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Nyheder fra eKurser
Reklamespot for eKurser.nu
  
Så er den her: reklamespottet for ekurser.nu som kan køres
på bibliotekernes storskærme. Så hermed en opfordring til
at afspille den på bibliotekernes storskærme med eller
uden lyd. Den varer et lille minut og kan hentes på
YouTube-adressen: 
https://www.youtube.com/edit?
o=U&video_id=h5BYlv3cwVw&feature=vm 
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Nye kurser på eKurser.nu
 
Håndfri Mobiltelefoni
Hvordan kan du udnytte mulighederne medd in
mobiltelefon, når du sidder bag rattet, uden at komme i
ulykke? Se e-kurset og bliv mere sikker i trafikken. 
http://www.ekurser.nu/kursus/468 
 

Historiske kort på nettet
Hvordan så Danmark ud i gamle dage? Find digitaliserede
kort over Danmark, der går helt tilbage til begyndelsen af
1800-tallet, og find fx dine slægters gårde. Lær her at
navigere i flere tusind historiske kort på nettet. 
http://www.ekurser.nu/kursus/458 
 

Goodreads
Goodreads er nettets muligvis største fællesskab for
læsere. Her kan du finde inspiration og information om
bøger, snakke med andre, deltage i bogklubber, holde styr
på din læsning og meget meget mere. Lær her hvordan du
kan dyrke din læseinteresse på en sjov måde. 
http://www.ekurser.nu/kursus/464 
 

Din Sundhed og medicin. Del 9
Med app’en Medicintjek kan du Søg på et produkt eller
scan stregkoden på medicinæsken og få adgang til
oplysninger om bl.a. produktets navn, virksomt
indholdsstof, opbevaring, indikationer, anbefalet dosering,
styrke, pris, indlægsseddel og evt. risici ved samtidig brug
af flere præparater. Lær her at få glæde af app’en 
http://www.ekurser.nu/kursus/463 
 

IT- fagsprog
Et godt kendskab til IT-fagsprog er en forudsætning for at
kunne navigere rundt på nettet problemfrit. Prøv vores
sprogkursus og lær at tale IT-fagsprog. 
 

Mango Languages
I Mango Languages finder du 71 sprog, og kurserne kan
benyttes med computer, smartphone eller tablet. Med

http://www.ekurser.nu/kursus/468
http://www.ekurser.nu/kursus/458
http://www.ekurser.nu/kursus/464
http://www.ekurser.nu/kursus/463
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Mango Languages gøres det nemt for dig at lære nye
sprog på en sjov måde eller få styrket dine
sprogkendskaber, så du bliver god til at kommunikere på
din ferie eller på arbejdet.  
 

Test dig selv: Har du styr på din digitale
sikkerhed?
Pengenyt har lavet dette testsystem, hvor du kan tjekke din
egen omgang med det digitale. Test dig selv og bliv måske
mere bevidst om din digitale sikkerhed
http://www.ekurser.nu/kursus/462 
 

Statistik
Her kan du se statistikopgørelse for trafikken på portalen: 
http://danmarksbiblioteksindex.dk/lib.aspx?
id=113&view_index=3 
 

Nyheder fra eReolen
Global fortsætter efter testperioden i en udvidet
udgave
Vi har via servicen eReolen Global siden 17. juni 2015
tilbudt e-bøger og netlydbøger på engelsk fra leverandøren
Overdrive, og der har været stor brug af dem. 
Den nuværende aftale med Overdrive er en aftale om en
testperiode på 1 år, som udløber i juni 2016, men der er nu
indgået en ny aftale om at forsætte og udvide servicen. En
del af de titler, der ligger i servicen nu bliver fortsat
tilgængelige, og derudover indkøbes nye titler, så servicen
får et indhold, der er ca. 3 gange så stort. Det er en gruppe
af CB’ernes materialevælgere på den udenlandske
litteratur, der tager sig af materialevalget og eReolens
redaktion varetager formidlingen på eReolen Global. 
  
