Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
I denne måneds nyhedsbrev kan du komme tæt på en række interessante personligheder.
Filmstriben stiller skarpt på den franske skuespillerinde Catherine Deneuve, mens Forfatterweb
bringer portrætter af Tomas Lagermand Lundmes og Marie-Louise Hansen.
Litteratursiden har en nyhed om DR Romanprisen 2020, og går også tæt på forfatter Lotte
Kirkeby som er nomineret til selv samme pris.
Du kan også blive klogere på, hvordan du kan bruge Læsekompasset som værktøj til
litteraturformidling, og hos Faktalink kan du blive opdateret på nudging, design og ensomhed.
eReolen har nået 500.000 unikke brugere, og eReolens app har fået nye funktioner, som fx en
sleeptimer.

God læselyst.

Faktalink

Nyt Faktalink light: Design
Det er ikke sikkert du tænker over det, men både din cykel,
osteskærer, stol og denne hjemmeside er et resultat af en
designproces. Designere og ar...
Læs mere

Nyt faktalink: Nudging
Nudging handler om at opfordre mennesker til at handle på
bestemte måder, uden at være belærende. Nudging kan
bruges til at få folk til at spise su...
Læs mere

Nyt Faktalink: Ensomhed
Ensomhed er et alvorligt samfundsproblem. En række
organisationer arbejder for at bekæmpe ensomhed. Men
antallet af ensomme unge fortsætter med at...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Filmstriben: Catherine Deneuve
Catherine Deneuve er ikke blot et stilikon i Frankrig. Hendes
skuespil stråler langt ud over landets grænser, og har gjort det
i en menneskealder....
Læs mere

Omtale i Filmselskabet på DR
Den 21. november omtalte DRs vært for Filmselskabet Per
Juul Carlsen Filmstriben positivt, men desværre også som
gratis.
Læs mere

Designforbedringer på Filmstriben
Vi arbejder løbende på at forbedre grænsefladen, nogle af de
seneste ændringer er som listet her:
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Nyt portræt: Tomas Lagermand
Ludme
Tomas Lagermand Lundmes skildrer modigt menneskelig

tvivl, angst, selvskade og urolig kærlighed, og det har været
afgørende for udviklingen af dans...
Læs mere

Nyt portræt: Marie-Louise Hansen
I Marie-Louise Hansens debutroman ”Olgas bog” fra 2019
skildres et hårdt arbejderklasseliv i Aarhus op gennem 1900tallet med kvinden Olgas øjne. F...
Læs mere

Tema: 100 året for genforeningen
I anledning af genforeningen af Sønderjylland med Danmark i
1920 er der Forfatterweb-tema på vej. Vi vil fokusere på
forfatterskaber fra perioden o...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Læsekompasset

Bliv klogere på Læsekompasset
Du og dine kolleger kan få en intro til Læsekompasset, og til
hvordan I kan bruge det i hverdagen på biblioteket.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Læsekompasset her

eKurser.nu

Kommende kampagnetemaer
eKurser.nu fik i sommeren 2019 bevilling frem til udgangen af
juni 2021, og nu i fuld gang med at planlægge nye ekurser og
kampagner samt opdatere...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser.nu her

eReolen

Sleeptimer klar i eReolens app
Nu er eReolens apps til iOS og Android klar med en
opdatering, som bl.a. indeholder sleeptimer, hvor afspilningen
stopper efter et selvvalgt interval.
Læs mere

eReolens Efterårskonference
Stemningen var god, og spørgelysten i top, da eReolen d. 27.
november afholdte konference om ”Trends og tendenser
inden for digital læsning og lyd”...
Læs mere

500.000 unikke brugere på eReolen
Udviklingen i anvendelsen af eReolen
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

Årets bedste bøger 2019
Litteratursidens redaktion gør status over et mangfoldigt
bogår, og kan nu præsentere listen over årets bedste danske
og nordiske romaner, og vores...
Læs mere

Nyhed: DR Romanprisen
Dy Plambeck, Carsten Müller Nielsen og Anna Elisabeth
Jessen er nomineret til DR Romanprisen 2020. Dermed er
alle de seks forfattere, der kæmper om...
Læs mere

Lotte Kirkeby i DR Romanklubben
Litteratursiden præsenterer en video med forfatteren Lotte
Kirkeby, der er nomineret til DR Romanprisen 2020.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

