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Læseraketten-plakat 38,5 x 100 cm
Bestillingsnr. 47212124

DK5 plakat 38,5 x 100 cm - voksentitler
Bestillingsnr. 47910419
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Økonomi 33 →
Øl 66.84

Yoga 29.4 / 79.53

Word 65.3

Velfærd 32.1 / 33.11 → / 38.4
Virksomhedsledelse 60.1
Vin 66.83
Våben 62.62

Uddannelse 37.09
Unge 30.1664

Teater 77 →
Tegning 74.9
Teoribøger 62.721
Terror 34.31 / 34.38
Tsunamier 55.3

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

Rejseguider 40 (under landet)
Reklame 65.6
Religion 20 →
Rockere 34.31
Romerriget 91.47

Pc’er 19.61 →
Pension 38.44
Pirater 65.99
Politik 32 →
Psykiatri 61.642
Psykologi 13 →
Pyramider 14.1 / 91.21

Okkultisme 14
Opera 77.3
Opgaveskrivning 19.1
Ordbøger 89 (under sproget)

Emneordsplakat - Hvor finder jeg emnet?
Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2012
Tryk: Nofoprint, Helsingør
Varenr.: 47911105

- eller spørg bibliotekaren

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.

Led det rigtige sted

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 →

Jagt 79.92
Jobsamtaler 60.13 →

Indvandrere 30.1645
Internet 19.639
Islam 29.7
Iværksættere 60.108
It 19.61 →

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

Geografi 40 →
Golf 79.76
Graviditet 61.263

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

Efterretningstjenester 34.33 / 35.56
Eventyr 39.1 →
EU 32.79

Danmark 46 →
Danskkurser 89.699
Design 68.07 / 76.08
Doping 79.601
Drinks 64.19
Drømme 13.6

Coaching 60.136 / 79.601
Cutting 13.7 / 30.13

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

Haver 63.5
Historie 90
Hjernen 61.28
Hunde 63.67
Husholdning 64
Høns 63.651
Håndbold 79.75

Geografi 40 →
Graviditet 61.263
Grillmad 64.11

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

Efterretningstjenester 34.33 / 35.56
Engelsk / amerikansk litteratur 83 /
83.8
EU 32.79

Danmark 46 →
Danskkurser 89.699
Depression 61.643
Design 68.07 / 76.08
Drinks 64.19

Coaching 60.136 / 79.601
Cutting 30.13

Bander 34.31
Besættelsestiden 96.71
Biler 62.722 →
Biografier 99.4
Boligindretning 64.5
Børneopdragelse 37.2
Børnesygdomme 61.6011

ADHD 61.645
Akvarelmaleri 74.01
Alderdom 30.1668
Antikviteter 76 →
Apps 62.384
Arkitektur 71 →
Arv 34.51
Astrologi 14.1
Astronomi 52 →

Økonomi 33 →
Øl 66.84

Yoga 29.4 / 79.53

Vegetarmad 64.15
Velfærd 32.1 / 33.11 → / 38.4
Virksomhedsledelse 60.1
Vin 66.83
Vægttab 61.38 / 64.14

Uddannelse 37.09
Unge 30.1664

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

Opera 77.3
Oprydning 14.1 / 64.5
Ordbøger 89 (under sproget)

Naturkatastrofer 55.3
Navnebøger 89.689

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

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

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 →

Lix 2-5
Let 8-10
2. verdenskrig 91.93
11. September 98.636

0.klasse

Navne 89.689
Narkotika 66.88
Naturkatastrofer 55.3

Lix 5-10
Let 10-18

N
O

1.klasse

Bander 34.31
Besættelsestiden 96.71
Biler 62.722 →
Biografier 99.4
Boliger 64.5
Børn 13.43 / 37.2
Børnesygdomme 61.6011

Lix 10-15
Let 18-20

Madlavning 64.1
Malerkunst 74.1 / 74.6
Matematik 51 →
Middelalderen 91.6
Mindfulness 61.36
Mode 68.8
Musik 78 →
Møbler 76.6

2.klasse

M

Ledelse 60.13
Legater 38.3
Leksika 03
Litteraturhistorie 81 →
Love 34.66
Lystfiskeri 79.97
Løb 79.61

se
lix- og
lettallet
inde i
bogen

L

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

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

K

I

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

H

Galapagos .............. 48.825
Gotland .................. 45.8
Gran Canaria48.448
Grækenland ........... 47.7
Grønland................ 46.7

