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Nyt fra Netbib
Julen står for døren, og året går endnu en gang på hæld. I denne måneds nyhedsbrev ser vi både
tilbage på 2021 og stiller skarpt på aktuelle nyheder og vigtige verdensbegivenheder.
Forfatterweb bringer en række spændende forfatterportrætter af bl.a. Morten Pape og Lilja Scherfig,
og hos Litteratursiden kan du danne dig et overblik over årets bedste bøger og læse om de
nominerede til DR Romanprisen 2022.
Der bliver også set tilbage på et godt efterår, når eReolen gør status over eReolens
Efterårskonference og melder tilbage fra Orlaprisen.
Hos eKurser bliver vi mindet om at holde den gode tone på de sociale medier, og så står Filmstriben
klar med et nyt og spændende bibliotekstilbud til de yngste og deres forældre.
God læselyst!

Filmstriben

Nyt filmtilbud: Børnebiffen.dk
Børnebiffen.dk er et helt nyt og enestående bibliotekstilbud til
de yngste og deres forældre. Fra den 1. december kan alle
danske folkebibliotekers...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Ny ungdomsbog fra Lilja Scherfig
“Drengen uden ører er en smuk og poetisk bog om
børnesoldater: Det lyder som en umulighed, men det
modbeviser denne lille perle af en fortælling.
Læs mere

Morten Pape og Amagertrilogien
Pape er aktuel med sin tredje bog i trilogien om tilværelsen
på Amager.
Læs mere

Nyt portræt: Sapfo fra Lesbos
Den oldgræske poet og musiker er blevet kaldt den vigtigste
kvindelige forfatter nogensinde.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eReolen

Vinderne af Orlaprisen 2021
Landets børn har stemt og afgjort, hvilke forfattere børnenes
helt egen bogpris skulle gå til. Vinderne blev afsløret den 25.
november til det stor...
Læs mere

eReolens efterårskonference
Onsdag d. 17. november 2021 blev eReolens
efterårskonference afholdt i Middelfart under overskriften
Digitale trends og læsevaner.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

DR Romanklubben: Christina
Englund
Litteratursiden præsenterer en video med Christina Englund.
I december er hendes roman Slugt til debat i DR
Romanklubben 2022. I kan finde videoen,...
Læs mere

Årets bedste bøger 2021
Vi gør status over bogåret og præsenterer redaktionens
bedste læseoplevelser, der rummer storslåede historiske og
personlige skildringer og aktuel...
Læs mere

Stærke bud på DR Romanprisen
2022
Josefine Klougart, Kristian Ditlev Jensen og AnneMarie
Vedsø Olesen er netop nomineret til DR Romanprisen for Alt
dette kunne du få, Bar og
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

eKurser

Den gode tone på sociale medier
eKurser.nu har netop udgivet et nyt onlinekursus , der
hedder ’God stil på nettet’. Her er der fokus på, hvordan man
holder den gode tone på de soc...

Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser her

FaktaLink

Facebook
Opdateret artikel om Facebook og den voksende kritik
Læs mere

Folkeoprøret i Belarus
Opdateret artikel om Folkeoprøret i Belarus og
grænsekonflikten med Polen
Læs mere

Hongkong
Opdateret artikel om Hongkong
Læs mere

Læs flere nyheder fra FaktaLink her

Afmeld nyhedsbrev
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