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Nyt fra Netbib.dk

Januar-nyheder
Et nyt år er skudt i gang, og det betyder masser af gode nyheder og nyt indhold fra Netbib - alt
fra forfatterportrætter og historiekanon til nye sprog på Verdensbiblioteket og engelske titler på eReolen
Go. Du kan blive klogere på din økonomi i artikler om januarudsalg, økonomisk kriminalitet og ludomani,
og så er en række film udgået fra Filmstriben.
Der er også nye arrangementer på programmet. Kom fx til Lun på ord i Furesø Kommune og
til generalforsamling eller temadag hos Litteratursiden, eller vær med, når Biblo inviterer til både
Forskningens Døgn, Vinterbog- og Sommerbog-kampagne.
På den tekniske og administrative side er der information om Filmstribens budgetter, den nye
Chromecast-funktion og nyt om eReolens iOS-app. eReolen giver også en status over udlån og aftaler.
Og sidst, men ikke mindst: Hvis du kender nogen, der gør en særlig formidlingsindsats, kan du lige nu
indstille dem til Blixenprisen - eller vinde kage hos eKurser.

FaktaLink

Faktalink: Historiekanon er klar
Fra Ertebøllekulturen i stenalderen til terrorangrebet i New
York City den 11. september 2001.
Læs mere

Faktalink: Økonomisk kriminalitet
De såkaldte “banditter i habitter” fylder meget i medierne i
disse år.
Læs mere

Faktalink: Ludomani
Det kan være sjovt at spille om penge. Men for nogle
mennesker udvikler lysten til pengespil sig til en sygelig trang,
som nærmest gør det umuligt...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Chromecast til Apple app klar
Apple app’en er nu opdateret til at kunne chromecaste. Hent
ny app eller opdatering i Apple store. Nyeste styresystem
anbefales.
Læs mere

Filmstriben Budget og udlånsregler
Mange biblioteker havde ikke husket at oprette budget for
2019. Det betød, at mange brugere henvendte sig til DBC
nytårsdag den 1. januar.
Læs mere

Film udgået i december/januar
American splendor Elephant Looking for Fidel The reward
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

ForfatterWeb

Nyt portræt: Rudolf Broby-Johansen
Rudolf Broby-Johansens er en central skikkelse i det 20.
århundredes litteratur- og kulturhistorie.
L

Læs mere

Nyt portræt: Malene Ravn
Malene Ravn demonstrerer med sit forfatterskab at hun både
mestrer den korte roman, der dirrer af fortættet drama, og den
store slægtsfortælling me...
Læs mere

Forfatterweb: Lun på ord
For femte år i træk byder Furesø kommune velkommen til
gratisfestivalen Lun på Ord.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Litteratursiden

Litteratursidens Generalforsamling
Litteratursiden afholder Generalforsamling den 21. marts kl.
12.30 på Middelfart Bibliotek.
Læs mere

Årets litteraturformidler
I en tid hvor bogen bliver mere og mere udfordret af andre
medier er den inspirerende litteraturformidling vigtigere end
nogensinde.
Læs mere

Temadag 27. februar
Litteratursiden inviterer biblioteksambassadører og
producenter til temadag på Vejle Bibliotek den 27. februar kl.
09.30-15.15. Temaet er ’Autofikt...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Verdensbiblioteket

*NYT* pashto, dari og somali-bøger
Her fra starten af 2019 kan vi endelig vise flere bøger fra
BiblioteksCenter for Integrations store bogsamling. I første
omgang udvider vi den digi...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Verdensbiblioteket her

Biblo

Tilmelding: Forskningens Døgn 2019
Bibliotekerne kan nu tilmelde sig som værter på skoleforløbet
for 4.-6. klasse (deadline 8. februar), der kører fra 24. april til
og med 24. maj 20...
Læs mere

Vinterbogen: forfatter til vindere
Vi er så småt begyndt at tælle ned til d. 28. januar, hvor vi
åbner Vinterbogen for første gang. Vi er så klar og kan
næsten ikke vente med at udde...

Læs mere

Datoer for Sommerbogen 2019
Selvom det stadig er vinter, så er vi så småt gået i gang med
forberedelserne til Sommerbogen. I 2019 kommer kampagnen
til at køre fra fredag d. 14...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Biblo her

eKurser.nu

Januarudsalg
Udsalgsjanuar er over os, og dermed oså risikoen for at blive
snydt, når vi handler på nettet. eKurser havde julehandel på
temaet i december, men...
Læs mere

Kage på spil
Er det dig og dine kolleger der skal have kagen? eKurser.nu
giver kage. Sådan gør dit bibliotek sig fortjent til kagen:
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser her

eReolen

Stor vækst i udlån og brugere

Stor vækst i udlån og brugere
eReolen har i 2018 oplevet stor vækst med mere end 3,6 mio.
udlån og 76.000 nye brugere. Aftalerne for 2019 er på plads.
Læs mere

eReolens gamle iOS app er lukket
Mandag den 7. januar lukkede den gamle eReolen app til
iOS, hvilket betyder, at appen ikke kan benyttes eller hentes
fra App Store længere. Brugere...
Læs mere

Engelske titler på eReolen Go
Nu er det muligt at se titler fra eReolen Global via Go.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

