6 →
Sprogkurser 89 (under sproget)
Statistik 31 →
Strikning 64.64
Svampe 57.4
Sygdomme 61.6
Syning 64.61 / 64.62
Teater 77 →
Tegning 74.9
Teoribøger 62.721
Terror 34.31 / 34.38
Tsunamier 55.3
Uddannelse 37.09
Unge 30.1664
Velfærd 32.1 / 33.11 → / 38.4
Virksomhedsledelse 60.1
Vin 66.83
Våben 62.62
Word 65.3
Yoga 29.4 / 79.53
Økonomi 33 →
Øl 66.84

Led det rigtige sted
Denne oversigt viser kun et lille udpluk af emner.
Finder du ikke dit emne her, så slå op i ”Alfabetisk register”,
der indeholder over 30.000 emner med oplysninger om
decimal-klassemærket. Prøv også at slå emnet op i computeren.

- eller spørg bibliotekaren
Emneordsplakat - Hvor ﬁnder jeg emnet?
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Hvor finder jeg emnet?

A

står bøgerne om dyr?
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NYE BØGER FOR voksNE

BØGER, FILM & SPIL

BØGER, FILM & SPIL

Redigeres af bibliotekar Maike Albertsen Zwoch
Bestillingsnummer: 47010819

1 / 2019

BØGER, FILM & SPIL

3 / 2019

2 / 2019

BØGER, FILM & SPIL

Tilbydes også som pdf-abonnement.

5 / 2019

BØGER, FILM & SPIL

BØGER, FILM & SPIL

8 / 2019

BØGER, FILM & SPIL

4 / 2019

Nye bøger, film og spil nr. 1
udsendes i februar 2018, herefter udsendes kataloget med ca.
6 ugers mellemrum.

BØGER, FILM & SPIL

7 / 2019

Hovedvægten af indholdet er
et udvalg af nye biblioteksrelevante bøger, film og spil.

NYE
NYE
NYE
NYE
NYE
NYE
NYE
NYE
6 / 2019

Nye bøger, film og spil
omfatter 8 numre á 20-24 sider.

BØRN
Januar

Godnat og sov godt
Der er ikke ret meget, der er hyggeligere end at blive puttet under dynen og få en godnathistorie.
Sengetid er læsetid. Det er her, der falder ro på dagen, og her der er tid til en snak om dagen, der
er gået, eller om livets store spørgsmål. I denne folder har vi samlet en række billed- og højtlæsningsbøger til de 3-7-årige, der er gode at falde i søvn til. Her er bøger, der giver anledning til gode
snakke og bøger om at sove alene eller sammen med andre. Her er bøger om at finde på alverdens
gode undskyldninger for ikke at sove og bøger til de, der har svært ved at falde i søvn. Brug folderen til forældre, der efterspørger gode godnathistorier, både de lange og de korte, og til forældre,
der har brug for lidt sovehjælp.

Illustrator: Pernille Lykkegård
Udarbejder: Bibliotekar Marion Tirsgaard
Bestillingsnummer: Folder: 47211901 - Plakat: 47231901

februar

Gamer
Mange børn elsker at spille computerspil og det kan til tider være svært at få disse børn væk fra
skærmene og til at læse bøger. Heldigvis kommer der flere og flere bøger med computerspil som
omdrejningspunkt på den ene eller anden måde, både i skøn- og faglitteraturen.
I historierne drages man ind i computerspillets verden, hvor det til tider kan være svært at skelne
mellem den virkelige verden og den verden, spillet foregår i, og tit er det den klassiske fortælling om det godes kamp mod det ondes. Med denne folder i hånden får du et godt overblik over
de børnebøger, der handler om gaming. Her er gode serier om børn, der gamer og fagbøger om
e-sport. Brug folderen til de 9-12-årige børn, der elsker gaming og til de forældre, der leder efter
bøger, der kan fænge deres computerglade børns interesse.
Illustrator: Inge Rand
Udarbejder: Bibliotekar Dorthe Svendsen
Bestillingsnummer: Folder: 47211902 - Plakat: 47231902

marTS

Sallys far og andre sjove bøger
Når Sallys far springer op i indkøbsvognen, elsker buffet og bander ad helvede til, er det svært ikke
at trække på smilebåndet og grine med. Thomas Brunstrøm og Thorbjørn Christoffersens bøger
om Sally og hendes far er på få år blevet uhyre populære blandt børnefamilier, og der bliver ventet
med længsel på hvert eneste nye bind i serien. Til at fordrive ventetiden med er her en folder med
forslag til sjove bøger, der minder om Sallys far. Her er nyere billedbøger og børnebøger, der kan
læses højt for den mindste på 6 år og som den store på 12 år selv kan kaste sig over. Brug folderen
til de, der elsker Sallys far og til de, der endnu har Sallys far til gode.

