Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Her får du årets første nyheder fra Netbib.
Januar måneds nyhedsbrev byder på masser af gode nyheder og indhold fra Netbib.
Du kan læse om alt fra Forfatterwebs spændende forfatterportrætter og til Litteratursidens artikel
om klimalitteratur.
Hos Faktalink kan du få opdateret din historiske viden om genforeningen og om kvinders
rettigheder, og hos Filmstriben kan du blive inspireret til at læse bogen bag filmen.
Du kan også blive klogere på, hvordan eKurser.dk kan hjælpe studerende med søgetips til
opgaveskrivningen, eller på hvordan du får læsekompasset premium.
Hos eReolen lukker den gamle android-app, så har du en android telefon, og er du endnu ikke
kommet med over på den nye app, så skynd dig at hent den i din app-store.
Til slut er der bare at sige,
Godt nytår, og god læselyst.

Litteratursiden

DR Romanklubben med Eva Tind
Litteratursiden præsenterer en video med forfatteren Eva
Tind, der er nomineret til DR Romanprisen 2020. 'Ophav'
diskuteres i bibliotekernes læsekl...
Læs mere

Tema: Klimalitteratur
2020 er naturens år. DR, Naturstyrelsen og landets
naturhistoriske museer er blot nogle af de kræfter, som
kommer til at iværksætte et nationalt sa...
Læs mere

Litteratursidens årshjul 2020
Få et overblik over Litteratursidens aktiviteter og temaer for
resten af 2020. Se årshjulet her.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Faktalink

Tjekkiet
Ny Faktalink Light artikel: Tjekkiet er et land i Centraleuropa,
der blev dannet, da Tjekkoslovakiet i 1993 blev delt i to lande,
Tjekkiet og Slova...
Læs mere

Genforeningen
Nyt Faktalink tema: I anledning af 100-året for Sønderjyllands
genforening med Danmark, har vi samlet en række artikler,
originalkilder, hjemmeside...
Læs mere

Kvinders rettigheder
Ny Faktalink Light artkel: De fleste steder i verden kan kvinder
i dag tage en uddannelse, låne penge i banken, stemme og
stille op ved politiske v...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Udgåede film på Filmstriben
Se listen over hvilke film der er udgået på Filmstriben.

Læs mere

Top-10 mest sete film i 2019
Se hvilke film, der var de mest sete sidste år.
Læs mere

Se filmen - Læs bogen
… eller omvendt, du bestemmer selv. På Filmstriben har vi
samlet en række gode film, der alle har et litterært forlæg.
Bogen som den enkelte film e...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Sergej Lebedev
Nyt forfatterportræt: Bevægelsen ind i et vildsomt og dystert
landskab, væk fra civilisationens lys og ind det menneskelige
mørke og barbariet. Det...
Læs mere

Virginie Despentes
Nyt forfatterportræt: Franske Virginie Despentes debuterede i
1993 med ”Baise-moi”, der trækker læseren igennem et
Frankrig præget af uretfærdighed...
Læs mere

Amalie Langballe
Nyt forfatterportræt: Amalie Langballe modtog Bogforums
Debutantpris 2019 for ”forsvindingsnumre”. Romanen handler
om kvinden Agnes, der i en tilst...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Læsekompasset

Læsekompasset nu som premium
Flere features, som har været tilgængelige for alle i
testversionen, er nu premium-funktionalitet.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Læsekompasset her

eKurser.nu

Søgetips til opgaveskrivere
Lige om lidt vælter det ind på bibliotekerne med studerende,
der skal skrive deres store skriftlige opgaver.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser.nu her

eReolen

eReolens gamle Android-app lukker
Mandag den 13. januar lukker den gamle eReolen-app til
Android, hvilket betyder, at appen ikke kan benyttes eller
hentes fra Google Play Store læng...
Læs mere

Nye årshjul på eReolen
eReolen og eReolen Go er nu klar med de nye årshjul for
2020. De er udarbejdet i samarbejde med Københavns og
Aarhus’ biblioteker og skeler til års...
Læs mere

eReolens nye forlagsaftaler 2020
Alle store og mellemstore forlag fortsætter på eReolen i 2020.
De små forlag har vi ikke den samme kontakt med, men vi har
ikke hørt om frafald. Al...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

