LÆSEKOMPASSET

Hvad er
Læsekompasset?
Læsekompasset er et digitalt værktøj, der kan anvendes af brugere
og professionelle til at hente inspiration til gode læseoplevelser.
Den første prototype (april 2018) er et
innovativt e
 ksempel på, hvordan et nyt
og ændret formidlingsfokus kan forbedre
brugeroplevelsen for dem, der søger efter
nye læseoplevelser.
Det unikke ved Læsekompasset:
•	En radikalt ny måde at skabe inspiration
til læsning og finde litteratur baseret
på oplevelsesindeksering
•	et nyt sprog og modtagerorienteret fokus
på den professionelle samtale om gode
læseoplevelser
•	et stærkt grundlag for at skabe inspirerende
og personaliserede digitale brugerrejser
•	en løsning og et interaktionsdesign, som
er baseret på brugerdrevet innovation

Se prototypen på Læsekompasset
content-first.demo.dbc.dk

•	en oplevelsesprototype med stort
potentiale for at skabe bedre sammenhæng mellem b
 ibliotekets digitale og 
fysiske samlinger.
Læsekompasset er udviklet som et mod
ningsprojekt i tæt samarbejde mellem 
Hillerød Bibliotek, Rødovre Bibliotek,
centralbibliotekerne, DDB og DBC. Derudover
har flere end 50 brugere bidraget med input
i kvalitative interviews, og en lang række
fagfolk fra danske biblioteker har deltaget
i seks workshops.
Projektet afdækker væsentlig ny viden om
litteraturformidling, medieadfærd og læsning
samt strategier for, hvordan man guider
brugeren rundt i bibliotekernes oceaner
af bøger.

Bidrag til
Læsekompasset
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Vil du være med til at gøre Læsekompasset
bedre og bredere, så læg skønlitterære titler ind.
Alle bøger i Læsekompasset er registreret med
tags i et bagvedliggende inddateringssystem –
Metakompasset.
Metakompasset er både en database og et
inddateringsfællesskab, som alle biblioteksfolk, der beskæftiger sig med skønlitteratur,
opfordres til at bidrage med indhold til.

Sådan gør du
Tag udgangspunkt i en skønlitterær titel, som
du har læst for nylig. Log på Metakompasset
og indtast titlens faust- eller ISBN-nummer.
Titlen hentes fra databrønden sammen med
en forsideillustration. Derfra er det bare at gå
i gang og afmærke de tags, der passer bedst
til titlen. Både undervejs og inden godkendelse
er der en opsummering af de tags, du har valgt.
Dagen efter inddateringen er titlen tilgængelig
i Læsekompasset.

VIL DU VÆRE MED?
For at komme i gang skal du have et login til M
 etakompasset.
Det får du ved at sende en mail til projektleder og bibliotekar
Sarah Elizabeth Hvidberg fra Hillerød Bibliotekerne på:
shvi@hillerod.
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Følg projektet
på nettet
Læsekompasset har sin egen side på Centralbibliotekernes
website: centralbibliotek.dk/laesekompasset
Her kan du følge projektet. Du kan også modtage
nyhedsbreve ved at sende din mailadresse til
shvi@hillerod.dk

Er du interesseret i at være med til at teste
Læsekompasset eller på anden måde tage aktiv
del i projektet, er du ligeledes v elkommen til
at skrive.

PERSPEKTIVER FOR DEN VIDERE UDVIKLING
Frem til sommeren 2018 arbejdes videre med udvikling og finpudsning af prototypen,
som også vil blive prøvet af på en række biblioteker. Du kan være med! De biblioteker,
der er med til at afprøve prototypen, får ny inspiration til arbejdet med litteratur
formidling og påvirker udviklingen.
Der arbejdes også med modning af flere idéer til opfølgende projekter:
– Udrulning af “Readers’ Advisory” som model for vejledning om læsning til brugere
på en række biblioteker med Læsekompasset som digitalt støtteværktøj
– Brug af crowdsourcing til at engagere læsere og gøre dem til aktive medskabere
af de oplevelsesorienterede metadata, som Læsekompasset anvender
– Muligheden for at sprede Læsekompassets nye litterære navigationsmuligheder
til bibliotekernes andre formidlingsplatforme.

Joyce Saricks
i Odense
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Sæt et stort kryds i kalenderen
ved den 7. juni 2018.
Den 7. juni 2018 afholder Læsekompasset en
heldagskonference på Odense Hovedbibliotek.
Joyce Saricks, som i flere årtier har arbejdet
dedikeret med Readers’ Advisory i USA, er
hovedtaler på konferencen.

Hvis du overvejer at deltage, kan du allerede
nu sende en mail til Sarah Elizabeth Hvidberg
på shvi@hillerod – så sender vi programmet
for dagen, når det foreligger, og oplysninger
om, hvordan du kan tilmelde dig.

JOYCE SARICKS SIGER
“We aren’t expected to find the perfect book.
There isn’t just one book that will satisfy
a reader asking for suggestions. Readers’
advisory is about talking with readers, set
ting up long-term relationships, and offering
a range of stories that might match their
moods today”.
(Booklist online, august 2016)

Projektpartnere
En lang række fagfolk med knowhow inden for litteraturformidling,
grænsefladeudvikling, brugeradfærd, metadataregistrering samt 
søge- og navigationsmønstre på nettet har sammen med brugere,
der løbende tester og giver feed-back, deltaget i udviklingen af
Læsekompasset.
Gentofte Centralbibliotek
Egedal Bibliotekerne
Herning Centralbibliotek
Hillerød Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Odense Centralbibliotek

Randers Bibliotek
Roskilde Centralbibliotek
Rødovre Bibliotekerne
Vejle Centralbibliotek
Aalborg Centralbibliotek
Aarhus Bibliotekerne

eReolen
Litteratursiden
DBC
DDB

FÅ MERE INFORMATION
Alle, der ønsker at vide mere om Læsekompasset,
er velkomne til at kontakte projektleder og bibliotekar
Sarah Elizabeth Hvidberg fra Hillerød Bibliotekerne
på shvi@hillerod.