100

Illustrator: Thorbjørn Christoffersen
Udarbejder: Bibliotekar Marion Tirsgaard
Bestillingsnummer: Folder: 47211903 - Plakat: 47231903

bogmærker
medfølger
Mulighed for
tilkøb af ekstra
bogmærker

april

Knæk læsekoden
Bøgernes fantastiske verden åbnes for alvor op, når barnet begynder at kunne læse selv, men at
knække læsekoden kræver både tid og tålmodighed for de fleste begynderlæsere. Plus en god portion hjælp fra forældrene. I børnebiblioteket er der stor efterspørgsel på bøger til den allerførste
læsning, og i denne folder er der samlet et bredt udvalg af bibliotekernes bøger til børn i 0. og 1.
klasse. I listen er der også tips og gode råd til forældrene om, hvordan de kan støtte barnet i at få
sat skub i læsningen gennem valg af bøger og når de læser sammen med barnet.
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Illustrator: Mette Marcussen
Udarbejder: Bibliotekar Anne Kirstine Kristiansen
Bestillingsnummer: Folder: 47211904 - Plakat: 47231904
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Sociale spilleregler for småbørn
Hvordan er jeg en god kammerat, når min bedste ven leger med en anden end mig? Hvorfor skal
jeg vise respekt for andre, og hvad gør jeg, når jeg føler mig ensom? Der er mange sociale spilleregler, man skal forstå og beherske, også selvom man bare er et lille barn på 3-6 år.
Vi har i denne folder forsøgt at samlet et udvalg af nyere billedbøger, der blandt andet handler
disse emner.
Folderen kan bruges af pædagoger i børnehaver og i skolen til de mindste indskolingsbørn som et
led i arbejdet med de pædagogiske læreplaner, men er også relevant for forældre, der gerne vil
hjælpe deres børn med at begå sig sammen med andre børn og voksne.

Illustrator: Lea Léten
Udarbejder: Bibliotekar Ida Maagaard Jensen
Bestillingsnummer: Folder: 47211905 - Plakat: 47231905

juni

Top 30 bøger til din ferie
Ferietid er ofte lig med læsetid, men hvilke bøger skal pakkes i kufferten, når udvalget af bøger
og serier er så stort? Denne folder kommer med et bud på 30 must-read bøger og serier til de
9-12-åriges ferielæsning. Vægten er lagt på nyere bøger, men indeholder også bud på nyklassikere.
Genremæssigt spænder titlerne, så der både er noget for dem, der vil læse fx spænding, fantasy,
hverdagshistorier eller noget med masser af humor.
Brug folderen til at lave en top 30 udstilling omkring skoleferierne, som et redskab til booktalks i
3.-6. klasse eller til forældre og børn, der savner inspiration til ferielæsningen.

Illustrator: Sabine Brandt, sisterbrandt.dk
Udarbejder: Bibliotekarerne Anne Kirstine Kristiansen
og Tenna Hedegaard Pedersen
Bestillingsnummer: Folder: 47211906 - Plakat: 47231906
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Feel good bøger - for 12-16 år
Der er den slags bøger, man ville ønske aldrig sluttede, hvor man griner side efter side, hvor de
(selvfølgelig) får hinanden til sidst og hvor alting ender godt, selvom personerne måske har skullet
igennem en masse kvaler først. Den slags bøger der kan få én i den bedste stemning,- selv flere
dage efter endt læsning. Her er kort sagt skønne, sjove, herlige, romantiske og kloge bøger samt
historier med happy-end, som alle efterlader læseren i godt humør. Litteraturlisten udkommer så
den vil være oplagt at give som bud på læsning til de 12-16-årige til sommerferien, feriekufferten
hele året og til de store børn og unge, som bare gerne vil læse en rigtig god bog.
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Illustrator: Sabine Brandt, sisterbrandt.dk
Bestillingsnummer: Folder: 47211907 - Plakat: 47231907
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Hæsblæsende mysterier
- koder, kidnapninger og kryptiske gåder
Uløselige koder, besynderlige forsvindinger og kryptiske mysterier, der bare venter på at blive
opklaret, er omdrejningspunktet for denne folder, der præsenterer et udvalg af nyere skønlitteratur til de 10-14-årige. Med denne folder i hånden kan du hurtigt få et overblik over bøger, der er
propfyldte med mysterier og modige børn, der sætter alt ind på at løse koder og gåder og finde til
bunds i de allerdybeste hemmeligheder. Her er bøger som Luridiumstyven, Dallas København og
Billedrengen og andre bøger, der minder om. Brug folderen til de børn, der efterspørger actionfyldte bøger i et hæsblæsende tempo.

