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Nyt fra Netbib.dk
Nyt fra Netbib
Så ramte vi den fjerde forårsdag, og vi kan nyde, at vi går en (endnu) lysere tid i møde.
I denne måneds nyhedsbrev kan I læse stærke forfatterportrætter fra Forfatterweb og
Litteratursiden. Derudover dykker Litteratursiden ned i de mange fordele ved at læse
skønlitteratur. I kan også få indsigt i teknologiske udviklinger og et dybdegående indblik i krigen
mellem Rusland og Ukraine hos Faktalink. Hvis lysten mere er til at blive opdateret på prisvindende
film, kan Filmstriben hjælpe, ligesom de også fokuserer på de mest sete film på platformen.
Herudover introducerer eReolen til tre koncepter fra projektet: ’Ældre, livskvalitet og digitale bøger
2.0’ på et webinar, som landets biblioteker kan arbejde med og videreudvikle i forsøget på at nå den
ældre målgruppe.
Endeligt søger eReolen en ny skribent og formidler til spændende redaktionelt arbejde.

God læselyst!

Litteratursiden

DR Romanklubben: Josefine
Klougart
Litteratursiden præsenterer en video med Josefine Klougart.
Læs mere

Tema: Mor og far
Vi bliver ved med at være børn af vores forældre lige meget,
hvilken alder vi har. Litteraturen skildrer de nære og svære
relationer til mødre og f...
Læs mere

Læsning  fordybelse og fællesskab
Har du også fornemmelsen af, at du foretager dig noget
meningsfuldt, når du læser skønlitteratur? Her kan du blive
klogere på, hvorfor læsning af l...

Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

eKurser

Vejledning til PressReader
eKurser.nu har opdateret videoguiden til PressReader. Hvis
dit bibliotek kører en kampagne for PressReader, kan
brugerne få hjælp til at få install...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser her

FaktaLink

Teknologiens verden
Hvor er den teknologiske udvikling på vej hen – og er det
godt eller skidt?
Læs mere

Rusland efter 1991
Opdateret artikel om Rusland under Putins styre.
Læs mere

Krigen i Ukraine
Aktuel artikel om Ruslands invasion af Ukraine – opdateres
løbende.
Læs mere

Læs flere nyheder fra FaktaLink her

Filmstriben

Mest sete film på Filmstriben
Hvilke film blev set mest på Filmstriben i februar? Se top 10
lister over månedens mest sete film for voksne, børnefilm og
dokumentarfilm
Læs mere

Prisvindende film
Den 28. marts uddeles Oscarstatuetter i Los Angeles, og vi
holder især øje med og krydser fingre for den danske
dokumentarfilm Flugt, som er nomin...
Læs mere

Tour de France kommer til Danmark
I sommer kan vi opleve tre etaper af verdens hårdeste
cykelløb, Tour de France, i Danmark. Det bliver en kæmpe
folkefest. Se dokumentaren Holy Tour...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Nyt portræt: Kathrine K. Taylor
Ildevarslende profeti
Læs mere

Jon Fosse og Septologien
Opdatering: 7. bog i Septologien afrunder storværket.
Læs mere

Nyt portræt: Edith Södergran
Stærk og smuk poesi.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eReolen

Webinar – ældre og eReolen
Hvem er de ældre og hvordan kan eReolen med fordel
bringes i spil overfor denne målgruppe? På et webinar den
23. marts bliver erfaringer og materia...

Læs mere

Er du eReolens nye skribent?
Elsker du at skrive, og har du hang til at læse med ørerne
eller snuppe en ebog fra tid til anden? eReolens redaktion
mangler dygtige formidlere,...
Læs mere

Grafikpakke til biblioteker
Vil du gerne formidle bibliotekernes digitale bøger på
engelsk (Libby og eReolen Global), så husk at du kan finde
markedsføringsmaterialer i form a...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

