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Efter generalforsamlingen serverer vi snacks og drikkevarer.
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Skygge-d

En humoristisk fortælling om en ung, udadvendt kvinde, der er flyttet til Vestjylland
med sin kæreste, der er lærer på en højskole.
Sammen har de et lille barn, og hverdagen
handler mest om træthed, rengøring, indkøb,
madlavning og tilpasning til den vestjyske
mentalitet. Forfatteren vil så gerne være en
del af fællesskabet, men det er svært, når man
kommer til at skrive anti-højskolesange og ind
imellem dirrer af arrigskab over vestjydernes
fåmælthed og uafsluttede sætninger.
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Her kan du høre om bestyrelsens arbejde med udgivelsen af
MagnaPrint-serien, LæseLyst-serien og vores andre letlæste
bøger for unge og voksne. Du kan også stille spørgsmål og
komme med nye idéer til vores arbejde.
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Formand: Vibeke Danielsen, fhv. bibliotekar i Københavns Biblioteker
Næstformand: Ricki Elsgaard, bibliotekschef i Furesø Bibliotek og Borgerservice
Hans Radsted, direktør i Bibliodan
Marie Engberg Eiriksson, formidlings- og projektudvikler, Bevica Fonden
Rikke Schmidt, bibliotekar i Københavns Biblioteker
Maria Björnsdóttir, afdelingsleder på Fredensborg Bibliotek
Anne Rabitz, børne- og ungebibliotekar på Holbæk Bibliotek
Dorte Tissot Hansen, voksenbibliotekar i Guldborgsund Bibliotekerne
Anne Warming, forretningsfører
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Møder
Vi startede året med et forretningsudvalgsmøde (Anne Warming, Vibeke Danielsen,
Hans Rasted og Ricki Elsgaard), hvor vi gennemgik årsregnskabet for 2019 og budgettet
for 2020.
Første ordinære bestyrelsesmøde blev afholdt
i januar i København, men så blev vi ramt
af regeringens nedlukning og restriktionerne
i forbindelse med Covid19. Den planlagte
generalforsamling og de næste to bestyrelsesmøder måtte udskydes.
Planen var at holde generalforsamling den
18. marts på Kulturværftet i Helsingør, besøge
biblioteket og benytte lejligheden til at møde
vore kolleger, udveksle erfaringer og få idéer
til nye udgivelser.
I stedet blev generalforsamlingen og to bestyrelsesmøder afholdt på Comwell i Snekkersten
den 16. og 17. juni.
I september måned holdt vi bestyrelsesmøde
på Kolding Bibliotek, hvor vi havde et meget
informativt møde med bibliotekar Mette
Groth. Hun gjorde os opmærksom på, at forsiderne både på LetLæst og på MagnaPrint er
vigtigere end nogensinde før, da der er flere
ubetjente biblioteker og bibliotekarerne er
mindre og mindre synlige. Hun anbefalede,
at vi udgiver kataloger til MagnaPrint og
LetLæst, med både nye og gamle titler.
Mette Groth gav os nogle idéer til genrer til
de lette titler, f.eks gaming og influencere.
Årets sidste bestyrelsesmøde holdt vi den
30. oktober.
Alle møder i årets løb har været med færre
deltagere end de ni mulige, da der fra kommunal side har været forbud mod at afholde

ARBEJDSPROGRAM
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fysiske møder. Enkelte har deltaget digitalt,
men ellers har vi orienteret hinanden via mail
og telefon.

Magnaprint-titler. Kataloget er gratis og bliver
sendt ud til alle hovedbibliotekerne i marts.

LetLæst
Drift og økonomi
På trods af corona epidemi, færre møder og
aflyste messer har vi haft et godt og arbejdsomt år.
Vi læste en masse bøger og tog stilling til,
hvilke bøger der skulle udkomme i MagnaPrint og i LetLæst. Vores forretningsfører,
grafikere, oversættere, korrekturlæsere og
læsepædagoger har sørget for, at bøgerne
blev færdiggjort og sendt til tryk hos Toptryk
og for de lettes vedkommende til The Swann
Studio for at blive indlæst på cd.
Mens bibliotekerne var lukkede, fik vi stadig
ordrer, som vi samlede sammen og sendte
ud, da der blev åbnet.

