Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Januar var lang, men nu kan vi endelig skrive februar i kalenderen, og så syntes foråret ikke så
langt væk.
I mellemtiden får du denne måneds Netbibnyheder, og som altid finder du masser af spændende
artikler, portrætter og film.
eReolen har en nyhed om den nye afregningsmodel for ebøger, og så kan du læse om hele 4
prisvindende forfattere på Forfatterweb.
Også Litteratursiden har i februar fokus på priser. Du kan nemlig læse om vinderen af De Gyldne
Laurbær og en af de nominerede til DR Romanprisen 2020.
God læselyst.

eReolen

Digitale koncepter til ældre
Ønsker jeres bibliotek også at arbejde målrettet med digital
litteratur og ældre? eReolen har udviklet en række koncepter
og værktøjer, som I frit...
Læs mere

Ny afregningsmodel for ebøger
I forlagsaftalerne for 2020 bliver udlån af ebøger først
afregnet, idet brugeren reelt åbner sit lån. Det vil sige, at hvis
ikke låneren når at åb...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

DR Romanpris: Kristian Bang Foss

Litteratursiden præsenterer en video med forfatteren Kristian
Bang Foss der er nomineret til DR Romanprisen 2020.
'Frank vender hjem' diskuteres i...
Læs mere

Sara Omar vinder De Gyldne
Laurbær
Sara Omar modtager den prestigefyldte pris De Gyldne
Laurbær for romanen 'Skyggedanseren'.
Læs mere

Interview med Iben Mondrup
For blot 40 år siden kunne danske familier let tage et barn
med sig hjem fra Grønland.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Faktalink

Nyt Faktalink: Antisemitisme
Antisemitisme har eksisteret i flere tusinde år, men fik først
betegnelsen antisemitisme i slutningen af 1800tallet.
Holocaust, hvor nazisterne fo...
Læs mere

Nyt Faktalink: Hongkong
Forholdet mellem Hongkong og Kina er præget af voksende

konflikt, og mange hongkongere er imod Kinas voksende
indflydelse på det politiske system o...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

10 film til vinterferien
Skolernes vinterferie lurer lige om hjørnet og vi har derfor
samlet 10 gode film som hele familien kan fornøje sig med.
Læs mere

Top10 meste sete film i januar
Top 10 over de mest sete film for voksne, børn og
dokumentarfilm i januar 2020.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Portræt af fire prisvindere
Nye Forfatterwebportrætter af prisvindende og præmierede
børne og ungdomsforfattere
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