Illustrator: Sisterbrandt
Udarbejder: Bibliotekar Annie Christensen
Bestillingsnummer: Folder: 47211908 - Plakat: 47231908

BØRN
Fantasy

september

Fantasy har igennem mange år været en populær genre både hos børn og voksne. Vi vil gerne læse
fantasy, hvor vi kan relatere os til personernes inderste følelser og dilemmaer med fokus på familie, venskab og kærlighed samtidig med, at det vrimler med drager, mørke magikere og utæmmet
magi.
Fantasy har evnen til at tage os til helt vilde og umulige steder, selvom vi fysisk sidder hjemme i stuen eller på værelset. Selvom handlingen foregår et ukendt sted i en anden tid, kan det have mange
tråde til, hvordan samfundet er bygget op i dag.
I denne folder er der samlet en række af de nye og gode fantasybøger, der henvender sig til de
10-14 årige, der savner ny inspiration til gode læseoplevelser.
Illustrator: Niels Bach
Udarbejder: Bibliotekar Anine Sander Kaas
Bestillingsnummer: Folder: 47211909 - Plakat: 47231909
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Højtlæsning for hele familien
Det kan være svært at finde en god højtlæsningsbog, som kan fænge en hel familie på én gang.
Hvordan finder man en bog, som både er spændende for lillebror på 5 år og for storesøster på 10
år? Denne folder har et udvalg af bøger, der går på tværs af alder, og som er gode at læse højt for
hele familien. Her er de store eventyr og de fantastiske fortællinger. De spændende bøger, som
efterlader hjertet et godt stykke oppe i halsen og de sjove, som får alle i familien til at krumme sig
af grin. Brug folderen til familier, der efterspørger højtlæsningsbøger til flere aldre og til at lave en
udstilling, der går på tværs af genrer og sektioner i biblioteket.

Fotograf: Line Falck
Udarbejder: Bibliotekar Annie Christensen
Bestillingsnummer: Folder: 47211910 - Plakat: 47231910

november

De bedste nye YA-bøger
Vi udvikler os utrolig meget i ungdomsårene. Det er der, hvor både krop og følelser vokser, og det
kan være svært at finde ud af hvem man er. Der er mange, der tumler med tanker om køn og seksualitet, og derfor ses netop disse emner mere og mere i ungdomsbøgerne.
Udover at skulle finde ud af hvem man er, kan det med at udstille sig selv og forestillingen om det
perfekte liv, også fylde en del.
Denne folder sætter fokus på nyere skønlitterære bøger om hverdagsproblemer, den til tider svære
kærlighed, køn og seksualitet. Det er bøger med et indhold, som de unge på 13-16 år kan identificere sig med, og ofte med et glimt i øjet, så det hele ikke bliver så deprimerende.

Illustrator: Solveig Agerbak
Udarbejder: Bibliotekar Line Dalbro Schaumann
Bestillingsnummer: Folder: 47211911 - Plakat: 47231911

december

Barnets første år
Mange taler om early literacy, som bl.a. handler om, hvor vigtige bøger er for børns tidlige sprogstimulering, og senere tilegnelse af læseglæde - især i barnets første leveår. Emnelisten indeholder
en perlerække af de nyeste, sjoveste og dejligste pegebilledbøger, som fører børn i alderen 0-3
år ind i bøgers eventyrlige univers på bedste vis. Udover at støtte barnet i at sætte ord på verden
omkring sig og lære om farver, former osv. vil barnet også elske de mange genkendelige hverdagssituationer, der skildres i de små fortællinger. Og ikke mindst de mange store personligheder, der
findes i de små bøger, som Kaj, Willi, Lili, Lotte og Totte, Plet, Mimbo Jimbo, Jeppe, Ib, Carl m.fl.
Målgruppe: Familier med børn i alderen 0-3 år, pædagoger, sundhedsplejersker og andre med
arbejdsområde indenfor aldersgruppen.
Illustrator: Bente Bech
Udarbejder: Bibliotekar Laura Balslev Mortensen
Bestillingsnummer: Folder: 47211912 - Plakat: 47231912
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Ny dansk litteratur
Den nye skønlitteratur kommer lynhurtigt til at gemme sig på hylderne. Her er et udvalg af de
sidste tre - fem års kendte og ukendte udgivelser. Denne gang i anderledes layout a la forlagskataloger. Titlerne er udvalgt af en erfaren bibliotekar og materialeindkøber.