G

Florida.................... 48.64
Frankrig.................. 42

F

Egypten.................. 48.42
England .................. 43

E

Danmark ................ 46

D

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

C

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

B

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

A
Lissabon ................. 47.45
London................... 43.7

Østrig ..................... 44.5

Ø

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

V

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

U

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

T

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

S

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

R

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

P

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

N

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

M

L

Find en bog.
Slå op på en tilfældig side.
Få dit barn til at læse højt fra siden.
Ræk en finger op for hvert ord dit
barn ikke kan læse.
0-1 ord = for let
2-3 ord = lige tilpas
4 ord = prøv den
5+ ord = for svær

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

FIND UD AF OM EN BOG PASSER TIL DIT BARN:

2. verdenskrig 91.93
11. september 98.636

5-finger-reglen

B

#
A

ØVET

Lix 15-20

BEGYNDER

Med læseraketten-plakat 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.
Vi tilbyder stadig fire dk5 plakater med forskellige emner.
Str. 35,5 x 100 cm illustreret i farver.

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

L

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

K

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

J

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

I

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

H

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

G

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

F

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

E

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

D

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

C

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

B

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

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

Å

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

Ø

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

Æ

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

Z

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

V

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

U

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

T

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

S

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

R

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

P

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

O

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

N

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

står bøgerne om dyr?

DK5 PLAKATER

Aborre .....................................58.6
Aber .......................................58.99
Akvariefisk .............................64.45
Alligatorer ................................58.7
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PÅ VEJ IND I BØGERNES
UENDELIGE UNIVERS

Design: Inge Rand graﬁsk design · Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2018 · Tryk: xxxxxx xxxxx · Varenr.: xxxxxx

3.klasse

START

LÆSERAKET

DK5 plakat 38,5 x 100 cm - med dyr
Bestillingsnr. 47910119

PoPul ære rejsemål

DK5 plakat 38,5 x 100 cm - med rejsebeskrivelser
Bestillingsnr. 47910219

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

Hvor finder jeg emnet?
Udgiver: © Biblioteksmedier as, Ballerup 2013
Tryk: Nofoprint, Helsingør
Varenr.: xxx

MAL SELV-BOGMÆRKER
TIL BØRN
Alle børn elsker bogmærker! De holder styr på,
hvor langt du er kommet i den bog, du er ved
at læse, og du slipper for at lave ækle æselører
eller bruge klistret slikpapir. I denne udgave er
bogmærket ikke bare et bogmærke, der holder
styr på siderne. Det er et bogmærke, som du
har mulighed for at sætte dit helt eget personlige præg på.
Denne gang er mal selv-bogmærkerne designet over årstidernes skiften, og mens du er
kreativ med at dekorere og farvelægge dit
eget bogmærke, kan I også tale om, hvilke farver og kendetegn de forskellige årstider har.
Brug også bogmærkerne til udstillinger og formidling på børnebiblioteket.
Illustreret af Sabine Brandt
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
4 x 250 stk
47212223
4 x 500 stk
47212224

TIL UNGE OG VOKSNE
Sabine Brandt har endnu engang designet flotte mindfulness bogmærker med fire 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.
Illustreret af Sabine Brandt
For bestilling af bogmærker afkryds på vedlagte bestillingsliste
4 x 250 stk
47212225
4 x 500 stk
47212226

UDSTANSEDE FIGURER
Udstillinger med bogforsider virker, men det er ofte svært at finde på
et tema og afse tid til at lave en plakat eller at gå på jagt i bibliotekets
gemmer efter ting og sager, der passer til udstillingens tema.
Med disse udstansede figurer, der både kan stå og hænge, får I et sæt
figurer, så I hurtigt kan lave en udstilling i børnebiblioteket uden den
store forberedelse.
Disse figurer dækker et bredt udvalg af populære emner, som børn og
deres forældre ofte er på jagt efter, når de besøger børnebiblioteket.
Her er alt fra udstansede figurer, der passer til temaer som gamere og
fodbold til kroppen, planeter og humor. Stil figuren på et udstillingspodie og fyld op med bøger, der matcher emnet eller hæng figurerne ned
fra loftet over reolerne, så de passer med emnetallet eller genren.
Figurerne er illustreret af Rasmus Juul.
Der er 17 figurer i pap. Der medfølger 'fødder', så de kan stå, og
ophængningssnore, så de kan hænge.
Bestillingsnummer for hele pakken: 47212228

