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DEN NYE VIDENSPORTAL FOR BIBLIOTEKER, FORFATTERE OG FORLAG

November måned står ikke kun i Bogforums navn. I november slår en stor, ny satsning dørene op for landets biblioteker, forfattere og forlag, hvor der for første gang nogensinde etableres en fælles kommunikationskanal.
I en tid, hvor der er øget fokus på biblioteker som kultur- og multihuse, der skal rumme alt mellem himmel
og jord, men hvor bogbestanden svinder, har Vores litteratur sat sig for at skabe et fælles forum, hvis mål
er at sætte fokus på litteraturen for at fastholde og fremme litteraturens rolle på bibliotekerne i en tid, hvor
der mange steder bliver skåret ned på litteraturen til fordel for de nye funktioner, bibliotekerne bliver pålagt. Målet er med andre ord at skabe bedre betingelser for litteraturen og litteraturformidlingen i Danmark
ved at binde de tre led tættere sammen til gavn og glæde for alle implicerede og ikke mindst biblioteksbrugerne i sidste ende.
Portalen vil bl.a. gøre det muligt for forlagene at informere alle bibliotekarer direkte om kommende udgivelser, nye tiltag, udenlandske forfatterbesøg m.v., for forfatterne at præsentere dem selv og gå i dialog
med landets bibliotekarer om deres forfatterskab, liste foredrag op m.v., og for bibliotekerne er det planen,
at sitet ud over at skabe et stærkere bånd til forlagsbranchen og forfatterstanden skal agere arbejdsværktøj
i forhold til at effektivisere og lette nogle af arbejdsgangene på landets biblioteker, herunder accentuere
bibliotekernes litteraturformidling.
Vores litteratur er et samarbejde mellem Rikke Toft Kleemann, der har arbejdet i bogbranchen siden 1999,
og A Close Shave, der er udbyder af den sociale vidensportal Academy, som bl.a. medarbejderne i Bog og
Idé bruger, og som sikrer, at de kan tilgå og udveksle relevant information til enhver tid. Vores litteratur er
endvidere blevet til i tæt sparring med Lise Vandborg og Litteratursiden for at sikre, at den information, der
bliver gjort tilgængelig, også er relevant for bibliotekarerne rundtomkring i landet.
For mere information om portalen, kontakt:
Rikke Toft Kleemann
Stifter
Landemærket 25, 5. 1119 København K
+ 45 20 64 12 64 / rikke@voreslitteratur.dk
www.voreslitteratur.dk

