Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Dette er en mærkelig tid, hvor vi skal være sammen hver for sig, og hvor et fokus på digital
omstilling pludselig er endnu mere i centrum end før. I denne version af nyhedsbrevet er der et
selvfølgeligt fokus på COVID19, i form af bl.a. livliner til opgaveskrivning, læsning i coronakrisen,
og information om virussen. Derudover findes også en masse indhold i form af temaer og portrætter,
og bl.a. Læsernes bogpris 2020.
Pas godt på jer selv og hinanden  og god læselyst :)

eKurser.nu

Coronakarantænen firedobler besøg
I karantænens første uger er trafikken til elæringsportalen
firedoblet op i forhold til den normale trafik.
Læs mere

Videosamtaler i en coronatid
Under coronakarantænen sidder mange isolerede i deres
hjem, og måske især de ældre kan føle sig ”hægtet af” og
savne samvær med venner og familie.
Læs mere

Nyt hjemmesidedesign
Et mere moderne udtryk skulle til, og det har eKurser.nu
fået. Der sker sker stadig nogle justeringer på sitet, men i
store træk kan man nu se de b...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser.nu her

Filmstriben

Filmtema om besættelsen 194045
På Filmstriben har vi samlet en liste med danske film, der
handler om den mørke tid og om Tysklands besættelse af
Danmark. Listen indeholder også f...
Læs mere

Top10 mest sete film i marts
Se hvilke film, der har været de mest sete i marts 2020 på
Filmstriben.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Nyt portræt: Jeanette Varberg
Jeanette Varbergs Viking. Ran, ild og sværd (2019) er et
storværk om de skandinaviske vikinger. Bogen er præmieret
af Statens Kunstfond, tildelt We...
Læs mere

Nyt tema: Kongehuset
Den 16. april fylder dronning Margrethe 80 år. Selvom fejring
er aflyst på grund af Coronakrisen, fejrer vi fødselsdagen
med en liste af bøger, hvo...

Læs mere

To livliner til opgaveskrivningen
Vi har åbnet Forfatterweb og Faktalink, så der er fri adgang
for alle i denne tid, hvor eleverne er nødt til at klare
opgaveskrivningen hjemmefra....
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Læsekompasset

Fokus på ebøger og lydbøger
Som følge af Coronasituationen viser Læsekompasset kun
forslag til ebøger og lydbøger.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Læsekompasset her

eReolen

Øget trafik på eReolen  brug app
Der opleves markant øget trafik på eReolen. Derfor er det
ekstra vigtigt, at brugerne opfordres til at bruge appen frem
for hjemmesiden.
Læs mere

Digitale bogpakker til forældre
eReolens nyhedsbreve til forældre med børnehavebørn
giver lettilgængelig inspiration og adgang til digital læsning
gennem bibliotekerne.
Læs mere

Hent indhold til egne kanaler
Der er ekstra tryk på eReolen i disse dage, så redaktionen
har naturligvis skruet lidt ekstra op for formidlingen.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

Læs dig gennem Coronakrisen
Lige nu sidder mange med en følelse af uvished, ensomhed
og håbløshed og har svært ved at finde ord for situationen.
Men gennem læsning kan vi få e...
Læs mere

Carsten Müller Nielsen
Litteratursiden præsenterer en video med Carsten Müller
Nielsen, der er til debat i DR Romanklubben i april med De
døde fylder dagene med en smag a...
Læs mere

Læsernes bogpris 2020
Ti danske titler fra 2019 er nomineret til Læsernes bogpris
2020. Feltet rummer både fag og skønlitteratur, som i
de kommende uger og frem til d....
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Faktalink

To livliner til opgaveskrivningen
Vi har åbnet Faktalink og Forfatterweb, så der er fri adgang
for alle i denne tid, hvor eleverne er nødt til at klare
opgaveskrivningen hjemmefra....
Læs mere

Nyt Faktalink light: Coronavirus
Hvad er coronavirus egentlig for noget? Hvorfor holder
skolerne lukket og hvad skal man gøre for at passe på sig
selv og hinanden?
Læs mere

Tema: Besættelsen 194045
I 2020 er det 80 år siden, at Danmark blev besat af tyskerne.
Det skete tidligt om morgenen den 9. april 1940, hvor tyske
land, sø og luftstyrker...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

