Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Oktober måned blæser allerede afsted, og efterårsferien står for døren med masser af tid til at
fordybe sig i nye forfatterportrætter, film og faktaartikler.
I denne måneds Netbib er der også masser af priser på programmet - læs fx om Edvard P prisen og
Debutantprisen 2020, eller deltag selv, når eReolen uddeler prisen for "årets biblioteksformidler af
digital litteratur". Er du en ørn til at formidle digitale tilbud kan du også vinde 45 minutter live med
David Guldager - se mere hos eKurser.nu.
God læselyst!

Faktalink

Tema om sexisme og ligestilling
Nyt tema: Sjofle bemærkninger, seksuelle krænkelser og
chikane. Det er en del af hverdagen for mange kvinder over
hele verden.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Sydkoreansk Oscarvinner
'Parasite' skrev historie ved årets Oscaruddeling, da den som
den første ikke-engelsksprogede film nogensinde vandt prisen
for 'Bedste film'. Derud...
Læs mere

Top-ti mest sete film i september
Se hvilke film, der var de mest populære på Filmstriben i
september 2020
Læs mere

Læs mere

Film, der er udgået på Filmstriben
Se listen over udgåede film.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Caroline Ørsum
Nyt forfatterportræt: . I Caroline Ørsums bøger er der altid et
”jeg”, der på sin helt egen måde skal finde ud af at være til her
i verden.
Læs mere

Rolf Sparre Johansson
Nyt forfatterportræt: Med digte om bleskift, barselskærmydsler
og frustrationen over ikke at kunne få sit spædbarn til at sove
har Rolf Sparre Joha...
Læs mere

Anna Jacobina Jacobsen
Nyt forfatterportræt: Anna Jacobina Jacobsen tegner og
fortæller i sine billedbøger om livets store og tunge emner på
en poetisk og stemningsmættet...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eKurser.nu

Bibliotekskonkurrence
Nu kan DIT bibliotek vinde 45 minutter live med David
Guldager Det eneste I skal gøre for at deltage, er at formidle
eKurser.nu og it-sikkerhed på...
Læs mere

Nyt tema om bæredygtighed
eKurser.nu er aktuelle med en række kurser, der handler om,
hvordan man kan få en mere bæredygtig hverdag. Man kan
finde inspiration til, hvordan f...
Læs mere

Webinar om IT-sikkerhed og trends
Vores hverdag bliver mere og mere digital og hackere står på
lur overalt for at stjæle vores personlige oplysninger. Det
faktum udfordrer IT-sikker...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser.nu her

eReolen

Skal jeres bibliotek vinde?
Igen i år uddeler eReolen en pris til 'Årets biblioteksformidler
af digital litteratur'.
Læs mere

Læs mere

eReolens konference bliver digital
Igen i år afholder vi eReolens Efterårskonference, hvor vi
sætter spot på digitale tendenser og trends inden for
bøgernes verden. I år foregår konf...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

Digitale tilbud på Litteratursiden
Litteratursiden afholder to arrangementer i Aarhus som del af
den landsdækkende bogfestival den 7. november. Begge
arrangementer bliver livestreame...
Læs mere

Edvard P prisen 2020
Som mange af jer sikkert har set, blev de nominerede til
Edvard P prisen - bibliotekernes forfatterpris på 50.000 kr. offentliggjort den 30. sep...
Læs mere

Debutantprisen 2020
Munch-Christensens Kulturlegat gik til Gry Stokkendahl
Dalgas for Det er herfra jeg vil begynde at tale, disse ord kan
finde vej og til Runa Marie...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

