Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyt fra Netbib
Vi er nu gået ind i den sidste efterårsmåned, og denne måneds Netbib bærer præg af en masse
spændende arrangementer, der løber af stablen de kommende dage.
Børn kan nu stemme på deres favoritter i Orlaprisens 5 kategorier, og du kan læse om, hvem du
kan møde til Bogforum, hvor bl.a. Litteratursiden og eReolen vil være at finde i Bella Centeret
den 5.7. november.
Til sidst stiller eKurser en vejledning til rådighed til MitID, og hos Faktalink bliver der stillet skarpt
på klimatiltag i anledningen af FN's årlige klimatopmøde.
Rigtig god læselyst!

Forfatterweb

Forfatterportræt: Knud Romer
Den første bog ødelagde et langt, lykkeligt liv. Den næste
havde nær kostet ham livet. Alligevel er der ingen vej uden
om: Han må skrive. Knud Rome...
Læs mere

Nyt portræt: Jamaica Kincaid
Fortiden er vigtig for Jamaica Kincaid, fordi hun selv har
brugt så lang tid på at forstå sin egen.
Læs mere

Følg med i forfatterstafetten
10 forfattere i 10 dybdegående samtaler.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eReolen

Mød eReolen på BogForum
eReolen vender i år tilbage som vært for den officielle
scene Lyttesalonen på BogForum. eReolens redaktion har
i samarbejde med forlag og forfat...
Læs mere

Afstemningen er åben!
På Orlaprisen.dk kan børnene nu stemme på deres
favoritbøger i Orlaprisens 5 kategorier. På siden ligger også
grafisk materiale, som bibliotekerne...
Læs mere

Nominer jeres bibliotek!
Har I gjort en særlig digital indsats i det seneste år?
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

Tema: Dostojevskij 200 år
Den 11. november er det 200 år siden Dostojevskij blev født.

Læsere i hele verden fascineres stadigvæk af Dostojevskijs
prosakunst.
Læs mere

Besøg Litteratursiden på BogForum
I år kan du på Litteratursidens stand på BogForum opleve
samtaler med tidens store danske forfattere. Se programmet
her.
Læs mere

Driftsmidler til 2022 og 2023
Litteratursiden har fået driftsmidler til 2022 og 2023 fra Slot
og Kulturstyrelsen.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

eKurser

Vejledning til MitID
I løbet af 2021 og 2022 bliver NemID erstattet af MitID.
Danskerne får løbende besked om hvornår de skal foretage
sig noget i den anledning.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser her

FaktaLink

Ny artikel: Vedvarende energi
Energi fra sol, vind og vand vinder fortsat frem, men hvorfor
går det ikke hurtigere?
Læs mere

Ny artikel: Elbiler
Med Tesla i front er der kommet fart på produktionen af
elbiler. Få styr på, hvilke fordele og ulemper, der er ved
elbiler, og læs om, hvad elbiler...
Læs mere

Klimaforandringer og COP26
Nyt tema i anledning af klimatopmødet i Glasgow.
Læs mere

Læs flere nyheder fra FaktaLink her

Filmstriben

Livets gang i skoven
Et udvalg af film om livet i skoven. Oplev bl.a. regnskoven i
dokumentaren ‘Once upon a forest’.
Læs mere

Kortfilm for unge
Kortfilm er en selvstændig kunstart, men har også altid
fungeret som en ”rugekasse” for nye talentfulde filmfolk
foran og bag kameraet.
Læs mere

Kan klimakrisen løses?
De næste to uger samles verdens ledere i Glasgow til
COP26 – et klimatopmøde, der anses for afgørende, hvis
klimaforandringerne skal bringes under...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

