Årets Bedste Bogarbejde/
Den Danske Bogdesignpris 2019
DE SMUKKESTE BØGER FRA 2018

Indbydelse
Forening for Boghaandværk indbyder hermed til indsendelse af bøger til bedømmelse.
Hvert år udvælger en komité årets bedste bogarbejde i en række kategorier. De udvalgte
bøger er automatisk nomineret til Den Danske Bogdesignpris, som bliver uddelt til en
fagbog, en skønlitterær bog, en børnebog og et fedt bogomslag.
Formålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er at skabe opmærksomhed om
dansk-producerede bøgers design og tekniske kvaliteter samt at hædre personerne bag.
Komitéen
De indsendte bøger vil blive bedømt af en komité bestående af:
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Christian Kaaber, antikvar og boghistoriker (formand)
Anette Wad, forlagsdirektør
Bettina Kjærulff-Schmidt, grafisk designer
Camilla Jørgensen, grafisk designer
Janne Klerk, fotograf
Louise Hold Sidenius, grafisk designer
Pia Jønsson, tekstforfatter og konceptudvikler
Rikke Hansen, grafisk designer og ekstern lektor
Søren Hørdum, forlægger og grafisk produktionskonsulent
Udenlandsk jurymedlem: Anita Ankarcrona, boghistoriker

Bedømmelse
§§ Såfremt et medlem af komitéen har haft indflydelse på én eller flere indsendte bøger,
f.eks. som tilrettelægger eller producent, anses vedkommende for inhabil ved udvælgelsen af disse bøger.
§§ Bøgerne, der skal være produceret i år 2018, bedømmes inden for disse kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.

Skønlitterære bøger
Fag- og undervisningsbøger
Foto- og kunstbøger
Kataloger
Børne- og ungdomsbøger

6.
7.
8.
9.
10.

Tegneserier og graphic novels
Bogomslag
Paperbacks og digitalt trykte bøger
Digitale bøger
Øvrige bogtyper

Kriterier
I sin bedømmelse vil komitéen tage hensyn til bogens funktion, æstetik og tekniske udførelse. Til bogens funktion hører blandt andet læselighed og overskuelighed. Til bogens
tekniske udførelse hører sats, reproduktion, tryk, papir og indbinding.
Gebyr
For at tilskynde flere til at indsende bøger, er gebyret i år nedsat med 1/3 til kr. 250 pr.
indsendt bog eller bogserie, der skal bedømmes under ét. Beløbet bedes indbetalt på

foreningens bankkonto 1551 7029977. For bøger og bogserier, der bliver udvalgt, betales
der yderligere kr. 250,-, som takket være fondsmidler, er halveret i forhold til tidligere år.
Hvis din indsendte bog/bøger bliver udvalgt, bliver den udstillet i Den Sorte Diamant og
på Bogforum 2019 i Bella-Center samt på forskellige museer, biblioteker, designskoler etc.
her i landet.
Endvidere sørger Forening for Boghaandværk for, at bøgerne bliver sendt til bedømmelse i Verdens Bedste Bøger/Die Schönsten Bücher Aus Aller Welt og vises på udstillinger i
Frankfurt am Main og Leipzig. Se tidligere udvalgte bøger på stiftung-buchkunst.de.
Indsendelse
Ved indsendelse skal du anvende dette skema. Skemaet kan også hentes som pdf-fil på
www.boghaandvaerk.dk. Skemaet, der indsendes i to eksemplarer, bedes udfyldt omhyggeligt og tydeligt.
Bøger skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 22. februar 2019. Alle indsendere vil i løbet af april måned modtage besked om, hvorvidt den indsendte bog/de indsendte bøger er blandt årets udvalgte og dermed nomineret til priserne.
Offentliggørelse
Åbningen af udstillingen Årets Bedste Bogarbejde 2019 finder sted på Det Kgl. Bibliotek i
Den Sorte Diamant i København d. 12. juni 2019. Endeligt program annonceres på boghaandvaerk.dk.
I forbindelse med åbningen afsløres årets vindere af Den Danske Bogdesignpris.
Samtidig uddeles foreningens hæderspriser. Indbydelse til åbningen vil blive sendt til alle
indsendere og til Forening for Boghaandværks medlemmer samt til pressen. Alle udvalgte bøger modtager diplom (3 eks.) i forbindelse med prisuddelingen.
Udstillingskatalog
Årets Bedste Bogarbejde 2019 vil blive dokumenteret i et katalog, der uddeles gratis i
forbindelse med udstillingerne.
Information/sekretariat
Alle spørgsmål vedrørende Årets Bedste Bogarbejde 2018 bedes rettet til:
Forsendelsesadresse:
Forening for Boghaandværk
c/o Det Kgl. Bibliotek
att.: Mads Brunsgaard
Postboks 2149
1016 København K
E-mail: mad@kb.dk
tlf: 9132 4546

Besøgs-/afleveringsadresse:
Forening for Boghaandværk
c/o Det Kgl. Bibliotek
att.: Mads Brunsgaard
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København K
E-mail: mad@kb.dk
tlf.: 9132 4546

OBS!
Indsendte bøger bliver kun returneret, hvis der foreligger særlig aftale. Ønskes bøger
afleveret pr. bud, skal dette ske i Diamantinformationen i Den Sorte Diamant.
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Vedlagt fremsendes følgende bog/bogserie – UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER:
Ønskes bedømt i kategori
Titel
Forfatter(e)
Redaktør(er)
Forlag
Tilrettelægger, indhold
Tilrettelægger, omslag
Illustrator/fotograf
Skrift
Trykkeri
Papir
Bogbinder
Format
Oplagstal

Sidetal

Pris inkl. moms

Udgave

Evt. bemærkninger (brug evt. bagsiden)

ISBN/ISSN

Indsender (forlag/firma/navn)
Kontaktperson
Adresse
Telefon/mail 							

Ja tak, send mig gerne nyhedsmails om prisen

Dato/underskrift							

Faktura ønskes, sæt kryds

Betaling
Kr. 250,- er indbetalt på bankkonto 1551-7029977
Kr. 250,- er vedlagt