KAN BÅDE STÅ
OG HÆNGE

BOGÅRET/INTRO TIL BOGSÆSONEN
GLÆD JER!
Efter et års pause fra BogÅret (tidligere Intro til bogsæsonen), kan vi
nu igen tilbyde dette fine og meget
eftertragtede arrangement.
Det er igen i år de fem inspirende
fordragsholdere, som vi kender for
deres veloplagthed og energi.
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Tag med ind i bøgernes

_1_

I år bliver det afholdt tre steder:

Herning den 17/1 2022
Kolding den 18/1 2022
Frederiksberg den 24/1 2022
Der kommer separat indbydelse til
disse arrangementer, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Steffen Larsen

Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier

Liselotte Wiemer
Dansk og nordisk skønlittertur

Carsten Berthelsen
Oversat skønlitteratur

Bo Tao Michaëlis
Krimier og klassikere

Lone Kühlmann

Biografier, debat og kultur

HOLDERE TIL PR·FOLDERE
Nu kan I erhverve praktiske folder-holdere, så folderne præsenterer sig indbydende.
Holderne er lavet i sort plexiglas og passer i størrelse til 20*20 folderne.
Kontakt Pia Maiken Henriksen på
pih@bibmedia.dk, hvis I gerne vil have
fingre i en eller flere af dem.
Vi har et begrænset antal på lager.

MULEPOSER
Muleposer til ethvert formål og med valgfrit billede/logo
Vi kan levere muleposer med individuelt tryk - helt efter jeres eget ønske.
Stor mulepose inkl. print fra 25 kr. ex. moms.

Du kan selv vælge
et hvilket som helst
billede eller logo

Vi kan levere også små muleposer til små borgere
Lille mulepose inkl. print fra 22 kr. ex. moms.
Kontakt Pia Maiken Henriksen på pih@bibmedia.dk for at høre mere om mulighederne.

STORE PLAKATER OG KLIKRAMMER
Plakater i A2 og andre størelser
Ønsker I plakater til emnefolderne i andre størrelser
end A3, så kontakt Pia Maiken Henriksen på
pih@bibmedia.dk.

Klikrammer til A3 og A2
Ramme A3:
Ramme A2:

47990119
47990219

Med denne klikramme kan I nemt udskifte
jeres plakater igen og igen. Rammen er i 25 mm
profil.

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.
Med disse til-og-fra-mærker kan I blive klar til jul og
samtidig gøre julegave-indpakningen til en kreativ
og hyggelig aktivitet, I kan lave sammen i familien.
Til-og-fra-mærkerne er udformet som manilamærker i varierende størrelser og form og med forskellige motiver. Alle mærker har til-og-fra linjer på bagsiden. Til-og-fra-mærkerne kan trykkes ud enkeltvis
og farvelægges eller udleveres som et ark.
Brug mærkerne til udstillinger og pynt på biblioteket eller lav en aktivitet på børnebiblioteket op til
jul.
Til og fra-kortene er illustreret af Sabine Brandt og
udstansede, så de er lige til at trykke ud af arket.
Bestillingsnummer for 100 stk: 47212222

DE NYESTE BØGER · FILM · SPIL
De nyeste bøger, film og spil
omfatter 8 numre á 20-24 sider.
Nr. 1 udsendes i februar 2022, herefter
udsendes kataloget med ca. seks ugers
mellemrum.
Der medfølger en plakat til hvert
bundt.
Tilbydes også som digitalt abonnement, som kan downloades direkte
fra vores PR-portal. Her findes folder,
forside, PDF med bladrefunktion og
storskærmsbilleder. Alle vores nye
PDF-udgaver matcher de nye krav om
læsbarhed.
Redigeres af bibliotekar Anette Thede og Sofie Nørgård Krogh
Bestillingsnummer: 47010822

BØRN
JANUAR

Dinosaurer
Dinosaurerne levede på jorden i millioner af år, indtil de pludselig forsvandt for 65 millioner år
siden. Der var over 1000 forskellige slags dinosaurer lige fra den gigantiske Tyrannosaurus Rex til
den mere fredelige Stegosaurus. Det ved du måske allerede, men hvor meget ved du egentlig om
dinosaurer? I denne folder, der er til dig på 5-8 år, kan du sammen med din far eller mor tage dinotesten og finde ud af, hvor meget du ved om dinosaurer.
Når du har taget testen, får du en masse forslag til alt fra billedbøger til højtlæsnings- og
faktabøger, der alle handler om dinosaurer og som passer lige præcis til dig.