Illustrator: Imperiet
Udarbejder: Bibliotekar Lotte Truelsen
Bestillingsnummer: Folder: 47111901 - Plakat: 47131901
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Det digitale bibliotek
Hele 47 % af befolkningen kender ikke en eneste af de digitale bibliotekstjenester. Det viser en rapport fra 2014 fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Denne pjece giver mulighed for at udbrede
kendskabet til Bibliotek.dk (for eksempel artikelbestilling), eReolen, RB Digital, PressReader,
Faktalink og Forfatterweb med flere. Helt analogt. Alle biblioteker har ikke alle digitale tilbud, og
pjecen omtaler kun de største digitale tjenester.
Pjecen kan bruges til studerende, ved sommerkampagner og i den daglige formidling.

Illustrator: Palle Schmidt
Udarbejder: Bibliotekar Sanne Caft
Bestillingsnummer: Folder: 47111902 - Plakat: 47131902
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New adult – følelser og kærlighed i de svære tyvere
New Adult er genren, der tager over, hvor Young Adult (YA) slipper. YA er ungdomsbøger med
fokus på teenageårene og de problemer som det første kys & den store kærlighed. I New adult
er hovedpersonerne I tyverne, og handlingen centreres typisk om venskabernes snirklede veje og
den svære balance mellem det første jobs krav og egne og omgivelsernes forventninger. Læsernes
alder strækker sig fra 15 til 35, og romanerne hører typisk til i voksenbiblioteket eller i overgangen
mellem børn og voksne.

Illustration: Trine Kronborg
Udarbejder: Bibliotekar Sanne Caft
Bestillingsnummer: Folder: 47111903 - Plakat: 47131903

Sikre hits til den store læseoplevelse - bibliotekaren anbefaler

april

Spørgsmålet er velkendt: “Kan du anbefale en god bog?”. Ja, det kan vi. Bibliotekarer i det ganske
danske land finder deres trumfkort frem og anbefaler her dén bog, de altid kan hive op af hatten,
når gode råd er dyre. Den gode roman, det sikre hit, den store læseoplevelse.
Vil du være med til at anbefale, eller kender du en, der vil?
Så skriv til Jesper Just Nielsen på jeni@vardebib.dk

Forsideillustrator: Henriette Mørk
Udarbejder: Bibliotekar Jesper Just Nielsen
Bestillingsnummer: Folder: 47111904 - Plakat: 47131904
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Herregode bøger
Herreværelset er et sted for jægere og krigere, handymen og gentlemen. Det er chesterfields og
rullende barskab, det er kronhjort på væggen og et hemingwaysk portræt af manden med sit bytte
(konen). Det er cigarrøg, poolbord og en lugt af gnu og cedertræ. Det er onkelhumor og en verden
under bæltestedet. Men det er også “Manners maketh man”, velklædthed og stil.
”Herregode bøger” er romaner og fagbøger til mandens bogreol. Det er bøger til HAM. Ikke hen,
høn eller hun.

Illustrator: Thomas Szøke, eyelab.dk
Udarbejder: Bibliotekar Jesper Just Nielsen
Bestillingsnummer: Folder: 47111905 - Plakat: 47131905
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Mod alle odds – når kvinder siger fra
De kommer alle vegne fra. Pakistan, Saudi Arabien og Nordkorea. Hvor mange kvinder kæmper ikke
en daglig kamp for at få fodfæste og for at finde deres plads i en verden, der er styret af mænd?
Flere og flere lykkes. De flygter fra vold og overgreb, kommer til et andet land og får et nyt liv, mod
alle odds.
Bøgerne er primært hentet i faglitteraturen, men vil blive slugt som fritidslæsning.

Illustrator: Peter Stoltze. stoltsedesign.dk
Udarbejder: Bibliotekar Anette Thede
Bestillingsnummer: Folder: 47111906 - Plakat: 47131906
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Sommerlæsning
Her er den evigtgrønne klassiker. Et godt udpluk af de bedste titler, der egner sig til strandtasken,
til sommerhuset og til bilturen mod feriedestinationer verden rundt. Nedslag i de nyeste bredt
anvendelige titler, som også ville være at finde på en bogudstilling i biblioteket. Både fag- og skønlitteratur til voksne. Vil også kunne bruges som inspiration til læsekredse og BK.

