Årets Bedste Bogarbejde 2021
– de smukkeste bøger fra 2020

Du er inviteret
Forening for Boghaandværk inviterer dig hermed til at indsende de smukkeste bøger fra
2020 til bedømmelse i Årets Bedste Bogarbejde og til at deltage i konkurrencen om at
vinde Den Danske Bogdesignpris.

Den Danske Bogdesignpris
Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde udvælger de smukkeste og mest vellykkede bøger
fra det forgangne år, nu 2020. Blandt de cirka 30 bøger, der udvælges, bliver Den Danske
Bogdesignpris tildelt til tre værker: En bog for voksne, en bog for børn og et bogomslag.

Kriterier for indsendelse
· Bøger, e-bøger og apps udgivet i 2020 kan sendes ind
· De ansvarlige for den kreative grundidé bag bogen skal være bosat i Danmark
· Bogen skal være industrielt fremstillet, dvs massefremstillet

Kategorier
Du indsender en bog til udvælgelse i en specifik kategori. Hvis du vil deltage i flere kategorier, skal du indsende to eksemplarer ind af bogen med to udfyldte skemaer for hver
kategori, du vil deltage i.
1. Skønlitterære bøger
2. Børne- og ungdomsbøger
3. Tegneserier og graphic novels
4. Fag- og undervisningsbøger
5. Foto- og kunstbøger
6. Kataloger
7. Bogomslag
8. E-bøger og apps
De indsendte bøger må gerne være genudgivelser, særudgaver og lignende af tidligere
udgivne bøger. Indholdet i værkerne behøver derfor ikke være nyt. Der kan indsendes
såvel enkelttitler som bogserier.

Kriterier og bedømmelse
Som udgangspunkt for bedømmelsen vurderes, hvordan bogen forløser de intentioner,
der ligger bag det værk, den formidler. Nøglebegreber er funktion, æstetik og teknisk udførelse. Til bogens funktion hører blandt andet læselighed og overskuelighed. Til bogens
æstetik hører art direction, skriftvalg og generelle visuelle udtryk. Til bogens tekniske
udførelse hører sats, reproduktion, tryk, papir og indbinding.

Komitéen
Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde består af ansete fagfolk fra den danske bogverden.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Christian Kaaber, antikvar og boghistoriker (formand)
Anette Wad, forlagsdirektør
Janne Klerk, fotograf
Laura Stamer, fotograf
Louise Hold Sidenius, grafisk designer
Søren Damstedt, grafisk designer
Rikke Hansen, grafisk designer og ekstern lektor
Pia Jønsson, tekstforfatter og konceptudvikler
Martin Hougaard, kontaktchef
Bo Borum, produktionschef

Vi tilstræber, at komitéen afspejler så mange faglige kompetencer inden for bogproduktion som muligt. Komitéens medlemmer arbejder frivilligt, og Forening for Boghaandværk
modtager gerne motiverede forslag til potentielle medlemmer. Alle indsendte bøger
bliver bedømt fysisk, hvor komiteen vurderer og diskuterer alle indsendte bøgers mulige
plads blandt de udvalgte.
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 den konkrete bedømmelse og forlader lokalet.

Indsendelse
Ved indsendelse skal du anvende skemaet på sidste side. Skemaet kan hentes som pdf-fil
på boghaandvaerk.dk. Du skal indsende skemaet i to eksemplarer og udfylde det omhyggeligt. Du kan både udfylde det digitalt og printe det, eller udfylde det i hånden.
Bøgerne skal, sammen med skemaerne, indsendes til Det Kgl. Bibliotek, att.: Mads Brunsgaard, Christians Brygge 8, 1219 København K, senest mandag den 20. september 2021 kl.
12.00. Du kan også aflevere bøgerne i Diamantinformationen på biblioteket.
Indsendelse af e-bøger og apps skal selvfølgelig ske digitalt. Send en mail med et download link og skemaet vedhæftet til mad@kb.dk. Du skal IKKE vedhæfte e-bogen eller
app’en til mailen. Brug i stedet Dropbox, WeTransfer eller lignende til at generere et
downloadlink.

Gebyr
Det koster kr. 250,- pr. indsendt bog eller bogserie, der skal bedømmes under ét. Beløbet
bedes indbetalt på foreningens bankkonto 1551 7029977 mærket værkets titel. For værker der bliver udvalgt betales yderligere kr. 250,-.

Offentliggørelse
Alle udvalgte værker bliver udstillet på Det Kgl Bibliotek. Udstillingen bliver også vist på
årets Bogforum. De udvalgte værker bliver præsenteret i et trykt katalog, der udleveres
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gratis under udstillingen. Kataloget rummer motivering af hvert enkelt værk og er designet af en dansk bogdesigner.

Prisfest på Det Kgl. Bibliotek
De udvalgte værker vil være at finde på udstillingen Årets Bedste Bogarbejde 2021 på Det
Kgl. Bibliotek i Den Sorte Diamant i København. På udstillingen afslører vi vinderne af Den
Danske Bogdesignpris. Samtidig tildeles foreningens tre hæderspriser til bogfolk der har
udvist en særlig ildhu og kompetence for det gode bogarbejde.
Alle udvalgte bøger modtager 3 stk diplomer i forbindelse med prisuddelingen. Diplomet
bliver overrakt til prismodtageren.

Baggrund og formål
Formålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er at skabe opmærksomhed om
dansk-producerede bøgers design og tekniske kvaliteter samt at hædre personerne bag.
Foreningen har udvalgt det ypperligste boghåndværk hvert år siden 1934. I 2007 blev
Den Danske Bogdesignpris tilføjet, da vi oplevede et behov for at kunne give en særlig
udmærkelse til de bedste af de bedste.

Har du spørgsmål?
Alle spørgsmål vedrørende Årets Bedste Bogarbejde 2021 bedes rettet til sekretariatsleder Mads Brunsgaard på mad@kb.dk.

Returnering af indsendte bøger
Indsendte bøger bliver kun returneret, hvis der foreligger særlig aftale. Ønskes bøger
afleveret pr. bud, skal dette ske i Diamantinformationen i Den Sorte Diamant.

Følg os
Følg os på Facebook.com/boghaandvaerk og Instagram.com/boghaandvaerk. På
Instagram er det oplagt at besøge #åretsbedstebogarbejde for et kig på udstillingen og
prisuddelingen fra de sidste par år. På boghaandvaerk.dk kan du desuden se kataloger fra
de seneste år. Her kan du også melde dig ind i foreningen, og få mulighed for at deltage i
en masse, spændende boghåndværks-relaterede arrangementer (når der ikke lige er en
pandemi).

Tilmeldingsskema til Årets Bedste Bogarbejde 2021
Må både udfyldes digitalt og i hånden. Skriv med blokbogstaver. Ved indsendelse giver du samtidig tilladelse til, at Forening for
Boghaandværk må kontakte dig via mail om Årets Bedste Bogarbejde

Ønskes bedømt i kategori (max én kategori pr. skema)
Titel

Forfatter(e)

Redaktør(er)
Forlag
Tilrettelægger, indhold
Tilrettelægger, omslag
Illustrator
Fotograf
Skrifttype(r)
Trykkeri
Papir

Bogbinder
Format

Sidetal

Oplagstal

Udgave

Pris inkl. moms

ISBN/ISSN

Bemærkninger

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

Mail							
Underskrift							

Kr. 250 er indbetalt på bankkonto 1551-7029977
Faktura ønskes, sæt kryds
Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes Forening for Boghaandværks nyhedsbrev med nyt fra foreningen

