Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyt fra Netbib
Her får du årets første nyheder fra Netbib.
I denne måned kan du læse om de mest sete film på Filmstriben i december, mens Forfatterweb
bringer portrætter af bl.a. Rakel HaslundGjerrild og franske Vanessa Springora.
Litteratursiden sætter fokus på klimalitteratur og går også tæt på forfatter Charlotte Weitze og
hendes roman Rosarium, som er til debat i DR Romanklubben 2022.
Ovre hos eKurser introduceres en ny kanal, som gør det lettere at lave formidling af deres kurser på
en skærm, og hos Faktalink kan du blive opdateret på konflikten om Krim og Ukraine, bandekrigen i
Danmark og unges færden på de sociale medier.
Sidst men ikke mindst har eReolen udarbejdet deres årshjul for fokusområder og aktiviteter i 2022
og står desuden klar med en ny inspirationsside til voksne med læsevanskeligheder.

Godt nytår og god læselyst!

FaktaLink

Konflikten om Krim og Ukraine
Opdateret artikel om konflikten mellem Ukraine og Rusland
om Krimhalvøen
Læs mere

Bandekrigen i Danmark
Opdateret artikel om Bandekrigen i Danmark
Læs mere

Unge og sociale medier
Opdateret artikel om unges forbrug af og færden på sociale
medier

Læs mere

Læs flere nyheder fra FaktaLink her

Filmstriben

Mest sete film på Filmstriben
Hvilken film blev set mest på Filmstriben i december?
Læs mere

Mord på menuen
Mord – den værste forbrydelse et menneske kan begå imod
et andet – har altid fascineret og frastødt os.
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

Nyt portræt: Vanessa Springora
Bogen, der sprængte en bombe under det franske
kulturparnas.
Læs mere

Ny bog fra Rakel HaslundGjerrild
Opdatering: En historisk roman om kunstmaleren Kristian
Zahrtmann belyser den historiske kriminalisering af
homoseksualitet i starten af 1900tallet.
Læs mere

Spionmesterens svanesang
Opdatering: John le Carrés sidste bog er udgivet posthumt.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eReolen

Årshjul for eReolen & Go 2022
eReolens redaktion har nu udarbejdet årshjul for
fokusområder og aktiviteter i 2022. Der er både et årshjul
for eReolen og eReolen Go, og begge å...
Læs mere

Indsats for læsesvage voksne
I forbindelse med projektet Forbedret digital oplevelse for
læsesvage har projektgruppen og eReolens redaktion
udviklet en inspirationsside til vok...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

Klimalitteratur
Klimalitteraturen er aktuel og vigtig som aldrig før, derfor har
vi opdateret vores tema på Litteratursiden. Læs hele temaet
her.
Læs mere

DR Romanklubben: Charlotte Weitze
Litteratursiden præsenterer en video med Charlotte Weitze.
Her i januar er hendes roman Rosarium til debat i DR
Romanklubben 2022. I kan finde vide...
Læs mere

Litteratursidens årshjul 2022
Her er en oversigt over Litteratursidens temaer i 2022. I
årets første måneder knytter vi blandt andet an til nogle af
temaerne i de nominerede bøg...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

eKurser

Let præsentation af eKurser.nu
eKurser.nu har lavet en kanal, så det er let for dig at lave
formidling af kurserne på en skærm.
På https://www.ekurser.nu/tv vises 7 tilfældige ku...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

