Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Efterårsferien er lige om hjørnet, og i denne måneds nyhedsbrev er der masser af læsestof til
feriedagene; find fx spændende forfatterportrætter og temaer om bl.a. Murens fald og litteratur, der
har gjort en forskel, eller dyk ned i nye titler på Verdensbiblioteket og Filmstriben.
Der er også nyt om tjenesterne Digital Artikelservice og Biblo, og så er der invitationer til både
Bogforum og eReolens efterårskonference.
God læselyst.

Forfatterweb

Originalkilder fra KB
På Forfatterweb er en række af de klassiske, danske
forfatterskaber blevet beriget med originalkilder fra Det
kongelige bibliotek: 'Arkiv for dansk...
Læs mere

Forfatterweb: Litterære ruter
Vi har været en tur rundt på det litterære Danmarkskort for at
se hvor litteraturen finder sted.
Læs mere

Portræt af Mario Vargas Llosa
Litteraturen må lyve for at vise dybe sandheder. Det er den
poetik, peruanske Mario Vargas Llosa bygger sit forfatterskab
på.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Verdensbiblioteket

Litterære klassikere på tyrkisk
Har I mange tyrkiske brugere? Vi har en lang række litterære
klassikere på tyrkisk, som jeres brugere måske kunne
interessere sig for.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Verdensbiblioteket her

Digital artikelservice

Digital Artikelservice
Det Kgl. Bibliotek er i gang med at implementere nyt fælles
bibliotekssystem, der går i drift medio november 2019. Det får
betydning for Digital Ar...
Læs mere

eReolen

Skal I vinde eReolen-prisen i år?
Se de nominerede til eReolens pris for Bedste
biblioteksformidler af digital litteratur.
Læs mere

eReolens Efterårskonference
Nu kan du melde dig til eReolens Efterårskonference i
Middelfart d. 27. november. Kom med, og bliv klogere på de
nyeste strømninger inden for digit...
Læs mere

Læs mere

Månedens tema på eReolen
Uden bøger går verden under - Tom Buk-Swienty skyder
eReolens oktobertema i gang.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Biblo

Børn tømmer boghandler!
Biblos store læselystkonkurrence, Sommerbogen, sluttede 24.
august, men solen skinner stadig på vinderne af årets
hovedpræmier: Tøm en boghandel på...
Læs mere

Biblo lukker 31. december 2019
Lukningen skyldes, at DDB’s koordinationsgruppe har
besluttet at afvise Biblos indstilling til drift i 2020. Nyhed fra
DDB (Danskernes Digitale B...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Biblo her

Litteratursiden

Debutantvindere
Munch-Christensens Kulturlegat på 2 x 50 000 kroner går til

Munch-Christensens Kulturlegat på 2 x 50.000 kroner går til
Molly Balsby for Ponyprivilegiet og til Marie-Louise Hansen for
Olgas bog.
Læs mere

Mød Litteratursiden på Bogforum
Litteratursidens stand byder på masser af samtaler med
aktuelle forfattere, blandt andre Eva Tind og Lotte Kirkeby,
som er nomineret til DR Romanpr...
Læs mere

Portræt: Peter Madsen
Peter Madsen er nok Danmarks bedst kendte serietegner.
Hans succesfulde albumserie 'Valhalla', som i år kan fejre 40
års jubilæum, har introduceret...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Faktalink

Faktalink light om kodning
bit og bibliotekerne sætter spot på kodning med Knæk
Klimakoden i uge 39-44, hvor 8.000 børn fra hele landet
deltager i DR's '
Læs mere

Faktalink: Berlinmurens fald
Berlinmurens fald den 9. november 1989 er blevet kaldt den
symbolske afslutning på Den Kolde Krig mellem den
sovjetstyrede Warszawapagt i øst og de...
Læs mere

Læs mere

Tema: 30-året for murens fald
I anledning af 30-året for Berlinmurens fald har Forfatterweb
samlet et udpluk af den litteratur, der er blevet skrevet i
kølvandet på 1989. Det e...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Top-10 film i september
Se oversigten over de mest populære film på Filmstriben i
september 2019:
Læs mere

Tv-serien Liberty på Filmstriben
Det er et kultur- og generationssammenstød, vi bliver
præsenteret for i DR's dramaserie ”Liberty”.Tv-serien er
baseret på Jakob Ejersbos roman af s...
Læs mere

Brug Filmstribens billedbase
Brug filmbilleder.filmstriben.dk, når I mangler billeder fra film til
visning på bibliotekets hjemmeside, sociale medier eller
storskærm.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

