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Januar var lang, men nu kan vi endelig skrive den sidste vintermåned i kalenderen, og så synes
foråret ikke så langt væk.
Udover de fantastiske temaartikler og forfatterportrætter fra Litteratursiden og Forfatterweb,
markerer denne måneds nyhedsbrev desuden 80året for planlæggelsen af Holocaustet, som du kan
læse mere om både hos Faktalink og Filmstriben.
Til sidst har eReolen udgivet deres udlånsstatistik for 2021, som du kan gå ind og danne dig et
overblik over.

God læselyst!

FaktaLink

Nyt tema: Holocaust
Nyt tema samler viden om Holocaust, krigsforbrydelser,
folkedrab og menneskerettigheder.
Læs mere

Konflikten i Nordirland
Opdateret artikel om den nordirske konflikt.
Læs mere

Kan mode være bæredygtig?
Opdateret artikel om, hvordan vores tøjproduktion og 
forbrug påvirker klimaet, og hvordan vi kan bidrage til en
bæredygtig modeindustri.
Læs mere

Læs flere nyheder fra FaktaLink her

Filmstriben

En rigtig god film
Filmstribens redaktion har samlet vores personlige favoritter
af dramafilm. Der er nogle af de gode gamle klassikere, og
der er meget nyere film. M...
Læs mere

Musik for sjælen
Savner du også koncerter og live musikoplevelser? Så sæt
dig godt tilrette i sofaen, og gå på opdagelse i denne samling
af 30 gode musikfilm.
Læs mere

Aldrig mere Holocaust
Det er international mindedag for Holocaust den 27. januar.
Fra 194145 kostede Holocaust seks millioner jøder livet.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Nyt tema: Holocaust

Nyt tema med forfattere, der har skildret Holocaust og
jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig.
Læs mere

Kim Leines Grønlandstrilogi
Opdatering: Tredje bog i trilogien er en storslået fortælling
om det eksistentielle nulpunkt.
Læs mere

Nyt fra AnneCathrine Riebnitzsky
Opdatering: En historisk roman sætter spot på muslimsk
kultur
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eReolen

eReolens udlånsstatistik 2021
Danskerne lytter og læser digitale bøger som aldrig før.
Udlånet på eReolen steg i 2021 med ca. 1 mio. og nåede op
på mere end 7.4 mio. udlån.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

DR Romanklubben: Thomas
Korsgaard
Litteratursiden præsenterer en video med Thomas
Korsgaard.
Læs mere

Opdateret tema: Social ulighed
Flere aktuelle forfattere skildrer de menneskelige
konsekvenser af et samfund med social skævvridning og er
med til at sætte samfundsaktuelle dilem...
Læs mere

Litteratursidens Generalforsamling
Litteratursidens Generalforsamling afholdes den 30. marts
kl. 13 over Teams.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her
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