Udarbejder: Bibliotekar Marion Tirsgaard
Illustration: Kristian Eskild Jensen
Bestillingsnummer: Folder: 47212201 - Plakat: 47232201
Bestillingsnummer: 100 ekstra bogmærker: 47212229
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FEBRUAR

Noget der ligner Kaptajn Underhyler (8 siders hæfte)
Mange børn har overgivet sig totalt til superhelten med de hvide underbukser! Serien, der er
skrevet af den amerikanske forfatter og tegner Dav Pilkey, har mere end 15 år på bagen, og den er
stadig én af de mest populære og læste serier på børnebibliotekets hylder. Bøgerne om Kaptajn
Underhyler er netop blevet genudgivet i farver. Det har fået mange børn til at genlæse serien,
men når det er gjort, er spørgsmålet fra forældrene ofte: “Er der andre serier, der ligner Kaptajn
Underhyler?”. Det er der! De serier har vi samlet i denne folder, der henvender sig til alle børn, der
elsker det gakkede og fantasifulde univers i Kaptajn Underhyler og som gerne vil læse bøger, der
minder om.

Udarbejder: Bibliotekar Marion Tirsgaard
Illustration: Jan Solheim
Bestillingsnummer: Folder: 47212202 - Plakat: 47232202

MARTS

Læs fantasy 6-9 år (8 siders hæfte)
Fantasy er en populær genre hos både børn og voksne. Vi vil gerne læse fantastiske fortællinger med
relaterbare følelser og dilemmaer samtidig med, at vi rejser til umulige og fantastiske steder, hvor
det vrimler med drabelige drager, mægtige troldmænd og utæmmet magi.
De yngre børn vil også høre eventyrlige fortællinger om mystiske dyr, mørke magikere og parallelle
verdener. Men hvad anbefaler man til dem, der endnu ikke er klar til at gå ombord i de populære
historier om Harry Potter eller Ringenes Herre? I denne folder er der samlet en række nyere og
spændende fantasybøger, der kan læses højt for de 6-9-årige, samt letlæste titler
som målgruppen selv kan kaste sig over.
Udarbejdere: Bibliotekarerne Jette Holmgaard Greibe og Annie Christensen
Illustration: Rebecca Bang Sørensen
Bestillingsnummer: Folder: 47212203 - Plakat: 47232203
Bestillingsnummer: 100 ekstra bogmærker 47212233
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APRIL

Det spirer og gror
Kom med ud i haven og oplev det fascinerende liv af planter og smådyr. En spiselig have er et
skønt og sanseligt sted med smage, dufte og lugte, der kan give indblik i fra jord til bord
processer. Når børn tager del i dyrkningen og madlavningen, kan det også hjælpe madmodigheden på vej. Find ud af, hvad der sker, når du planter et frø. Hvordan du kommer i gang
med din egen lille køkkenhave. Hvordan de forskellige grøntsager og frugter ser ud, og
hvad de kan bruges til. Udover at præsentere en række billed- og fagbøger om havens
mangfoldige liv og gøremål for de 3-8-årige, giver folderen også forslag til
haveaktiviteter og kreative sysler med børn.
Udarbejder: Bibliotekar Annie Christensen
Illustration: Signe Kjær
Bestillingsnummer: Folder: 47212204 - Plakat: 47232204
Bestillingsnummer: 100 ekstra bogmærker: 47212230
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BØRN

MAJ

Kostskoleliv
I bøgernes verden findes mange fantastiske kostskoler, hvor der venter de håbefulde og spændte
elever en ny og ukendt tilværelse i gamle, atmosfærefyldte bygninger. Langt væk fra familien og
den velkendte hverdag opstår her ubrydelige venskaber og alliancer, mens hemmeligheder og
mysterier fra fortiden lurer bag skolernes tykke murer.
Denne folder henvender sig til de 10-14-årige og indeholder et spændende udvalg af bøger, der
inviterer indenfor på disse særlige skoler, hvor intet er, som det ser ud. Du bestemmer selv, om du
vil med på magiske kostskoler eller toptunede agentakademier, bo side om side med superhelte og
paranormale væsner eller løse mysterier som en detektiv.

