Nyt fra NETBIB i denne måned

Nyt fra Netbib.dk

I denne måned kan du glæde dig til...
Masser af nye kampagner og markedsføringsmaterialer og ikke mindst spændende
artikler om konferencer, festivaler, film og litteratur. God fornøjelse!

Verdensbiblioteket

Markedsføringspakke? Hvad? Hvor?
Det har vist sig, at ikke alle har modtaget den
markedsføringspakke, som vi har sendt ud i juni måned. Det
er selvfølgelig ærgerligt. Har dit bibli...
Læs mere

Bedre søgning
En del brugere har skrevet til os med ikke-forventede
resultater af deres søgning på Verdensbiblioteket. Det har vi
taget hånd om og forbedret søge...
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/Verdensbiblioteket

Biblo.dk

Sommerbogen slog rekord - igen!
Sommerbogen 2018 resulterede i 16.031 boganmeldelser,
hvilket er 1.000 anmeldelser mere end sidste år. Vinderne er
valgt, og vi gentager selvfølgel...
Læs mere

Vinterbogen i udvikling
Vinterbogen - den skolerettede læsekampagne - er under fuld
udvikling. Vil du være med? Vi søger dygtige folk til
udviklingsgruppen.
Læs mere

Skolen for Fremtidens Helte
Biblo har oplevet stærk interesse fra biblioteker, der gerne vil
deltage i pilotprojekt om digital dannelse.
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/biblo

eKurser.nu

Visitkort til eKurser.nu
Efterspurgt visitkort er rundtsendt til bibliotekerne
Læs mere

Guld til studerende fra eKurser.nu
eKurser.nu har samlet videokurser relevante for
opgaveskrivere.
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/eKurser.nu

eReolen

Fantasytema på eReolen
I september måned vil der være royale intriger, overnaturlige
væsner og livsfarlige forelskelser over hele linjen på eReolen.
Vi sætter nemlig foku...
Læs mere

Konference om lyd- og e-bøger
Sæt kryds i kalenderen d. 15. november 2018!
Læs mere

eReolens sommerstafet 2018
Så er den sidste måned i eReolens sommerstafet forbi, og det
er endnu en gang blevet tid til at uddele kage til månedens
vinder.
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/eReolen

eReolen GO

Læs bogen bag filmen
På eReolen Go er vi vilde med film, og vi har masser af bøger,
der er blevet lavet til film - se bare vores nye flyer!
Læs mere

Konsulentbistand fra eReolen Go
Som en del af projektet Frilæsning med eReolen Go tilbydes
konsulentbistand, der skal give det enkelte bibliotek redskaber
til at øge kendskabet ti...
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/eReolen GO

FaktaLink

To nye faktalink om kildekritik
Der er fokus på kildekritik som en nødvendig disciplin, når
man skal tilegne sig viden. Derfor har vi publiceret 2 artikler
om det vigtige emne:
Læs mere

Nyt faktalink om it-sikkerhed
Med de mange nye digitale teknologier kommer også nye
risici: hacking, identitetstyveri, overvågning og mange andre
former for IT-kriminalitet.
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/FaktaLink

Filmstriben

Introfilm for børnefilm
På opfordring fra flere børnebiblioteker har vi i samarbejde
med filmselskabet Copenhagen Bombay fået lavet en fin lille
introfilm om Filmstribens...

Læs mere

Hent højtopløste filmbilleder
Filmbilleder er en PR-tjeneste, som alle biblioteker, der er
tilsluttet/har tegnet abonnement kan anvende
vederlagsfrit. Basen indeholder omkring 6...
Læs mere

Mest sete film i august
Top10 over de mest sete film for børn, voksne og
dokumentarfilm i august 2018.
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/Filmstriben

ForfatterWeb

Tema om ord på Forfatterweb
I uge 37 sætter Danmarks Biblioteksforening med Danmarks
Biblioteksuge '18 fokus på ord. Fra 3.
Læs mere

Nordisk Litteraturfestival 2018
nORD - Nordisk Litteraturfestival 2018 på Kulturværftet i
Helsingør finder sted fra den 14. - 15.
Læs mere

Nyt forfatterportræt: Sally Rooney
Irske Sally Rooney tegner et satirisk og skarpt portræt af en
ung kvinde på vej ud i voksenlivet, og af en generation der
ikke har de samme vilkår...
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/ForfatterWeb

Litteratursiden

Litteratursidens digitale kampagne
Den 17. september skydes Litteratursidens digitale kampagne
i gang. Kampagnen kører frem til 1. november og har til
formål at inspirere flere unge...
Læs mere

Fra bog til film: Lykke-Per
Den prisbelønnede instruktør, Bille August, har igen fundet en
klassiker frem til filmatisering. Denne gang er det Henrik
Pontoppidans 'Lykke-Per',...
Læs mere

Program på Bogforum
Litteratursidens stand byder på masser af samtaler med
aktuelle forfattere, blandt andre Helle Helle og Kim Fupz
Aakeson, som er nomineret til DR R...
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/Litteratursiden

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