Fortsættelsen af tilbuddet om engelske e-bøger og
netlydbøger er et resultat af samarbejdet mellem DDB,
CB’erne, Kulturstyrelsen og eReolen, og den er finansieret
af CB’erne og eReolen. Der er derfor ikke udgifter
forbundet med at tilbyde servicen for de enkelte biblioteker.
I næste nyhedsbrev er der yderligere information om det
nye indhold og nye tiltag mht. formidlingen.

eReolen for børn

http://www.ekurser.nu/kursus/462
http://danmarksbiblioteksindex.dk/lib.aspx?id=113&view_index=3
http://www.pallesgavebod.dk/
http://www.ereolen.dk/
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eReolen for børn
eReolen er i fuld gang med projekt ”eReolen for børn,” der
skal udvikle en indgang fra eReolen til en hjemmeside for
børn og unge, der udelukkende præsenterer eReolens
børnematerialer, og hvor der lægges særlig fokus på
formidling og temaer rettet mod børn og unge i alderen 7-
14 år. Projektet er støttet af DDB. 
  
En lettere login-løsning vil være væsentlig for børns
kendskab til og anvendelse af eReolens e-bøger og
lydbøger. Projektet skal udvikle en teknisk løsning, der gør
det muligt at anvende UNI-login på eReolen for børn. Dette
vil være med til at styrke børn og unges direkte anvendelse
af eReolen for børn og gøre det langt lettere for dem at
anvende den digitale litteratur, da de allerede har et UNI-
login fra skolen. 
  
Projektet tilbyder alle biblioteker i Danmark at give børnene
adgang til det nye website via UNI-login, og der er udsendt
information til alle biblioteksledere om, hvordan de tilmelder
sig løsningen med UNI-login. 
  
Med udviklingen af en UNI-login løsning på eReolens nye
børnesite bliver det muligt at give brugere fra Biblo direkte
adgang til at læse/lytte på eReolen uden at skulle logge ind
på eReolen igen. Projektet etablerer også et samarbejde
med Biblo om at trække relevante formidlingselementer fra
Biblo ind på eReolen og henvise fra eReolen til Biblos
sociale univers. 
  
Gennem samarbejdet med Biblo styrker projektet
sammenhængen og synligheden af bibliotekernes digitale
tilbud til børn og skaber en større synergi mellem eReolen
og Biblo. 
  
Det nye børnesite bliver lanceret 1. september. 
 

Årshjul og markedsføringskampagne
eReolen har udarbejdet et årshjul, der giver en oversigt
over temaer og målgrupper for markedsføringskampagner i
2016. Børn og unge er et vigtigt fokusområde for eReolen i
2016, og de overordnede temaer og målgrupper i eReolens
formidling henover året er: 
 

Juni, juli og august: Sommerkampagne målrettet de
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9-14 årige
September: Debuttanter; Unge og voksne læsere
September og oktober: Fantasy; Unge
November: Efterårskampagne; Nye brugere
December: Jul og kalenderhistorier: Børnefamilien

  
Temaerne ”Debuttanter”, ”Fantasy” og ”Jul og
kalenderhistorier” sker i samarbejde med Litteratursiden. 
  
Årsplanen for markedsføringsaktiviteterne vil blive brugt
internt, som guide for redaktionsarbejdet. Derudover bliver
den kommunikeret ud til forlagene på eReolen, således at
der kan skabes et tættere samarbejde omkring temaer og
kampagner. Ligeledes er interesserede biblioteker også
velkommen til at bidrage med ideer til temaer, m.m. 
  
Årsplanen kan ses på eReolens hjemmeside under
”Presse” og ”Årshjul” i eReolens footer 
 
Sommerkampagne
eReolens sommerkampagne rettet mod børn og unge
lanceres den 13. juni 2016. 
  
I år vil eReolens sommerkampagne fokusere på børn og
unge. Denne gruppe af brugere udgør et stort potentiale for
at kunne udbrede kendskabet til eReolen og introducere
læsning og lytning af digital litteratur hos nye brugere
(Fremtidens biblioteker s. 111). Desuden er dette fokus i
god tråd med eReolens særlige fokus på målgruppen i
2016, samt udviklingen af det ny børnesite, som lanceres i
september. 
  
Sommerkampagnens formål er at formidle litteratur og
inspirere til læselyst hos børn og unge og informere
målgruppen om, at de kan benytte eReolen til at læse og
lytte til e-bøger og lydbøger fra bibliotekerne via tablets og
smartphones. 
  
I forbindelse med kampagnen vil der blive udformet fysiske
og digitale materialer, der vil blive tilgængelige for
bibliotekerne via eReolens hjemmeside i forbindelse med
lanceringen. Sommerkampagnen skal desuden
synliggøres, hvor børn og unge færdes på nettet i
sommerferien. 
  

https://ereolen.dk/node/42
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Der vil være mere information om sommerkampagnen i
næste Netbib nyhedsbrev. 
 