Udarbejder: Bibliotekar Jette Holmgaard Greibe
Illustration: Karin Hald
Bestillingsnummer: Folder: 47212205 - Plakat: 47232205

JUNI

Serier der ikke skal læses i rækkefølge (8 siders hæfte)
Børn elsker serier, og når de først er i gang, kan de ikke få nok. Hvem kender ikke det, at et barn
har læst første bind i serien og bare hungrer efter mere. Desværre har vi ikke altid bøgerne hjemme
i den rigtige rækkefølge. For ikke at stoppe børnenes læseglæde har vi i denne folder samlet serier,
der ikke behøver læses i rækkefølge (det må de selvfølgelig gerne), men om det er bind 3, 5 eller 7,
der læses efterfølgende, er lige meget.
I folderen er der et spændende og varieret udvalg af serier for de 8-12-årige, der gerne må - men
ikke SKAL - læses i rækkefølge.

Udarbejder: Bibliotekar Ann Gritt Bang Elmeskov
Illustration: Bodil Bang Heinemeier
Bestillingsnummer: Folder: 47212206 - Plakat: 47232206

JUNI

Mit liv som YouTuber
Har Naja Münster og Morten Münster skrevet bøger? Ja da! Hvad med ComKean, Den Mandige Elg
og Lakserytteren? Jeps, også dem! Flere og flere YouTubere kaster sig over børnebøgernes verden
med sjove og gakkede bøger og serier, der foregår i et univers, som børnene i forvejen kender. De
fleste børn elsker at læse bøger, der er skrevet af deres yndlings-YouTuber - og mange kan lide at
læse om helt almindelige børn som dem selv, der pludselig bliver YouTubere - på godt og ondt. I
denne folder kan dit barn dykke ned i YouTubernes verden. Hvad enten dit barn selv drømmer om
et liv som YouTuber eller bare elsker at følge én af de mange YouTube-stjerner, så er der her stribevis af bogtips til de 9-12-årige.

Udarbejder: Bibliotekar Marion Tirsgaard
Illustration: Andreas Erstling
Bestillingsnummer: Folder: 47212207 - Plakat: 47232207

AUGUST

Den allerførste læsning
En magisk verden åbner sig for børn, når de begynder at kunne læse selv. På biblioteket findes der
mange gode bøger til børnenes allerførste læsning. I denne folder vil der være et bredt udvalg af
de bøger, som egner sig til børn i 0.-1. klasse.
Bibliotekerne oplever en stadig stigende efterspørgsel på bøger til de børn, der er i gang med
den allerførste læsning på egen hånd. Både fra forældrene, lærere, pædagoger og børnene selv
– mange går i gang allerede inden, de begynder i skole. Biblioteker og skolerne har fokus på gode
læsekompetencer og læselyst. Det afspejler sig i et øget antal udgivelser til de læselystne børn, der
er ved at knække læsekoden.
Her er masser af inspiration at hente for alle nystartede læsere og deres forældre.
Udarbejder: Bibliotekar Camilla Kvist Jepsen
Illustration: Jørgen Stamp
Bestillingsnummer: Folder: 47212208 - Plakat: 47232208

BØRN
SEPTEMBER

Min første gang
Der er noget helt særligt over den første gang, man vover sig ud i noget nyt og træder ud på uudforsket grund. Det kan på samme tid være spændende men også lidt nervepirrende, og for et barn
på 2-5 år er der mange første gange og milepæle i vente.
I denne folder har vi samlet en række nyere billedbøger, der kan forberede dit barn på alle de
første-gangs-situationer og milepæle, som det på et eller andet tidspunkt vil stå overfor og som
kan skabe både utryghed og bekymring, men også glæde og forventning. Her er inspiration til billedbøger om alt fra skole- og børnehavestart, besøg hos frisøren, lægen og tandlægen til rejser
med tog, fly eller bus.