MagnaPrint-serien
Vi har udgivet 40 MagnaPrint-titler, og de
bedst sælgende var: Maria Helleberg: Søstrene fra Thy, Dahlia Owens: Hvor flodkrebsene
synger og Iben Mondrup: Tabita.
I 2020 havde vi den glæde at udvælge
MagnaPrint bog nr. 1000. Det blev Stine
Pilgaard: Meter i sekundet, som har fået
meget flotte anmeldelser. Det er en humoristisk roman om en ung kvinde, der flytter til
Vestjylland og skal finde vej i højskolelivet
og den vestjyske samtaleform. Bogen udkommer i februar 2021.
I 2020 udarbejde vi også et nyt katalog i
MagnaPrint-serien. Det er emneopdelt og
indeholder omtaler af titler fra nr. 800 til nr.
1000. Bagerst er der en liste med samtlige

Vi har udgivet 10 lette bøger, og de, der
solgte bedst, var: Søren Nygaard: Flugtbilist,
Jussi Adler-Olsen: Fasan-dræberne og Lise
Andersen: Hva’nu, Abdu?
Flugtbilist fik en flot lektørudtalelse: En rigtig
fin bog om en helt almindelig gruppe unge.
Historien er spændende og hængt op på
fortællingen om flugtbilisten. Men undervejs
kommer mange andre temaer i spil f.eks kærlighed og forelskelse, valg af fremtid og ungdomsuddannelse, islam og jul, indvandrere
og dansk, ægteskab og utroskab. Mange
temaer, men det virker helt naturligt, fordi de
er en del af de unges virkelighed. Også en
bog for dem, der ikke er læsesvage.
Hva’nu, Abdu? får følgende lektørudtalelse:
Varm og vemodig bog som kan anbefales.
Man føler med personerne og lever sig helt
ind i historien, som har en overraskende og
åben slutning.
Også andre af vores letlæste bøger har fået
fine lektørudtalelser:
Om Skjult i Angola af Lise Bidstrup hedder
det: En meget underholdende bog, som har
glimt i øjet og en garanti mod kedsomhed.
En god, spændende og sjov læseoplevelse.
Om I skjul står der: Barbara Taylor Bradford
er kendt for sine romaner med drama og
kærlighed, og hun skuffer ikke her. Siderne
vender sig selv, hvis man er til dramatik og
spænding.

Messer
På grund af corona epidemien blev de relevante bogmesser aflyst.

MagnaPrint:
Vi vil udgive omkring 40 titler, der opfylder
vores krav til litterær kvalitet, aktualitet og
popularitet.

LæseLyst og andre lette:
Til LæseLyst vil vi udgive de originalmanuskripter, som vi finder egnede. De andre lette
må vi aktivt efterspørge og læse med henblik
på oversættelse eller omskrivning.

FAG-LET:
Vi vil orienterer os bredt i udgivelserne af
faglitteratur for at finde egnede titler, som
kan bearbejdes af vores læsepædagoger.

Letbog.dk
Nedlægges, da bøgerne kan lånes på E-reolen

Møder:
Vi afholder mindst fem ordinære bestyrelsesmøder, en generalforsamling samt forretningsudvalgsmøder og inspirationsmøder efter
behov.

Messer:
Vi udstiller på messer som Danmarks
Læringsfestival og Skolemessen og besøger
andre bogmesser, såfremt de bliver til noget.

PR:
Udover nyhedsbreve vil vi udarbejde kataloger over vores udgivelser målrettet biblioteker, læringscentre og andre potentielle kunder. Endvidere vil vi annoncere i Bibliotekspressen, Læsepædagogen og andre relevante
publikationer.

Andre aktiviteter:
Samtlige bestyrelsesmedlemmer opfordres til
at deltage i temadage, bogmesser, foredrag,
projekter og samarbejder med andre aktører.