 

Opdatering til eReolen Global app
Der er kommet en opdatering til den app, der giver adgang
til eReolen Globals materialer. App'en hedder Overdrive, og
der er en opdatering til både iOS og Android udgaven af
app'en. 
 
Den nye opdatering løser de udfordringer, der har været
med iOS app'en.  
 

Driftforstyrrelser
I forbindelse med driftsforstyrrelser på de lokale biblioteker,
der medfører kendte perioder med udfald i anvendelsen af
eReolen, opfordrer vi bibliotekerne til at skrive en mail til
eReolen vedr. dette. Dette vil give eReolen bedre grundlag
for at supportere brugere, der henvender sig med log ind
problemer. Mailen kan sendes til skbr@aahus.dk. 
 

Statistik
Månedsstatistik for e-bøger 
Månedsstatistik for lydbøger 
 

Nyheder fra Faktalink og
Forfatterweb

Nyt fra Faktalink og Forfatterweb i maj
I dagene 16.-19. maj er København vært for en
international konference om kvinders rettigheder, sundhed,
ligestilling m.m. Konferencen ”Women deliver” har
deltagelse af ministre og politikere fra hele verden samt
repræsentanter fra erhvervsliv, NGO’er og andre
organisationer. 
I ugerne 19 og 20 indgår bibliotekerne i et nationalt
samarbejde med DR, Filminstituttet og mange flere som
alle sætter spot på temaet Kvinde. 
 
Både Faktalink og Forfatterweb følger op på konferencens
t tt f k k i d f h ld tti h d

http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-18-April-2016_Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-18-April-2016-Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://www.faktalink.dk/
http://www.forfatterweb.dk/
http://wd2016.org/
http://www.dr.dk/nyheder/tema/women-deliver
http://www.dfi.dk/Nyheder/Nyheder-til-biblioteker/Dokumentarfilm-temaer/Temaoversigt/Kvindebilleder.aspx
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tema og sætter fokus kvinders forhold, rettigheder og
økonomiske forhold. Læs mere på Faktalink | Læs mere på
Forfatterweb 
 
Nye artikler på Faktalink
Transkønnede
Cecillia Mundt og Isabel Storm blev det første danske
transkønnede par, som kunne holde bryllup i den danske
folkekirke. De blev viet i Sct. Bendts Kirke i Ringsted den
29. august 2015. 
 
Transkønnede har de seneste år været mere synlige i
medier og populærkultur end nogensinde før. Ved det
europæiske Melodi Grandprix Eurovision i 2014 kunne man
opleve den transkønnede sangerinde Conchita Wurst som
vinder. 
 
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix 
 

Demokrati (Faktalink light)
Politikeren Naser Khader, i sit hjem et hemmeligt sted i
København, viser sin tatovering. Der står demokrati på
arabisk. 
 
Der findes mange måder at forstå demokrati på. I et
demokrati er det folket der bestemmer. Alle har ret til at
stemme. Der afholdes frie valg, og det enkelte menneske
har stor indflydelse på sit eget liv. 
 
Foto: Nils Meilvang / Scanpix

Rumrejser (Faktalink light)
Falcon 9-raket på vej mod rumstationen ISS den 17. januar
2016. 
 
Først sendte man fluer, hunde og aber væk fra Jorden i
raketter. Siden er det lykkedes mennesket at rejse til
Månen i rumraketter og lande robotter på Mars. Men
rumraketter er dyre og farlige, og de forurener. Derfor
arbejder videnskabsmænd på at finde på andre måder at
rejse i rummet på. 
 
Foto: Gene Blevins / Scanpix

Nyt portræt på Forfatterweb 
 

http://www.faktalink.dk/nyheder/tema-kvinde
http://www.forfatterweb.dk/nyheder/tema-kvinde
http://www.faktalink.dk/titelliste/transkonnede
http://www.faktalink.dk/titelliste/demokrati-faktalink-light
http://www.faktalink.dk/titelliste/rumrejser-faktalink-light
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Gertrude Stein
Den amerikanske kritiker, kunstsamler og forfatter Gertrude
Stein betragtede sig selv som et geni, selvom hun længe
havde svært ved at få udgivet sin litteratur. ”Rose er en
rose er en rose” er nok Steins mest kendte vers idet det
opsummerer hendes særlige poetik. Hos Stein er en
gentagelse ikke lig med at sige det samme to gange. Det
enkelte ord skaber nye betydninger for hver gang det
gentages. 
 
