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 en stemning af forår. Faktalink,
Filmstriben, Forfatterweb og Litteratursiden tager dig med på en rejse ud i naturen, i en tid hvor vi for
det meste fortsat bliver indendøre. Derudover kan du lærer mere om 00'ernes litteratur, om børn og
ungdomsforfatter Zakiya Ajmi og om den nye eReolen Go app.
Pas godt på jer selv og hinanden  og god læselyst :)

Faktalink

Nyt Faktalink: Virus
Virus er den ultimative parasit, som invaderer kroppens
celler for at overleve. Derfor er det vanskeligt behandle en
virus, fordi medicin også vil...
Læs mere

Nyt Faktalink: Sugardating
Sugardating er et fænomen, som særligt er kommet i fokus
de seneste år. Debatten afspejler, at der er mange
forestillinger og meninger om, hvad sug...
Læs mere

Nyt tema om naturen på Faktalink
Friluftsrådet har udråbt 2020 til naturens år og sætter i
samarbejde med bibliotekerne og DR fokus på naturen
omkring os med temaet ’Vores natur’....
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

eKurser.nu

Svindlere på spil
For rigtig mange af vores lånere bliver hverdagen mere og
mere digital. Det kan være en stort udfordring  specielt for
det ældre segment. Når der...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser.nu her

Filmstriben

Danske spillefilm på dr.dk
I forbindelse med DR’s styrkelse af den digitale platform
oplever vi oftere end tidligere, at der pludselig opstår
kortvarige sammenfald mellem dan...
Læs mere

Filmstriben i naturen
Som et bidrag til temasamarbejdet mellem bibliotekerne og
DR i april og maj har vi samlet en bred liste med film, der på
en eller anden måde handle...
Læs mere

Samme film startes samtidig
Den samme film startes mange gange lige efter hinanden,
ofte om formiddagen. Se årsagen.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Christian Winther
Digteren Christian Winther tilhører den sidste del af
romantikken. Hans bedst kendte værk, det fortællende digt
”Hjortens Flugt”, anses for at være...
Læs mere

Zakiya Ajmi
Børne og ungdomsforfatter Zakiya Ajmi har fortalt historier,
så længe hun kan huske. Hun skriver litteratur om temaer
som identitet, svigt, vold,...
Læs mere

Tema: Naturen i litteraturen
Vi har samlet en række værker, hvor naturen er kulisse eller
ligefrem medspiller i plottet.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Læsekompasset

Buggi – et læsekompas for børn
Hjemmesiden buggi.dk foreslår bøger, der passer til det
enkelte barn, ved hjælp af emojis og andre sjove, visuelle
elementer.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Læsekompasset her

eReolen

Ny app til eReolen Go
eReolen Go lancerer en ny app, som bl.a. gør det muligt at
lytte og læse offline. Forventet lancering er mandag d. 4.
maj.
Læs mere

Ny digital forening på vej
På mandag d. 4. maj er der stiftende generalforsamling for
den nye forening, der skal omfatte DDB og fra 2021 også
Foreningen eReolen. På sigt vil...
Læs mere

Stemmer på tour 2020
Igen i år er der mulighed for at booke et Stemmer på tour
foredrag med nogle af landets bedste lydbogsindlæsere. Se
årets kataloget her, hvor vi ka...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

Anna Elisabeth Jessen
Litteratursiden præsenterer en video med Anna Elisabeth
Jessen, der er til debat i DR Romanklubben i maj med Om
hundrede år. I kan finde videoen, u...
Læs mere

Menneskets forhold til naturen
Ligesom skønlitteratur forholder sig til sin egen samtid, er
forholdet mellem menneske og natur også et grundtema i
megen litteratur og i særdelesh...
Læs mere

Tema: 00'ernes litteratur
I 00'ernes litteratur er 90'ernes ironi og minimalisme svundet
ind til fordel for en genvunden realisme og alvor. I et årti hvor
globaliseringen bl...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