Udarbejdere: Bibliotekarerne Anni Schumacher og Jane Lyngsø Bundgaard
Illustration: Peter Bay Alexandersen
Bestillingsnummer: Folder: 47212209 - Plakat: 47232209

OKTOBER

Hemmeligheder og løgne
Alle kender til at have hemmeligheder, der helst ikke må blive opdaget. Nogle gange fortæller man
også løgne - små uskyldige løgne for at gøre andre glade eller store, omsiggribende løgne for at
beskytte sig selv. Én ting har hemmeligheder og løgne til fælles; de må helst ikke blive opdaget, før
man selv er klar til at fortælle dem.
I denne folder præsenteres et spændende udvalg af nyere YA-bøger, hvor hovedpersonerne opdager, at de bliver løjet for. Eller hvor de selv er vinklet ind i et spind af ødelæggende fortielser og livsforandrende hemmeligheder, som de gør alt for at holde skjult for deres venner, klassekammerater
eller familie.
For hvem kan man stole på? Og skal sandheden altid frem i lyset?
Udarbejder: Bibliotekar Kathrine Ebsen Rom
Illustration: Solveig Agerbak
Bestillingsnummer: Folder: 47212210 - Plakat: 47232210

NOVEMBER

Noget der ligner Harry Potter
Mange børn fik læselysten vakt af en bebrillet dreng, der på sin 11-års fødselsdag får at vide, at han
er troldmand. Harry Potter-bøgerne satte gang i en bølge verden over. Der var både unge og voksne læsere, der forelskede sig i serien. Men! Hvad nu hvis historien om drengen, der overlevede, ikke
lige fanger, eller man allerede har været alle bøgerne igennem? Så er der stadig håb, for heldigvis
findes der et hav af lige så gode - og nogle gange bedre bøger end Harry Potter. Bøger, der stadig
indeholder fantastiske elementer, magi og trolddom. Der fortæller om kampen mod det onde og
om venskaber, som formes gennem hårde prøvelser og mistillid. Indimellem også lidt spirende kærlighed. I denne folder er der samlet et væld af fantastiske historier, der kan læses af dem, der ikke
har læst Harry Potter (og af en eller anden grund ikke kommer til det) og til dem, der elsker Harry
Potter og nu skal have noget i samme boldgade.
Udarbejder: Bibliotekar Line Dalbro Schaumann
Illustration: Inge Rand
Bestillingsnummer: Folder: 47212211 - Plakat: 47232211

DECEMBER

Ind med sproget - læs højt 0-2 år
At læse sammen er både hyggeligt og en god måde at skabe nærvær og fordybelse på.
Læsestunder udvikler også børns ordforråd, begrebsverden og evne til senere at læse selv. Men
hvordan kommer man i gang, og hvor tidligt kan man begynde at læse højt? Hvilke bøger passer til
barnets udviklingstrin? Og hvad gør man, hvis barnet ikke viser interesse for højtlæsningen?
Denne folder henvender sig til de 0-2-åriges voksne og giver et indblik i det lille barns sproglige
udvikling samt forslag til hvilke bøger, der passer til de forskellige alderstrin. Der vil også være en
række gode råd og tips til, hvordan man kan hjælpe højtlæsningen på vej.
Folderen er oplagt som inspiration til småbørnsforældre, til arrangementer med sundhedsplejen og
mødregrupper, eller når vuggestuerne er på biblioteksbesøg
Udarbejder: Bibliotekar Annie Christensen
Illustration: Lea Letén
Bestillingsnummer: Folder: 47212212 - Plakat: 47232212

VOKSEN
JANUAR

Domestic noir – alle familier har hemmeligheder
Når hyggen hører op. I Domestic noir udspiller dramaet sig i hjemlige omgivelser og blandt de nære
relationer, hvor uforudsete hændelser får verden til at ramle sammen for øjnene af det uskyldige
offer. En handling fuld af plottwists, skjulte motiver og ofte gådefulde fortællere gør det svært at
regne ud, hvem man kan stole på. Til bibliotekets mange læsere af psykologiske thrillers.

