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PR-materialer 2022 – et univers af inspiration
Nu er PR-materialerne for 2022 klar til bestilling, og vi glæder os til at præsentere endnu en række spændende litteraturfoldere og nye produkter til inspiration for brugerne på biblioteket.
Adgang til PR·PORTALEN
Det er stadig muligt at bestille de populære digitale abonnementer. Med et login kan I altid få adgang til litteraturfoldere og storskærmsbilleder på
de enkelte udgivelser, både de nye og dem tilbage
fra 2019. Alle nye udgivelser matcher naturligvis
kravet om læsbarhed. I PR·PORTALEN hedder
denne fil PDFLæsbar. Som noget nyt kan I også
hente et worddokument med de tilgængelige
faustnumre, som er indeholdt i de enkelte foldere.
OBS: Digitalt abonnement kan kun bestilles på
vedlagte bestillingsliste.
Litteraturfoldere
I år har vi 24 spændende emner til børn og voksne.
Der er emner, som I allerede kender, og nye, som
vi håber, I også vil finde inspirerende. Denne gang
har vi udvalgt tre børnefoldere og to voksenfolder, hvor der medfølger 100 bogmærker. Det er
muligt at tilkøbe ekstra bogmærker.
Til og fra-mærker til jul
Julen kalder på gaver. Ofte en del gaver, og når
gaverne er bunket op under juletræet, er det
meget godt med til og fra-mærker, så der er styr
på, om det er mor eller moster, der skal have den
lille firkantede pakke med den lyserøde sløjfe på,
eller om det er storebror eller bedstefar, den store
bløde pakke med nisserne på, er fra.
De er udformet som manilamærker i varierende
størrelser og form og med forskellige motiver. Alle
mærker har til-og-fra linjer på bagsiden.
De 5 er fint illustreret af Sabine Brandt og udstansede, så de er lige til at trykke ud af arket.

Alle elsker bogmærker!
Vi har igen i år fået illustrator Sabine Brandt til
at lave mal-selv bogmærker til både BØRN og
UNGE/VOKSNE. Disse bogmærker holder ikke
bare styr på siderne i bogen, låneren kan også
sætte sit personlig præg på dem. Denne gang
er børne-bogmærkerne inspireret af årstidernes skiften, mens dem til UNGE og VOKSNE er
fint illustrede dyr, som kan farvelægges som en
mindful-øvelse.
Læseraketten som plakat
Med læseraketten kan forældre på en let og overskuelig måde finde deres barns læseniveau. Læseraketten viser let- og lixtal, klassetrin og præsenterer på en enkel måde 5-finger-reglen, som forældre
kan bruge til at finde deres barns læseniveau. Find
den i kataloget sammen med dk5-plakaterne.
Bestillingfrist
Vi skal modtage bestillingerne fra jer senest
9. december 2021. I kan se det komplette udvalg
i vedlagte/vedhæftede katalog. Bestil i vores
netbutik på bibmedia.dk eller ved at udfylde og
sende/maile bestillingslisten til mig.
God inspiration!
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