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For en ægte bogsluger er det ikke usædvanligt at skabe overblik over sin læsning ved at notere datoen ned
hver gang man har læst en bog færdig, ligesom nogle af os laver lange lister over hvilke bøger vi har tænkt
os at læse i den nærmeste fremtid. Udover at skabe overblik kan det være sjovt at se tilbage på, hvad man
har læst igennem årene, og hvordan ens smag har udviklet og forandret sig. Når det er sagt må det
indrømmes, at man nok skal være af en ret nørdet støbning for at holde styr på nussede bogkalendere eller
regneark på computeren hvor man har noteret flere års læsning ned.
Her i den digitale tidsalder findes der dog et alternativ, som de fleste nok vil synes er noget sjovere - nemlig
den virtuelle bogreol. En virtuel bogreol er en database eller app på internettet, hvor man kan indsætte bøger
i forskellige kategorier som for eksempel "Har Læst", "Vil Læse", uploade billeder af ens foretrukne forside,
skrive små kommentarer eller anmeldelser og arrangere sine bøger ud fra tags. Det kan måske umiddelbart
lyde kompliceret, men siderne er som oftest meget brugervenlige, og ikke sværere at navigere rundt på end
fx. Facebook.
Nu sidder der måske nogle og tænker, at sådan noget nemt kan blive en tidssluger - tid, som man i stedet
kunne bruge på at læse. Men der er faktisk mange fordele ved en virtuel boghylde. For det første er
boghylderne et socialt medie, hvor man opfordres til at udveksle anmeldelser og anbefalinger og henvises til
andre brugere med lignende smag. Det kan være et fantastisk værktøj til hurtigt at opdage en masse nye
bøger.
Derudover kan der være en økonomisk fordel ved de virtuelle bogreoler for de af os, som er slemme til at
bruge lidt for mange penge på bøger. De fleste bogelskere kender nok det, at man har lyst til at fare ud og
købe alle de spændende nye bøger der udkommer, hvadenten man har tid til at læse dem med det samme
eller ej. Behovet for at straks at føje bogen til sin samling kan tilfredsstilles ved i stedet at føje den til sin
virtuelle bogreol, hvor man kan kigge på det fine omslag og glæde sig til den. Det samme gør sig gældende
med biblioteksbøger. Det er meget tilfredsstillende at føje bogen til sin virtuelle reol, hvor den kan blive ved
med at udgøre en del af ens samling, efter man har afleveret den fysiske bog på biblioteket igen.
Hvis man har brug for et afvænningsmiddel til impulskøbene eller gerne vil vise sin bogsamling frem til

vennerne på en sjov måde - inklusive alle de bøger man har læst, og ikke kun dem, man ejer - er det altså
bare med at komme i gang med at udforske de forskellige muligheder for en virtuel bogreol.
Jeg kan anbefale følgende sider:
http://weread.com/ [3] Facebooks egen virtuelle bogreol.
http://www.shelfari.com [4] En stor database med flest nye bøger og et meget tiltalende design.
http://www.librarything.com [5] Masser af brugere og lister over udgivelser, men kræver som den eneste af
siderne at man betaler for at indsætte et ubegrænset antal af bøger på sin hylde.
http://www.goodreads.com [6] En anden stor database med forskellige quizzer og søgbare citater.
http://www.minbogdinbog.dk [7] En ny, men ganske god, virtuel bogreol for danskere.
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