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Nyt fra Netbib
Kalenderen skriver 1. april, og her følger aprilsnarrefri nyheder fra Netbib.
I kommende weekend kan du møde eReolen på krimimessen i Horsens, og eReolen
Go skal til Lærfest i Aarhus d. 27. 28. april. Desuden har eReolen i den seneste tid
udarbejdet forskellige materialer på baggrund af projektet: "Ældre, livskvalitet og
digitale bøger 2.0", som er til fri afbenyttelse.
Der er også grafik at hente fra Biblioteksvagtens projekt: ”Fake News –
bibliotekernes værktøjskasse”. Med ”1. aprilsnarkampagnen” er det målet at
promovere bibliotekerne og Biblioteksvagten som kilder til pålidelig viden i en
verden, der oversvømmes af fake news.
Litteratursiden byder på litterær folkeafstemning i forbindelse med deres
jubilæumskampagne samt en oversigt over nominerede bøger til Læsernes Bogpris
2022. I kan også få guides til både MitID og søgning i licenser i forbindelse med oline
materialer hos eKurser.
Hos Faktalink kan I få indsigt i alt lige fra de danske EUforbehold til ulykken i
Tjernobyl, og Filmstriben giver info om Børnebiffen.dk og spillelister til nem visning
af film på bibliotekerne.
Og så er det blevet tid til den tredje gæst i Forfatterwebs forfatterstafet. De
præsenterer også et portræt af Morten Hesseldahl samt et stort tema om
skandinaviske krimiforfattere.

Rigtig god læselyst!

eReolen

Digitale bøger til ældre
Hvem er de ældre og hvordan kan eReolen med fordel
bringes i spil overfor denne målgruppe?
Læs mere

eReolen & Go på messer i april!
eReolen står klar på stand 22 ved Krimimessen i Horsens nu
i weekenden, og vi glæder os til at snakke med både brugere
og biblioteker, så kig gerne...
Læs mere

Videnskabsår22 på eReolen
2022 er året, hvor vi alle skal blive klogere på videnskabens
verden. På eReolen kan man derfor hele april finde lydbøger
og ebøger om alt fra liv...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Biblioteksvagten

1. aprilsnar
Biblioteksvagten står bag projektet ”Fake News –
bibliotekernes værktøjskasse”, og her er der netop
produceret grafiske materialer til en ”1.
Læs mere

Læs mere fra Biblioteksvagten her

Litteratursiden

Tema: Druk i litteraturen
I aktuelle bøger finder vi hele spektret fra den socialt
accepterede drukkultur til det destruktive misbrug. Flere
forfattere gør op med myten om d...
Læs mere

Stand: Bibliotekspolitisk topmøde
I 2022 fylder Litteratursiden 20 år og lancerer i den
forbindelse en jubilæumskampagne hen over sommeren og
efteråret med kåring af den bedste dans...
Læs mere

Læsernes Bogpris 2022
Årets felt af nominerede bøger byder på både magi,
realisme, spænding og historie. Bøgerne tager os fra
stenbroen over den jyske vestkyst til Grønl...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

eKurser

Får du også spørgsmål om MitID?
Får I mange spørgsmål omkring MitID? Så tjek alle kurserne
omkring MitID på eKurser.nu. Her bliver der guidet igennem
oprettelse, skift af brugerID...
Læs mere

Find guld i licenserne til opgaven
Forår er lig med opgavetid. Mange studerende er lige nu i
fuld gang med at skrive opgave på diverse uddannelser.
Måske mangler de lige de sidste ki...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser her

FaktaLink

Antibiotika
EUregler, der skal bremse antibiotikaresistens, får modsat
effekt i Danmark.
Læs mere

De fire danske EUforbehold
Bliv rustet til folkeafstemningen den 1. juni.
Læs mere

Tjernobylulykken
Krigen i Ukraine har skabt fornyet frygt for radioaktivt udslip.
Læs mere

Læs flere nyheder fra FaktaLink her

Filmstriben

Spillelister til filmvisning
Spillelister gør visning af film på biblioteket hurtigt at
planlægge og nemt at afvikle. Især når det drejer sig om
filmvisning for mindre børn, hv...

Læs mere

Børnebiffen.dk til de yngste
Tak til bibliotekerne som har taget rigtig fint imod
Børnebiffen.dk. Over 70 biblioteker har omtalt og delt opslag
om Børnebiffen.dk på deres socia...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Oplev forårets Forfatterstafet
Igennem foråret giver Forfatterweb stafetten videre til 10
populære forfattere, der fortæller om deres forfatterskab i
dybdegående interviews.
Læs mere

Morten Hesseldahl
Vinder stor pris for anden gang.
Læs mere

De skandinaviske krimiforfattere
Nyt tema.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

