Nyt fra NETBIB i denne måned

Nyt fra Netbib.dk

Glædelig jul og godt nytår!
Julen står for døren, og i denne udgave af Netbib-nyhedsbrevet kan du få inspiration til
gaverne! Der sættes fokus på sikker nethandel, og så guider eKurser dig til gadgets-gaver,
mens Litteratursiden skriver om årets bedste bøger. Hos eReolen kan du selv vinde ekstra gaver
i deres adventskonkurrence.
På den tekniske side er der nyt værktøj fra Filmstriben, nyt om eReolens app, ny engelsk
vejledning til Pressreader og ny VIP-adgang for filmplanlæggere. Der er også nye titler på
Verdensbiblioteket, mens Filmstriben informerer om deres udgåede titler.
Der bliver også set tilbage på et godt efterår, når Biblo rapporterer fra ALBUS og eReolen gør
status over efterårskonferencen. Og så bliver der set frem med nye årshjul og projekter. Til sidst
kan du som altid bruge juleferien på at blive klogere - dyk ned i artikler om fire forskellige
forfattere eller næste del af historiekanonen.

Filmstriben

Filmstriben: Udgåede film
I oktober og november 2018 er følgende film udgået af
Filmstriben:
Læs mere

Filmstriben - Nyt værktøj
Komponér jeres egne Spillelister til Filmstriben-visninger Nu
er vi klar med endnu et nyt supplerende værktøj til Filmstriben
'Se film på bibliote...
Læs mere

Planlæg filmvisningen
Er du bibliotekets filmplanlægger på Filmstriben 'Se film på
biblioteket'? Så kan du få VIP-adgang hjemmefra, så du har
mulighed for i ro og mag a...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

ForfatterWeb

Forfatterweb: Gayle Forman
Young adult forfatteren Gayle Forman begyndte sin karriere
som journalist på et ungdomsmagasin.
Læs mere

Forfatterweb: Louise O'Neill
Young adult forfatteren Louise O'Neill slog igennem med
debuten ”Hun bad selv om det” og cementerede sin succes
med romanen ”Skabt for dig”.
Læs mere

Forfatterweb: Anita Furo
Med rørende indlevelse har Anita Furu skrevet sin farmors
både triste og smukke historie i debutromanen ”Mit halve liv”
(2017).
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Litteratursiden

Årets bedste bøger 2018
År 2018 lakker mod enden og det er tid til at se tilbage og
gøre status. Sådan tænker mange, når vi nærmer os årets
afslutning. Her på Litteratursi...

Læs mere

DR Romanprisen 2019
Hanne Richardt Beck, Karen Fastrup og Mathilde Walter Clark
er nomineret til DR Romanprisen 2019, og dermed er alle de
seks forfattere, der kæmper...
Læs mere

Tema: John Steinbeck
Den 20. december er det 50 år siden han døde, og
Litteratursiden tøver ikke med at hylde ham med et tema.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Verdensbiblioteket

100 nye arabiske digitale bøger
Nu kan du glæde de små bibliotekslånere og deres forældre
og fortælle dem, at man kan lytte til mange nye gode historier
på Verdensbiblioteket. Her...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Verdensbiblioteket her

Biblo

Vinterbogen 2019

Nu kan det godt blive januar – vi er klar med alt materialet til
Vinterbogen 2019!
Læs mere

Biblo på ALBUS
Biblo besøgte børnelitteraturfesten ALBUS, og det var en
succes med prisuddelinger og kåring af vindere.
Læs mere

Skolen for fremtidens helte ruller
Sæt kryds i kalenderen i marts og april 2019, hvor forløbet
kører igen.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Biblo her

eKurser.nu

Brug klejnerne med omtanke
Julehandlen på nettet er i fuld gang og dermed lurer farerne
for at blive offer for netsvindlere.eKurser har derfor lavet en
pr-pakke til et juletema
Læs mere

Træt af bløde pakker?
Få ideer til julens ønsker inden for gadgets
Læs mere

Engelsk vejledning til Pressreader
eKurser's vejledning til Pressreader er nu overat til engelsk
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser her

eReolen

Status eReolen apps
iOS appDer er lanceret en ny udgave af eReolens iOS app,
version 3.0.3, der indeholder en række forbedringer og nye
features:
Læs mere

eReolens efterårskonference 2018
Flere end 120 medarbejdere fra landets biblioteker og forlag
var samlet til eReolens store efterårskonference i Middelfart i
starten af november, h...
Læs mere

Nyt årshjul og jul på eReolen
eReolens årshjul for 2019 er nu klar og kan findes på
eReolens hjemmeside.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

eReolen GO

Julekalender
Følg med i eReolen Gos julekalender!
Læs mere

Adventskonkurrence på Go
Vind masse af fede præmier hver søndag med eReolen Go.
Læs mere

eReolen Gos årshjul 2019
Nu er vores årshjul for eReolen Go 2019 klar.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen Go her

FaktaLink

Faktalink: Tema historiekanon
Fra Ertebøllekulturen i stenalderen til terrorangrebet i New
York City den 11. september 2001.
Læs mere

æs

ee

Faktalink: Folkebiblioteket
Folkebibliotekerne er ofte til debat i medierne. Vi har fået
Henrik Jochumsen fra Institut for Informationsstudier til at
skrive en artikel om dage...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

