Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Endnu et nyhedsbrev fra Netbib er klar, i denne omgang med et fortsat fokus på Covid19  både
med et tilbageblik på den spanske syge og en god nyhed: De fysiske bøger er tilbage. Der er også
meget andet at læse om i månedens nyhedsbrev: Bl.a. kan eReolen præsentere deres kommende
sommerkampagne og en ny original podcast fra eReolen: Læsefeber.
Pas godt på jer selv og hinanden  og god læselyst :)

Litteratursiden

Finalister til DR Romanprisen
Carsten Müller Nielsen, Kristian Bang Foss og Anna
Elisabeth Jessen går videre til finalen om DR Romanprisen
2020.
Læs mere

Litteraturen i coronakrisen
Epidemiernes litteratur giver en vigtig viden om mennesker
og epidemier, fornægtelse og blindhed – en litteratur, som
for et par måneder siden besk...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Faktalink

Arktis
Nyt Faktalink: De senere årtier er Arktis blevet centrum for
både den globale opvarmning og et kompliceret storpolitisk
magtspil, og verden har ige...

Læs mere

Køn og identitet
Nyt Faktalink: Køn er en kategori, som vi bruger til at forstå
os selv og andre med, og derfor er køn og identitet tæt
knyttet. Kønsidentitet er en...
Læs mere

Den spanske syge
Nyt Faktalink: Den Spanske Syge kaldes ”alle pandemiers
moder”. Det var en influenzatype, som spredte sig verden
over i årene omkring 1. Verdenskri...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Moderne western på Filmstriben
”The Sisters brothers” er en anderledes, moderne western.
Filmen er instrueret af franske Jacques Audiard, og den
byder på et forrygende samspil me...
Læs mere

Spansk mesterværk på Filmstriben
”Smerte og ære” er spanske Pedro Almodóvars nyeste film.
70årige Almodóvar er kendt for sine farverige film fx
”Kvinder på randen af nervøst samme...
Læs mere

Det stille drama på Filmstriben
Onkel” er en helt særlig dansk film. Et stille drama, der
foregår på en gård i Sønderjylland, hvor Kris på 27 år driver
et mindre landbrug sammen m...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Tarjei Vesaas
Nyt forfatterportræt: Tarjei Vesaas er en af de største norske
forfattere i det 20. århundrede. I 1964 blev han tildelt Nordisk
Råds Litteraturpris...
Læs mere

Rakel HaslundGjerrild
Nyt Forfatterportræt: Samme dag, som Danmark lukkede
ned på grund af coronapandemien, udgav Rakel Haslund
Gjerrild sin anden bog, den poetiske ”All...
Læs mere

Lise Villadsen
Nyt forfatterportræt: I Lise Villadsens ungdomsroman
”Kommer du nogensinde tilbage til mig?” (2020) tematiseres
den ensomhed, man kan føle, når man...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Læsekompasset

De fysiske bøger er tilbage
Nu er det igen let at finde og bestille fysiske bøger i
Læsekompasset
Læs mere

Filtrering og serievisning
Det er blevet muligt at filtrere på ebøger og lydbøger i
Læsekompassets søgeresultater. Samtidig er serievisningen
forbedret.
Læs mere

Inspirér børn til læselyst
Har I lyst til at profilere det nye læsekompas for børn 
Buggi.dk  på bibliotekets hjemmeside og jeres sociale
medier, finder I her et lille udva...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Læsekompasset her

eReolen

Læsefeber: Ny podcast fra eReolen

eReolen har fået en ny podcast. I podcasten Læsefeber
tager vært Puk Qvortrup lytteren med på en rejse ind i
bøgernes omskiftelige og vidunderlige...
Læs mere

Sommerkampagne for eReolen Go
D. 5. juni lancerer eReolen Go dette års sommerkampagne.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

