Nyt fra NETBIB i denne måned

Nyt fra Netbib.dk

Efterårsnyt fra Netbib
Oktober måned byder på masser af priser; stem til Edvard P. prisen, nominér dit bibliotek
til eReolens formidlerpris eller læs alt om den netop uddelte Munch-Christensens
debutantpris. Der er også gang i konkurrencer, både hos Biblo, der afholder
tegnekonkurrence og på eReolen Go, der udlodder fede Vildheks-præmier.
eReolen lancerer ny app, mens Biblo, Litteratursiden, Filmstriben og
FaktaLink/Forfatterweb alle har lavet flotte intro- og kampagnefilm, du kan downloade.
Verdensbiblioteket efterspørger også feedback på deres PR-materiale, mens eKurser
inviterer til webinar om formidlingen af deres tjeneste.
Du kan også glæde dig til at møde dine Netbib-kollegaer til nogle af efterårets spændende
arrangementer: på eReolens efterårskonference, til Forskningens Døgn, CPH Pix eller
Albus børnelitteraturfestival. Og så er der som altid masser af spændende artikler om
bl.a. danske jøder og teknologi i litteraturen.

Litteratursiden

Hvem skal vinde Edvard P. prisen?
Ti talentfulde forfattere er nomineret til bibliotekernes
forfatterpris på 50.000 kroner. Nu kan de ansatte på landets
biblioteker stemme om, hvilk...
Læs mere

Munch-Christensens debutantpris
Litteratursiden er partner i Munch-Christensens
debutantpris på 2 x 50.000 kroner som blev uddelt til Emma
Bess for novellesamlingen 'Mødre døtre s...
Læs mere

Kampagne rettet mod unge
Litteratursidens digitale kampagne er i gang.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Verdensbiblioteket

Feedback på PR-materiale
Verdensbibliotekets redaktion sende i juni måned en
markedsføringspakke med plakater, bogmærker og
boggnaskere ud til hvert bibliotek.Giv feedback...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Verdensbiblioteket her

Biblo.dk

Forskningens Døgn 2019
Nu kan vi endelig løfte lidt af sløret for Forskningens Døgns
Skoleprogram 2019: For det første kan vi sige, at temaet i
2019 er LYD! Derudover kan...
Læs mere

Tegn Verden 2018
Igen i år fejrer vi FNs Børnekonventions fødselsdag, når vi i
november måned afholder tegnekonkurrencen Tegn Verden
på biblo.dk.
Læs mere

Opfordring: Biblofilm på storskærm
Rigtig mange af jer har nogle fine storskærme hængende.
Derfor vil vi gerne opfordre jer til at vise de flot producerede
film om alt det børnene k

film om alt det, børnene k...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Biblo her

eKurser.nu

Webinar om formidling af eKurser
Få besøg af eKurser.nu eller deltag i webinar
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser her

eReolen

Ny iOS app til eReolen
eReolen er lige på trapperne med en ny iOS app, der
indeholde en lang række nye features.
Læs mere

eReolens Efterårskonference
Skynd dig at melde dig til! Nu er der åbent for tilmeldinger til
eReolen efterårs-konference d. 15. november.
Læs mere

eReolen prisen 2018

eReolen-prisen 2018
Som noget nyt uddeler vi i år to priser i forbindelse med
eReolens Efterårskonference d. 15. november. Skal dit
bibliotek nomineres?
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

eReolen GO

Vind vilde Vildheks-præmier
I næste uge er der premiere på filmatiseringen af Lene
Kaaberbøls Vildheks-bøger, og eReolen Go har fået fingrene i
nogle lækre Vildheks-præmier, s...
Læs mere

eReolen Go på Albus Festival
Fra 1. til 4. november løber Aarhus’ nye internationale
børnelitteraturfestival af stablen, og eReolen Go deltager med
sin egen stand.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen Go her

FaktaLink

Børn & unges it-kundskaber
Faktalink-tema: Fra erhvervslivet og politisk hold er der et
stigende ønske om at styrke de nye generationers ITkundskaber. Nutidens folkeskole sk...
Læs mere

Redningen af de danske jøder
Faktalink: I oktober måned er det 75 år siden den tyske
besættelsesmagt i Danmark indledte jagten på de danske
jøder. De fleste var heldigvis bleve...
Læs mere

Introfilm Faktalink & Forfatterweb
Vi har opdateret introfilmene til Faktalink og Forfatterweb, så
de matcher layout og indhold på de to sites. Filmene kan
anvendes på bibliotekets s...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

CPH PIX 2018
Filmstriben: CPH PIX – Danmarks største spillefilmsfestival kan opleves fra 27. september til 10. oktober i København.
Biograferne åbner dørene f...
Læs mere

Mest sete film i september
Filmstriben: Top-10 over de mest sete film for børn, voksne og
dokumentarfilm i september 2018.
Læs mere
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Om Filmstribens børnefilm
Filmstriben: Vi har i samarbejde med filmselskabet
Copenhagen Bombay fået lavet en fin lille introfilm om
Filmstribens mange gode film til børn.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

ForfatterWeb

Debutantprisen 2018
Forfatterweb: Den sidste fredag i september blev
debutantprisen Bodil og Jørgen Munch-Christensens
Kulturlegat uddelt på Vejle Bibliotek.
Læs mere

Viden skaber os - kodning
Forfatterweb: I forbindelse med den landsdækkende
kampagne ’Viden skaber os – kodning’ har Forfatterweb
samlet nogle eksempler fra nyere og udenlan...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

