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  Uvante og vante læsekredse 

• Gennem aktiv rekruttering skabes nye 
læsekredse. Disse læsekredse vil primært 
være opbygget af befolkningssegment-
er, hvor læsning sjældent er på menuen. 
Segmenterne identificeres ud fra de 10 
målgrupper defineret i rapporten “Frem-
tidens Biblioteker - målgruppebaseret 
viden”.

• Eksisterende læsekredse vil også blive 
implementeret da de selvfølgelig ikke 
skal holdes udenfor.

  Forfattergruppen Alssund

• Rekrutteres til at producere en antologi 
med noveller, digte oa. Disse har afsæt i 
lokalområdet, og omdrejningspunktet er 
Alssund set med fremmede øjne (turist, 
gæst).

• Forfatterproduktet bliver fritstillet til læse-
kredsene og andre interessanter. Pro-
duktet vil blive udgivet både som P-bog, 
E-bog og lydbog.

• Forlaget Lindhardt & Ringhof er engag-
eret som eksterne partnere til at yde 
redaktionel hjælp og overse trykningen.

  Digital/fysisk formidling

• Spændet mellem det fysiske og digitale 
søges koblet ved at have genstande i ud-
stillingsrummet der kan skabe en umid-
delbar og ligetil adgang til det digitale. 
En adgang der er åben og engagerende 
både for den aktive deltager og tilskuer.

• I en instans vil dette tage form af et 
touchtable, hvor brugere på biblioteket 
vil være i stand til at interagere med 
forfatterproduktet på mange forskellige 
måder.

• En ekstern lokal partner vil blive fundet til 
et samarbejde, hvor målet er at finde nye 
og innovative måder at koble det digitale 
og fysiske rum.

Formidling i spændvidden er et multibenet projekt, der søger at skabe nye læsere gennem flere 
forskellige aktiveringsområder.
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  Indhold på de digitale platforme

• Forfatterne vil blive filmet mens de 
fortæller om deres bidrag, evt. oplæsning 
af dele af eget værk. Dette vil fungere som 
en ekstra forfatter-til-læser formidling.

• Læsekredsene vil få mulighed for at blive 
filmet mens de fortæller om deres oplev-
else med forfatterprodukterne og det at 
være del af en læsekreds. Dette vil fun-
gere både som læser-til-læser formidling 
og feedback til forfatterne.

  Mål

• Skabe nye læsere og en ny læsekreds 
kultur

• Give lokale forfattere mulighed for at 
forbedre deres virke bl.a. gennem feed-
back.

• At skabe formidling i spændet mellem 
det fysiske og digitale. Vise de mere 
analoge brugere bibliotekets digitale ud-
bud på en naturlig og interessant måde i 
det fysiske rum.
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