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Netbib.dk har fået nye klæder.
Netbib.dk har fået ny hjemmeside og vi er glade for, at vi nu
kan lancere den nye side, hvor fokus bl.a har været, at skabe
større overskuelighed og lettere adgang til indlæg fra de
enkelte netbiblioteker.
[...]

06 juli, 2018

Nyt fra
Netbib.dk

0

Læs mere

eReolens sommerkampagne 2018
Årets sommerkampagne på eReolen er skudt i gang, og det
nye, flotte kampagnemateriale er tilgængeligt og klar til brug i
eReolens footer her. De tre motiver formidler budskabet
”Tænd for en anden verden”, hvor man som læser/lytter af
litteratur bliver he
[...]

06 juli, 2018

eReolen

0

Læs mere

eReolens sommerstafet
eReolen har igen i år sat gang i en sommerstafet om at sætte
den digitale litteratur i spil på bibliotekernes sociale medier.
Derfor vil vi gerne opfordre bibliotekerne til at være lige så
vilde, kreative og sjove som sidste år – eller at de af jer, der i

[...]

06 juli, 2018

eReolen
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Lyttehjørnet i juni-november
Der er endnu en gang nye historier på eReolens lytteside,
hvorfra man kan afspille bøger i lyttekroge på bibliotekerne. I
de næste måneder har vi frikøbt titler, der hhv. fungerer som
optakt til sensommerens fantasy-messer og det nationale
temasamarbejde
[...]

06 juli, 2018

eReolen
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eReolens statistik for juni
Her er eReolens månedsstatistik for juni
[...]

06 juli, 2018

eReolen
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eReolen Go
Sommer på eReolen Go

Læs mere

Også på eReolen Go er der gang i massevis af spændende
sommeraktiviteter: sommerbingo, Instagram-takeover, og på
Go's hjemmeside bliver der ligesom på eReolen sat fokus på
serier, så man vil kunne finde artikler, anbefalinger og lister
med serie-bøger for
[...]

06 juli, 2018

eReolen GO
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Litteratursiden

8 bøger til hængekøjen
Hvorfor bruge ferien på letfordøjelige bøger? Tværtimod har
man i ferien tid og ro til fordybelse. Her er seks af forårets
danske bøger samt en klassikker og en nyklassikker, som
anbefales til dig, der gerne vil have uforglemmelige
læseoplevelser i hængek
[...]

06 juli, 2018

Litteratursiden
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Kampagne: #readlikeaman
Sammen med Herning, Aalborg og Odense Bibliotek,
Gyldendal og Lindhardt & Ringhof har vi siden 25. juni kørt en
kampagne på sociale medier, der skal vise mænd, at det er
'sejt' at læse. En række mandlige forfattere, lokale og kendte
mænd anbefaler bøg
[...]

05 juli, 2018

Litteratursiden

0

Min yndlingsklassiker

Læs mere

Litteratursidens anmeldere anbefaler deres
yndlingsklassikere. Læs dem her.
[...]

05 juli, 2018

Litteratursiden

0

Læs mere

Lykke-Per af Henrik Pontoppidan
Udviklingsromanen over dem alle; 'Lykke-Per', filmatiseres og
kommer i biograferne den 30. august.
[...]

05 juli, 2018

Litteratursiden
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Læs mere

Liste: Filmatiserede klassiker
Listen indeholder en række filmatiseringer af klassiske
romaner, eller klassiske filmatiseringer af mere ukendte
romaner. Læs med her.
[...]

05 juli, 2018

Litteratursiden
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Liste: Litteratur der rocker
Varm op til festivalsæsonen med at bøger som du næsten
kan vippe med fødderne til. Læs med her.
[...]

05 juli, 2018

Litteratursiden

0
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Lister: Rundt om VM 2018
Bolden er rundHvis jeres brugere kan lide at læse om
fodbold, så er nedenstående liste en sikker scoring i den
retning.
[...]

05 juli, 2018

Litteratursiden
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Liste: Længslen efter et sommerhus
Tag med i sommerhus! Sommerhuse er at (l)eje en længsel en længsel efter alenetid, frihed, evig sommer og tid til bare
at være og stresse af. Læs med her.
[...]

05 juli, 2018

Litteratursiden
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Blogindlæg om autofiktion
Personligt perspektiv giver fortællingen nerve
[...]

Læs mere

05 juli, 2018

Litteratursiden

0
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Litteratursidens årshjul
Få et overblik over Litteratursidens aktiviteter i 2018. Se det
fulde årshjul for 2018 her. Temaoversigt for resten af 2018:
[...]

05 juli, 2018

Litteratursiden
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Verdensbiblioteket

Markedsføringspakken er landet
- også digitalt
[...]

03 juli, 2018

Verdensbiblioteket
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Flere besøg end nogensinde!

Læs mere

De første 3 uger af Verdensbibliotekets liv som e-bogs og
lydbogstjeneste er gået i rasende tempo, og der er sket en
30% stigning i besøg på verdensbiblioteket.dk.
[...]

03 juli, 2018

Verdensbiblioteket

0

Læs mere

Nu også tigrinja og somali
Endelig kan vi tilbyde et udvalg af digitale bogoplevelser for
brugere, der taler tigrinja eller somali. Har du nogle brugere,
der taler tigrinja og har mindre børn, kan vi anbefale
klassikeren De Tre Små Grise.
[...]

03 juli, 2018

Verdensbiblioteket

0
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40 nye film
Okay, indrømmet – det er ikke det store filmvejr. Men vi har
nu alligevel lagt 40 nye film op, for hvem kan ikke hungre
efter at ligge i skyggen under et træ og se en god film på sin
tlf.?!
[...]

03 juli, 2018

Verdensbiblioteket
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eKurser.nu
Hold hackerne ude med eKurser.nu

Læs mere

En række nye kurser på eKurser.nu kan hjælpe med at gøre
pc'en, tableten eller smartphonen mere modstandsdygtig
overfor digitale luskebukse i forklædning af filer og software.
De er omdrejningspunktet for en ny kampagnepakke
bibliotekerne nu kan benytte f
[...]

03 juli, 2018

eKurser.nu
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Denne mail er sendt på vegne af Netbib (Aarhus Kommune). Afmeld nyhedsbrev

