Nyt fra NETBIB i denne måned

Nyt fra Netbib.dk

I denne måned kan du glæde dig til...
Læs blandt andet om de to nye rekorder, der er blevet sat denne sommer på eReolen og
i Sommerbogen. Du kan også varme op til både Louisiana Literature og Copenhagen
Pride Week - eller bare gemme dig væk i et af efteråret lyttehjørner.
Og så er der masser af inspiration til din næste læseoplevelse i en gennemgang af
efterårets udgivelser, islandsk litteratur og forfatterportrætter af Henrik Pontoppidan og
Pernille Abd-El Dayem, ligesom du kan blive klogere på historie, når Faktalink sætter
fokus på Folkeskolens historiekanon.

Biblo.dk

Biblo skruer op for markedsføring
Markedsføringen får et ekstra skub i august-september for at
øge kendskabet til Biblo. Bl.a. via annoncering i udvalgte
medier, en fotoserie til So...
Læs mere

Sommerbogen på vej mod rekord
Med to uger tilbage af kampagnen og næsten 14.000
anmeldelser på biblo.dk, ser det ud til, at børnene i år er
endnu mere læse- og anmelderivrige en...
Læs mere

Ny projektleder (vikar) på Biblo
Fra den 13. august overtager Anne Sofie Cramer Rasmussen
projektlederstolen, mens Dorthe Hammerich er på barsel.
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/biblo
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eReolen

Rekordhøjt udlån på eReolen i juli
eReolens udlån har i juli måned slået alle hidtidige rekorder.
De nyeste tal viser, at danskerne læser og lytter til e-bøger og
lydbøger som aldrig...
Læs mere

eReolens sommerstafet
eReolens some-sommerstafet er nu i sin afsluttende fase, og
denne måned er sidste chance for at deltage i konkurrencen
om lækre kager. Derfor vil...
Læs mere

Magi i lyttehjørnet
Der er i sommerens løb kommet nye historier på eReolens
lytteside, hvorfra man kan afspille bøger i lyttekroge på
bibliotekerne. I august måned og...
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/eReolen

eReolen GO

Nyt design på eReolen Go
Mandag d. 20. august lanceres et spritnyt design på eReolen
Go. I det nye design er der skruet op for farverne, ligesom der
er nyt design af ikoner...
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/eReolen GO

FaktaLink

Folkeskolens historiekanon
Faktalink har taget fat på en gennemgang af Folkeskolens
historiekano,n som indeholder 29 indholdsemner til
historieundervisningen.
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/FaktaLink

Filmstriben

Copenhagen Pride Week
Fra den 14. -19. august og om lørdagen den 18. kan man
danse og kippe med regnbueflaget med Copenhagen Pride
Parade rundt i København. Filmstriben...
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/Filmstriben

ForfatterWeb

Lykke-Per som film
Lykke-Per er som bekendt baseret på Henrik Pontoppidan
hovedværk af samme navn og blev skabt mellem 1898 og
1906. Læs mere om Henrik Pontoppidan.
Læs mere

Klar til Louisiana Literature 2018
Årets store internationale litteraturfestival Louisiana Literature
finder sted den 23. – 26. august på kunstmuseet Louisiana i
Humlebæk.
Læs mere

Pernille Abd-El Dayem
Nyt forfatterportræt: Pernille Abd-El Dayem er værd at holde
øje med i nyere dansk litteratur.
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/ForfatterWeb

Litteratursiden

Portræt: Henrik Pontoppidan
I forbindelse med den kommende filmatisering af Lykke-Per
sætter vi fokus på Henrik Pontoppidans forfatterskab.
Realisme og ironi er nøgleord i for...
Læs mere

Blogindlæg: Efterårets udgivelser
August og september byder på flere lovende udgivelser fra
danske forfattere som Ida Jessen, Iben Mondrup, Merete
Pryds Helle og Peter Adolphsen. En...
Læs mere

Liste: Islandsk litteratur

Liste: Islandsk litteratur
For 100 år siden anerkendte Kong Christian X Island som et
selvstændigt land. Vi har i den anledning samlet noget af den
bedste islandske litteratu...
Læs mere

Læs flere nyheder på Netbib.dk/Litteratursiden

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