Foto: Paris 1946 / Scanpix

Nyheder fra Filmstriben
Nyt fra Filmstriben i maj
I dagene 16.-19. maj er København vært for en
international konference ”Women deliver” om kvinders
rettigheder, sundhed, ligestilling m.m. Bibliotekerne sætter i
den forbindelse spot på kvinden i ugerne 19 og 20 med
temaet Kvinde i et samarbejde med DR, Det danske
Filminstitut m. fl. På Filmstriben har vi samlet en række film
under temaet “Kvinde”. 
 

Abort/omskæring/stening 
 
Abort
I 1683 blev en provokeret abort straffet med halshugning,
og først i 1973 blev aborten lovliggjort for alle og dermed
straffri i Danmark. I Nicaragua har de en af verdens
skrappeste abortlove. 
Se dokumentaren Mord som bringer publikum helt tæt på
udsatte kvinder i Nicaragua og de modige mennesker, der
forsøger at hjælpe. 
 

Omskæring
Omkring 130 millioner kvinder i hele verden er omskåret.
De fleste bor i Afrika. Men også i Europa er der eksempler
på at små piger med indvandrer- og flygtningebaggrund er
blevet omskåret, selv om det er forbudt. 
Se dokumentaren Den hemmelige smerte og spillefilmen
Ørkenblomst 
 
 

http://www.forfatterweb.dk/oversigt/stein-gertrude
http://www.forfatterweb.dk/
http://www.filmstriben.dk/
http://wd2016.org/
http://www.dr.dk/nyheder/tema/women-deliver
http://www.dfi.dk/Nyheder/Nyheder-til-biblioteker/Dokumentarfilm-temaer/Temaoversigt/Kvindebilleder.aspx
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/page/article.aspx?id=2149
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000000263
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=2652669800
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=2818330500
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Stening
Stening er en henrettelsesmetode, der bl.a. kendes fra Det
antikke Grækenland, Jødedommen og Islam. I de
muslimske lande var stening anvendt som straf for utugt og
utroskab. Stening er afskaffet i langt de fleste muslimske
lande. Men nogle få steder, hvor en islamiseringsbølge har
haft fat, rammer det stadig. 
 
Spillefilmen Soraya M. er et drama om en kvinde, der bliver
offer for en sammensværgelse i en iransk landsby. En
amerikansk film, baseret på den fransk-iranske journalist
Freidoune Sahebjam’s roman ”De stenede hende”. 
 

Kvinder og
rettigheder/ligestilling/kvindefrigørelse
I 2015 var det 100 år siden at danske kvinder fik valgret.
Der er sket store fremskridt på ligestillingsområdet siden
da, men der er stadig ulighed mellem kønnene. 
 
Da tennisstjernen Billie Jean King udfordrer den tidligere
Wimbledonvinder og mandschauvinist Bobby Riggs bliver
kampen et symbol på ligestilling mellem kønnene, og den
blev en milepæl for kvindebevægelsen. The battle of the
sexes er en underholdende dokumentar. 
 

I dokumentaren Himlen er vores grænse – kvinder i
Pakistan har sociologen Feridah Sher samtaler med en
række kvinder som i deres arbejde fokusere på
kvindeundertrykkelse. 
 

Den svenske tv-serie Frøken Frimans krig, afsnit 1 handler
om  Dagmar Friman, der flytter hjem efter flere år i
suffragette-bevægelsen i London. I protest mod det
mandsdominerede samfund og den almindelige svindel
med fødevarer beslutter Dagmar Friman sig for at starte et
fødevarekooperativ for og med kvinder. Det er ikke
populært. Serien er inspireret af en sand historie om
klassekamp og kvindekamp i 1900-tallets begyndelse. 
 
Frøken Frimans krig, afsnit 2 
Frøken Frimans krig, afsnit 3 
 

http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=2797863000
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000001580
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000001588
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000001549
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000001563
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000001564
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Prostitution
Prostitution er salg af seksuelle ydelser og findes i dag i de
fleste lande verden over. Den mest udbredte form er den
heteroseksuelle prostitution hvor kvinder er sælgeren og
mænd er køberen. Vi har samlet en række film alle med
emnet: 
 
Prostitution bag sløret – en dokumentar om to unge
kvinder, Minna og Fariba, der er prostituerede i et samfund,
der er domineret af mænd og islamisk lovgivning.