Illustrator: Sabine Brandt, sisterbrandt.dk
Udarbejder: Bibliotekar Sanne Caft
Bestillingsnummer: Folder: 47111907 - Plakat: 47131907
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På det store lærred
Biblioteket er bøger, tænker den uvidende borger. Men vi har også en filmskat i vores samling og
adgang til massevis af god underholdning på nettet. Med denne pjece tager vi kampen op med de
store streamingtjenester (og faldende udlånstal) og viser endnu en farvenuance på bibliotekernes
store palet. Det er ikke nichefilm for filmtekniske feinschmeckere, men gode film til hjemmebiografen udvalgt til et bredt publikum.

Illustrator: Designer Anne Lundsfryd
Udarbejder: Bibliotekar Jesper Just Nielsen
Bestillingsnummer: Folder: 47111908 - Plakat: 47131908
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Krimier, der er værd at vente på
Lås døren, rul gardinerne ned og sæt dig til rette med et udvalg af de nyeste, hotteste krimier. De
gode, gedigne læseoplevelser, der oftest er rift om, men også uhyggelig inspiration til at fordrive
ventetiden i reservationskøen.

Illustrator: Peter Stoltze. stoltsedesign.dk
Udarbejder: Bibliotekar Mie Henriksen
Bestillingsnummer: Folder: 47111909 - Plakat: 47131909
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Et godt gys
I de senere år har gys og horror fået en renæssance. TV-serien ”The Walking Dead” har nærmest
gjort zombier mainstream, mens events som Skrækfest i Odense og De Dødes Nat i Slagelse gør
gyset til en folkefest. Også på bogfronten går det godt. Det kan dog være svært at få øje på de
gode gysere på bibliotekets boghylde, idet titlerne oftest står spredt og uden egen fagopstilling, og
ind i mellem endda forvilder sig ind på børnebibliotekets hylder. Pjecen her giver et godt overblik
over både danske og udenlandske gysere, og kommer omkring nye titler såvel som glemte perler.
Brug den som inspiration til at give brugerne et godt gys, der rækker langt videre end Stephen King
og Dean Koontz.

Illustrator: Trine Kronborg
Udarbejder: Bibliotekar Jette Holst
Bestillingsnummer: Folder: 47111910 - Plakat: 47131910
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Klimaforandringer
Syv år! Det er hvad nogle forskere mener, vi har til at ændre adfærd for at undgå et globalt kollaps.
Denne pjece giver flere vinkler på klimaforandringerne end mediernes overskrifter, og ikke mindst
materialer om hvordan den enkelte kan leve mere bæredygtigt. Litteraturlisten udkommer før klimakonferencen Cop24, som i år afholdes i Polen.

Illustrator: Stoltze design
Udarbejder: Bibliotekar Kirstine Hagen Thomasen
Bestillingsnummer: Folder: 47111911 - Plakat: 47131911
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Noget, der ligner Lucinda Riley
"De syv søstre”, “Orkideens hemmelighed" og "Pigen på klippen" er blot et par af de mest læste
af den storproducerende forfatter Lucinda Riley. Her er samlet en lang række titler, der minder om
i stil, tone og emnevalg inden for kærlighed, mystik, skæbnefulde valg og historiske romaner med
romantik. Brug den til udstillinger i biblioteket, til inspiration til de storlæsende af genren.

Illustration: Trine Kronborg
Udarbejder: Bibliotekar Sanne Caft
Bestillingsnummer: Folder: 47111912 - Plakat: 47131912
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Romannøglen
Romannøglen kommer allerede i maj. 2019 i 21. udgave.
Romannøglen kan ikke undværes i et udlån – stort eller lille.
Kataloget bør findes ved bibliotekarbordet og i ”snor” ved reolerne.
Husk det udkommer kun hvert andet år.
Ca. 110 sider med farveforsider.
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Redigeres af bibliotekar Ricki Elsgaard og bibliotekar Felicia Lensborn
Bestillingsnummer: 47101119
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Årets lydbøger
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Årets lydbøger
Årets Lydbøger 2018/19 omfatter et redigeret udvalg af årets bredt anskaffede og bedste lydbøger
inden for såvel skøn- som faglitteratur. Inddelt i brede emnegrupper. Indlæserens navn og antal
cd’er oplyses foruden forfatternavn, titel, bogens original år samt indholdsnote.
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Redigeres af bibliotekar Annemette Schønberg Johnsen
Bestillingsnummer: 47121119
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Romanserier
Det uundværlige referenceværktøj for både bibliotekarer og lånere.
Romanserier og selvbiografiske serier bør findes ved bibliotekarbordet og i "snor" ved reolerne.
Romanserier og selvbiografiske serier er inddelt i to afsnit:
Romanserier for voksne
Selvbiografiske serier for voksne
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Redigeres af bibliotekar Pia Harder
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