Nyt fra NETBIB i denne måned

Nyt fra Netbib.dk
Februarnyt
I vinterens sidste nyhedsbrev fra Netbib er der gode muligheder for at få stimuleret sin
nysgerrighed og læselyst - der er nemlig både forfatterportrætter, faktaartikler, temaer og
læselyst-videoer på tapetet. Der er også nyt om eReolens apps, unge og streaming og meget
mere.
I nyhedsbrevet kan du også læse om alle de spændende kampagner, der enten er i gang
eller er på tegnebrættet, bl.a. Vinterbogen, digital dannelse, Forskningens døgn og læseklub
med Morten Pape.
God fornøjelse!

eReolen

Bibliotekernes Formidlingspris
Kulturminister Mette Bock overrakte sidst i januar
Bibliotekernes Formidlingspris til eReolen for den store
indsats med at formidle e- og lydbøger...
Læs mere

Nyt om eReolens apps
Der kommer løbende opdateringer til eReolens iOS-app. Sørg
endelig for at anbefale brugerne at opdatere til den seneste
version af appen via App St...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

FaktaLink

Faktalink: Konflikten i Nordirland
Konflikten i Nordirland var en langvarig konflikt mellem
protestanter og katolikker i Nordirland.
Læs mere

Læs mere

Faktalink: Rumfartens historie
I nyere tid har udforskning af verden bragt os uden for
Jordens atmosfære. Siden 1950erne har mennesket udforsket
rummet. Men hvordan begyndte rumf...
Læs mere

Temaer på vej
’Maden mellem os’ er titlen på det kommende
temasamarbejde mellem bibliotekerne og DR som lanceres i
marts.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Unge og streamingtjenester
Næsten alle unge streamer viser en ny undersøgelse om
streaming fra Slots- og Kulturstyrelsen. Blandt de 12 til 18årige og de 19 til 34-årige stre...
Læs mere

Filmstriben: Film udgået i januar
Finurlige facts, del 1 og 2 Min pinlige familie og
mutantdræbersneglene
Læs mere

Filmstriben på Instagram
Det er lidt over et år siden, at Filmstriben kom på Instagram
og vi har allerede ca. 1500 følgere. Vi bestræber os på at
inspirere brugerne med god...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

ForfatterWeb

Nyt portræt: Nicolaj Stochholm
Nicolaj Stochholm har udgivet 10 digtsamlinger og modtaget
flere fornemme priser. Det er de store digteriske temaer der
slås an, dødsangst, natur o...
Læs mere

Nyt portræt: Asger Schnack
Asger Schnack er forfatter og forlægger og har udgivet et hav
af digtsamlinger, romaner og essays. I 2013 modtog han det
nystiftede F.P. Jacs Minde...
Læs mere

Forfatterweb
Haldan Pisket vinder stor tegneseriepris på den store
tegneseriefestival Festival International de la Bande Dessinée
der er tegneseriebranchens sva...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

y

Litteratursiden

Temadag og Generalforsamling 2019
Temadag den 27. februar
Læs mere

Morten Pape i DR Romanklubben
'Guds bedste børn' af Morten Pape er februars bog til debat i
bibliotekernes romanklubslæseklubber og på Litteratursiden.
Vær med i den online læse...
Læs mere

Tema: Mellemkrigstiden
Interessen for mellemkrigstiden er blomstret op på ny, og det
er ikke uden grund. Der er nemlig mange paralleller mellem
nutiden og perioden mellem...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Biblo

Bibliotekat om Forskningens Døgn
Bibliotekar Kathrine Pachniuk giver insiderviden på sin blog
”Bibliotekattens Bøger” om Forskningens Døgns
Skoleprogram 2019: TÆT PÅ LYD og hvorfor...
Læs mere

Vinterbogen er skudt i gang!
De første mange læseoplevelser vælter allerede ind på
biblo.dk, og vi er utrolig glade for al den opmærksomhed og
interesse vores nye læselystkampa...
Læs mere

Digital dannelse til mellemtrinnet
Vi er i fuld gang med evaluere på pilotprojektet ”Skolen for
Fremtidens Helte”, og der er så mange ting, vi gerne vil med
projektet om digital dann...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Biblo her

eKurser.nu

Biblioteket kilder læselysten
Hvis der er noget bibliotekarer altid tænker på, når de vågner
om morgenen, er det hvordan de kan inspirere brugerne til at
læse.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