 
Princesas – spillefilm om to unge prostituerede i Madrid,
der søger støtte i deres venskab.

Ung og smuk – spillefilm om 17-årige Isabelle som er besat
af tanken om at miste sin uskyld. Det leder hende ud i et
farligt seksuelt spil, som hun måske ikke forstår
konsekvenserne af.

Voldtægt
Voldtægt er en voldsom seksuel krænkelse og det er
forbudt ifølge dansk strafferet. Voldtægt er en
magtdemonstration og bruges ofte i krigssituationer. 
 
Dokumentarfilmen Voldtægt som krigsvåben fortæller om
Balkan under krigen i årene 1992-1995, hvor mellem 40-
50.000 kvinder blev udsat for voldtægt. I filmen oplever vi,
hvordan massevoldtægt ødelægger, ikke kun kvinderne
som er udsat for voldtægt, men også hele familier og
samfund i flere generationer. 
 

 
En kvinde i Berlin – en spillefilm, baseret på en anonym
forfatter, der foregår i 1945 og handler om krigens sidste
måneder i Berlin, der er et helvede for de mange kvinder,
som bliver voldtaget af russiske officerer. 
 

Stærke kvinder
Her er samlet flere dokumentar og spillefilm om stærke

http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=2570168200
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000002789
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000002154
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000001018
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=2780560400
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kvinder og deres historier. 
 
 
Dokumentar
Jeg vil bare være mig selv – dokumentar der handler om
hvorfor nogle invandrerpiger, der ikke vil indordne sig under
familiens normer, må flygte og gemme sig.

 
Gulabi-banden – I Bundelkhand i Indien er en revolution i
sin vorden blandt de fattigste af de fattige. De fyrige kvinder
i Gulabi Gang giver sig selv helt og fuldt for at tage kampen
op mod kønsbestemt vold, kasteundertrykkelse og udbredt
korruption.

Kvindeliv – vi følger tre enlige mødre i et socialt
boligbyggeri i en forstad til Århus.

 
Vores lykkes fjender – Malalai Joya er en 28-årig kvinde fra
Afghanistan. Filmen følger hendes valgkamp i 2005 op til
det første demokratiske parlamentsvalg i Afghanistan i
årtier. Dokumentaren handler om personligt mod, mod til at
forandre verden, mod til at gå foran. 
Spillefilm

 
White material – den hvide farmer-kvide Maria forsøger at
holde live i sin kaffeplantage i Afrika midt i en borgerkrig.

Tracks – En sand historie om en ung og modig kvinde, der i
1977 vandrer 2700 km gennem Australiens ørken sammen
med en hund og fire dromedarer.

Filmstriben: Ny player på vej i 2016
Der er browsere, der ikke længere understøtter Silverlight
playeren, og browserne kan derfor ikke anvendes til
afspilning af film på Filmstriben. Det gælder Chrome og

f 2016 å f

http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000000533
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000000914
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=2561322800
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=2648086800
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000001265
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000001636
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Edge, og ved udgangen af 2016 også Firefox. 
Vi arbejder derfor på at udskifte Silverlight playeren med en
HTML 5 player, som understøttes af alle browsere. 
 
Vi arbejder også på at opfylde brugernes ønsker om
chomecast og ægte airplay. Vi forventer at de tekniske
ændringer er gennemført i løbet af efteråret. 
Det er pt. muligt at caste skærmen fra en android enhed
v.h.a. chromecast. Men brugerne ønsker ægte chromecast
indbygget i android og ios app samt mulighed for at
chromecaste fra andre enheder. 
 
Hvad kan man i dag
I dag er der mulighed for at afspille film via ios app til ipad
og smartphones. Næsten alle film kan vises på tv via
airplay – med skærmdublering slået til. Film fra Warner
Bros. kan ikke vises via airplay eller HDMI kabel, da vi ikke
har rettigheder hertil. 
Og der er mulighed for at afspille film på android tablets og
smartphones. App’en virker på de fleste Android enheder
med styresystem 4.4.4. eller højere. Vi har desværre nogle
problemer med at få Android app’en til at virke på visse
Samsung telefoner, bl.a. Galaxy 5. 
Firefox og Safari er de to browsere vi pt. anbefaler
brugerne til afspilning af film, da de fortsat understøtter
Silverlight playeren. 
 

