Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Så er december godt i gang, og året lakker langsomt mod enden. Endnu en gang kan du læse en
masse nyheder, forfatterportrætter og faktaartikler.
Denne måneds nyhedsbrev bærer præg af, at vi ser tilbage på 2020. Derfor er der spændende
artikler om årets bedste bøger, novembers bedste film, interview med aktuelle forfattere og
faktaartikler om vigtige verdensbegivenheder.
Men det er også et nyhedsbrev, der ser fremad. Vi har mange ting, der i øjeblikket lanceres eller
udvides som f.eks. eReolens nye webserie eller Læsekompasset og Buggi, der hele tiden bliver
større og får nye bøger.
Derudover kører eKurser stadig deres konkurrence, og Filmstriben minder os om at få oprettet
budget for 2021.
God læselyst!

eReolen

eReolen Go lancerer webserie!
D. 4. december udkommer første afsnit af webserien ”Suget
ind”, der skal booste læselysten hos de 712årige.
Serien udkommer på YouTube og på eReo...
Læs mere

eReolens julekalender 2020
Hver dag indtil jul kan du på eReolen åbne en ny
kalenderlåge med redaktionens bedste læseanbefalinger fra
året, der gik.
Læs mere

Se oplæg fra efterårskonference
Missede du eReolens online Efterårskonference? Eller vil du
bare gerne gense et eller flere af oplæggene fra dagen? Nu
kan du se alle oplæggene på...

Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

Tema om Årets bedste bøger
Litteratursidens bud på årets bedste bøger 2020  danske,
oversatte, fagbøger, lyrik og bøger for børn og unge.
Læs mere

Indhold til DR Romanklubberne
Debatten om Stine Askovs roman ’Katalog over katastrofer’
er i gang i Romanlæseklubberne og på Litteratursiden, og vi
har produceret en film med f...
Læs mere

Litterær tale med Peder F. Jensen
Som del af Litteratursidens tema om social ulighed i
litteraturen har vi inviteret forfatteren Peder Frederik
Jensen til at holde en litterær tale...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Læsekompasset

Inspiration på hjemmesiden
Læsekompasset kan på mange biblioteker indlejres i DDB
CMS Et nyt modul til DDB CMS gør det muligt for
Læsekompasabonnenter at indlejre Læsekompas...
Læs mere

Læsekompasset vokser hele tiden
7.000 bøger har nu metadata, der beskriver læseoplevelse
og appel 7.000 bøger i Læsekompasset indeholder nu de
særlige metadata, der beskriver læs...
Læs mere

Nye bøger i Buggi
Lektører sørger for, at Buggis indhold hele tiden udvides
Siden starten af oktober er der løbende blevet tilføjet flere
bøger til læseinspirations...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Læsekompasset her

Faktalink

Tyrkiets nyere historie
Opdateret artikel på Faktalink Under præsident Erdoğan har
Tyrkiet i stigende grad ladet islam være en del af den
politiske debat med EU. Forholde...
Læs mere

Muhammedkrisen
Opdateret artikel på Faktalink Muhammedkrisen er blusset
op igen, efter at den franske skolelærer Samuel Paty viste
Muhammedtegningerne i underv...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Husk at oprette budget for 2021
For at jeres brugere kan se film på Filmstriben fra 1. januar,
skal forbrugsstyringssystemet være opdateret med budget
og udlånsregler for 2021.
Læs mere

Kom i julestemning med Filmstriben
I år bliver julen anderledes for de fleste. Måske er der lidt
mere tid til den nære familie, til gåture og til at læse bøger og
se film?
Læs mere

Mest sete film i november
Top 10 over dokumentarfilm, børnefilm og spillefilm for
voksne på Filmstriben
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Sofie Riis Endahl
Nyt portræt på Forfatterweb Sofie Riis Endahl skriver direkte
til sin egen generation af digitalt indfødte unge.
Læs mere

Gry Stokkendahl Dalgas
Nyt portræt på Forfatterweb Gry Stokkendahl Dalgas blev i
september 2020 tildelt debutantprisen, Bodil og Jørgen
MunchChristensens Kulturlegat, f...
Læs mere

Runa Marie Luth
Nyt portræt på Forfatterweb Runa Marie Luth blev i
september 2020 tildelt debutantprisen, Bodil og Jørgen
MunchChristensens Kulturlegat, for debu...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eKurser.nu

Sidste chance: Vind David Guldager
Det kan lige netop stadig nås at deltage i eKurser's
konkurrence, hvor dit bibliotek kan vinde techekspert og tv
værten David Guldager live.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser.nu her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

