Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Efter en sommer i hjemlige omgivelser og med varierende vejrforhold er de digitale tjenester tilbage,
og august måneds udgave af Netbib bugner af forfatterportrætter og filmforslag, som kan være til
god gavn for postferiehumøret. Derudover kan du bl.a. finde eReolen Go's spritnye konceptkatalog
med kreative ideer til frilæsning for børn og unge og en invitation til Litteraturesidens årlige
generalforsamling.
God læselyst!

Forfatterweb

Stine Askov
Nyt forfatterportræt: En vigtig tematik i Stine Askovs
forfatterskab er skildringen af, hvordan vi præges af vores
opvækst. Senest i Katalog over k...
Læs mere

Matias Faldbakken
Nyt forfatterportræt: Matias Faldbakken er en af de
stærkeste stemmer i ny nordisk litteratur; en teknisk set
sublim forfatter – frygtløs, skamløs...
Læs mere

Amerikansk litteratur
Nyt tema om race og diskrimination i amerikansk litteratur.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eReolen

Spritnyt konceptkatalog
I samarbejde med PLCmedarbejdere, lærere og
biblioteksmedarbejdere har eReolen Go udviklet et nyt
katalog med 12 koncepter til frilæsning, som ska...
Læs mere

Stemmer på tour: book inden frist
Sidste frist for at booke et Stemmer på tourforedrag for
efteråret 2020 og foråret 2021 er tirsdag d. 1.
september 2020.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

Tema: Ole Lund Kirkegaard
Den 22. september 2020 bliver GummiTarzan, Lille Virgil og
Orla Frøsnappers far – Ole Lund Kirkegaard  hyldet som
årets klassiker.
Læs mere

Litteratursidens Generalforsamling
Litteratursiden afholder Generalforsamling den 21. marts kl.
12.0015.30 på Middelfart Bibliotek.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Faktalink

Salmonella
I Danmark og resten af Europa er der konstateret en stigning
i antallet af antibiotikaresistente salmonellatyper.
Eksperterne mener, at stigningen...
Læs mere

Skateboarding
Skateboarding har i årtier har været ildeset af mainstream
samfundet, men er med tiden blevet anerkendt i brede
kredse og endda kommet på programme...
Læs mere

TikTok
TikTok er et meget populært socialt medie, som herhjemme
især bruges af børn og unge. Men mediet kritiseres bl.a. for
at vise upassende indhold og...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Top10 mest sete film i juli
Se oversigten over de mest populære spille og
dokumentarfilm for voksne og børn på Filmstriben i juli 2020.
Læs mere

Brug Filmstribens billedbase
Har I brug for billeder til markedsføring af film, så hent dem
på filmbilleder.filmstriben.dk
Læs mere

Ken Loach
Socialrealismens mester, den 84årige Ken Loach er aktuel
med en rørende film om en britisk arbejderfamilie med titlen
Sorry we missed you.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