Nyheder fra Litteratursiden
Kvindetema: Kvinderoller - kvinden som forfatter
Temaet i maj er en del af samarbejdet med DR og
bibliotekerne. Det kredser om hvordan den ny danske
kvindelitteratur skriver sig op imod forestillingen om det
perfekte. Læs bl.a. artiklen af forfatteren Hanne Højgaard
Viemose, som netop er nomineret til Blixenprisen. 
  
Her ligger der en liste og plakat til tryk samt en power point-
præsentation til udstillinger i bibliotekerne. For at styrke
samspillet mellem Litteratursiden og biblioteker med DDB
CMS, sendes her søgestreng med alle bøger fra
Litteratursidens tema. Søgestrengen kan sættes direkte ind
i en indholdskarrusel i DDB CMS, og præsenterer
bogforsider af temaets bøger, som brugerne kan klikke sig
ind på og finde/reservere. De biblioteker som ikke har

f

http://www.litteratursiden.dk/
http://www.litteratursiden.dk/temaer/kvinderoller-kvinden-som-forfatter
http://www.litteratursiden.dk/artikler/forfatteraben
http://www.litteratursiden.dk/temaer/kvinderoller-kvinden-som-forfatter
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implementeret en indholdskarrusel, kan i stedet vedhæfte
faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS: 
  
51077113 OR 51965957 OR 52203201 OR 52077583 OR
51102630 OR 51618416 OR 50980383 OR 51595335 OR
51597818 OR 51316703 OR 51939123 OR 52203139 OR
29335990 OR 52186994 OR 51567072 OR 51978889 OR
51722094 OR 51868757 OR 51989309 
 
Kommende temaer på Litteratursiden:
Juni/juli: New York i litteraturen 
August: Essays 
September: Danske debutanter 
Oktober: Fantasy 
December: Børnelitteratur 2016 
  
Temaerne i september, oktober og december i samarbejde
med eReolen. 
 

Blogindlæg: Politikerne har brug for litteraturen
Konference på Christiansborg om litteraturens rolle i
samfundet. Michel Steen-Hansen fra Danmarks
Biblioteksforening deltog også, og fremhævede i plenum
Litteratursidens betydning i den offentlige debat om
litteratur og samfund. 
 
Litteratursidens temadag den 7. juni ’New York i
litteraturen’
Temadagen er primært for netværket af producenter og
ambassadører samt andre der på en eller anden måde er
involveret eller potentielt involveret i sitet. Vi åbner for flere
deltagere i år, så medarbejdere, som ikke er direkte
involveret i Litteratursiden (endnu), men gerne vil have tips
til, hvordan de bruger sitet mere i formidlingen på det
fysiske bibliotek eller på bibliotekets hjemmeside, er
velkomne! Temadagen er gratis. 
 
Tilmelding: senest den 30. maj på
www.hvemkommer.dk/temadag2016 
 
Opdateret årshjul for Litteratursiden 2016

Nyheder fra Biblo
Biblos årsberetning 2015

http://www.litteratursiden.dk/blogs/lise-vandborg/20160504
http://www.litteratursiden.dk/sider/116837
http://www.hvemkommer.dk/temadag2016
http://www.litteratursiden.dk/sider/116836
http://www.litteratursiden.dk/
http://www.biblo.dk/
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Biblos årsberetning 2015
  
Få et godt indblik i processen fra Palles Gavebod til Biblo
og læs om tankerne bag bibliotekernes nye digitale univers
for tweens. Der bliver både set tilbage på året der gik og
spejdet ud i horisonten, hvor man kan læse om, hvad Biblo
har, og kommer til, at byde på. Læs den nye årsberetning
her. 
  
 

Præsentation af Biblo på Københavns
Hovedbibliotek
  
Fredag den 3. juni åbner biblioteksdelen af Biblo. Det bliver
fejret med en reception på Københavns Hovedbibliotek på
dagen fra kl. 10 - 12. Der vil blive serveret lidt godt til
ganen, og Master Fatman er garant for en atmosfære af
kosmisk positivitet og kærlighed, mens både børn og
voksne får præsenteret Biblo.dk. Eventen er primært for
samarbejdspartnere, men alle er meget velkomne til at
kigge forbi. Lokale børn er medværter og prøver undervejs
sitet på iPads og telefoner, så de voksne kan se, hvordan
børnene kan bruge Biblo.
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