Udarbejder: Cand.scient.bibl. Line Hoffgaard
Illustration: Eyelab.dk
Bestillingsnummer: Folder: 47112201 - Plakat: 47132201

FEBRUAR

Kærlighedsromaner
Denne folder står skrevet i kærlighedens navn fra den altoverskyggende romantiske kærlighed
og den stille affære til den komplicerede, ulykkelige af slagsen. Der udkommer en stadig strøm af
kærlighedsromaner, og vi kender alle til læserfavoritter som Lucinda Riley, Jojo Moyes og Colleen
Hoover, men hvad udkommer der ellers af gode bøger i genren? Denne liste præsenterer nyere
titler, og er oplagt til brug i bibliotekets udstillinger som inspiration til de mange kærlighedshungrende læsere, samt til læsekredse og BK-lånere.

Udarbejder: Litteraturformidler Anne Juul Andersen
Illustration: Sabine Brandt
Bestillingsnummer: Folder: 47112202 - Plakat: 47132202

Bibliotekaren anbefaler - Bøger til en øde ø

MARTS

I bedste Robinson Crusoe-stil forestiller vi os, at vi strander på en øde ø og hele bogreolen er skyllet bort. Men hvilken bog ville du ønske, du havde kunnet redde, også selvom det blev en bog, du
skulle læse igen og igen - og som måske endte med at blive din sidste litteraturoplevelse?
Det har vi spurgt en perlerække af bibliotekernes dygtigste formidlere om og fortsætter dermed
serien Bibliotekaren anbefaler.

Udarbejder: Bibliotekar Jesper Just Nielsen
Forsideillustration: Henriette Mørk
Bestillingsnummer: Folder: 47112203 - Plakat: 47132203

APRIL

Hyggekrimi
Kan mord være hyggelige? Selvfølgelig kan de det. Kombinationen af gemytlige eller morsomme
karakterer i den svenske skærgård, i en engelsk landsby eller under en siciliansk himmel let krydret
med et stille knivdrab, lidt arsenik eller et lydløst skud i brystet gør hyggekrimier til perfekte ledsagere til dig, der ikke læser for det isnende gys’ skyld, men for det lette gip, det giver, når kniven
rammer kødet og kuglen gennemborer hjertet.
Det er gode historier tilsat et blodstænk som prikken over i’et.

Udarbejder: Bibliotekar Hanne Hestbech
Forsideillustration: Henriette Mørk
Bestillingsnummer: Folder: 47112204 - Plakat: 47132204

VOKSEN

MAJ

Spændingsromaner
I denne emnefolder finder du et bredt udvalg af nyere spændingsbøger som f.eks. Domestic Noir,
psykologisk spænding og andre pageturnere. Alt sammen bøger der får hårene til at rejse sig eller
som man bare ikke kan slippe fordi de er – ja, spændende. Her er spændingsbøger for næsten
enhver smag for både garvede krimi-og spændingslæsere, men også for dem, der blot er nysgerrige på at kaste sig over spændingsgenren.

Udarbejder: Bibliotekar Lene Hedengran Rasmussen
Illustration: Eyelab.dk
Bestillingsnummer: Folder: 47112205 - Plakat: 47132205

MAJ

Sommerlæsning
Her er den evigt grønne klassiker. Den klassiske sommerlæsning med et vue over gode titler inden
for de sidste par års udgivelser og et par pluk fra bagkataloget. 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.

Udarbejder: Bibliotekar Sanne Caft
Illustration: Sabine Brandt
Bestillingsnummer: Folder: 47112213 - Plakat: 47132213
Bestillingsnummer: 100 ekstra bogmærker: 47212231
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JUNI

Noget, der ligner Bridgerton
Vi swooner over de store følelser, intrigerne og dramaet i Julia Quinns ’Familien Bridgerton’, der
har taget os med storm med sit kostumedrama og glimt i øjet. Denne folder byder på mere hed
romantik og dystre familiehemmeligheder, der ganske enkelt tigger om at blive opklaret. Fra samfundsspiddende Jane Austens ’Stolthed og fordom’ til Åsa Hellbergs ’Velkommen til Flanagans’ i
1960’ernes London.
Også velegnet til BK og læsekredse ud over læsere af kærligheds- og historiske romaner.

Udarbejder: Bibliotekar Pia Renée Bechmann
Illustration: Sabine Brandt
Bestillingsnummer: Folder: 47112214 - Plakat: 47132214

AUGUST

Bøger til læsekredsen
Læsekredse er og bliver populære – og med god grund. Det er berigende og lærerigt at dele sin
læseoplevelse med andre. Nogle bøger er dog mere velegnede end andre til at blive læst og diskuteret i en læsekreds. Og hvordan spotter man så lige de gode ”kødfulde” bøger på hylden, når de
står blandt alle de mange andre? Man finder dem i denne emnepjece. Her er både nye og gamle,
kendte og ukendte, tykke og tynde. Men fælles for dem er, at de alle sammen på hver deres
måde lægger op til en god snak.

Udarbejder: Cand.mag & litteraturformidler Maria Guldager Rasmussen
Illustration: Imperiet
Bestillingsnummer: Folder: 47112208 - Plakat: 47132208
Bestillingsnummer: 100 ekstra bogmærker: 47212232
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VOKSEN
Slægtsromaner

SEPTEMBER

Slægtsromanen er en evigt populær og underholdende genre fra den overdådige og farverige
familiekrønike til den brede generationsroman og det stille familiedrama. Her mødes skæbner og
vanskæbner, kærlighedsforhold opstår og moderne tider og gamle skikke støder sammen. Gennem
familiens dramatiske op- og nedture kommer vi under huden på de nære relationer og får indblik
i spændende tidsbilleder og samfundsforhold. Hvert år kommer der mange nye romaner til, og
denne folder præsenterer både nyere titler, men også ’must reads’ i genren. Folderen er velegnet
som inspiration til læsekredse og BK-lånere.

Familieforviklinger og nye begyndelser

Udarbejder: Bibliotekar Mette Krøjer Jacobsen
Forsideillustration: Henriette Mørk
Bestillingsnummer: Folder: 47112209 - Plakat: 47132209

30 bøger der skal stå i din bogreol

OKTOBER

Der er bøger, der er læst og glemt, og der er bøger, der sætter sig som varige indtryk. Denne folder
hylder de bøger, der kan læses igen og igen, og som kan give nye oplevelser og erkendelser, vække
nye følelser og erindringer, hver gang de læses. Kort sagt bøger, der fortjener permanent opholdstilladelse i bogreolen, og som er selvskrevet til at blive læst igen og igen. Her får du et bud på 30
bøger, udvalgt af en formidler med snudeskaft for den gedigne og langtidsholdbare litteratur.

Udarbejder: Bibliotekar Jesper Just Nielsen
Illustration: Sabine Brandt
Bestillingsnummer: Folder: 47112210 - Plakat: 47132210

NOVEMBER

Vinterlæsning

Vinterlæsning

Disse bøger bør læses foran en blussende kaminild, iklædt hyggesokker og med en dampende kop
te i hånden – et glas portvin kan dog også gå an!
Vinteren giver ro til fordybelse, så her hygger vi os med de lidt tykkere og mere komplekse værker.
Listen har hovedvægt på nyere romaner, dog isprængt enkelte krimier og biografier samt lidt oversete udgivelser fra de senere år.
Kan bruges som inspiration til BK og læsekredse.

Udarbejder: Bibliotekar Mie Henriksen
Illustration: Rasmus Brøndsted
Bestillingsnummer: Folder: 47112211 - Plakat: 47132211

DECEMBER

Debutanter
Ikke alle opnår det store litterære gennembrud ved første forsøg og bliver verdenskendt natten
over. Alligevel bugner hylderne med nye shooting stars, hvis store gennembrud lurer i horisonten.
Hvem skal du holde øje med, hvem slår nye toner an, og hvem bliver den næste litterære komet?
Vi har fundet og udvalgt Nordens bedste litterære stjerner in spe, så du er klædt på til fremtiden.

Udarbejder: Cand.scient.bibl. Iben Vestergaard
Illustration: Imperiet
Bestillingsnummer: Folder: 47112212 - Plakat: 47132212

ÅRETS LYDBØGER
NOVEMBER

Årets lydbøger
Årets Lydbøger 2021/22 omfatter et redigeret udvalg af årets bredt anskaffede og bedste lydbøger
inden for såvel skøn- som faglitteratur. Inddelt i brede emnegrupper. Indlæserens navn og spilletid
oplyses foruden forfatternavn, titel, bogens original år samt indholdsnote.
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ROMANSERIER
NOVEMBER

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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