Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Så blev det endelig forår og i denne udgave af Netbib nyhedsbrevet bugner det med
forfatterportrætter, som kan være en god inspiration til læsningen. Derudover kan du i denne
omgang, igennem et udvalg af artikler, lære om både sygdom, søgning og cyberkrig.
God læselyst :)

Forfatterweb

Nyt Forfatterweb tema: Besættelsen
I 2020 er det 80 år siden, at tyskerne besatte Danmark. Men
besættelsestiden er langtfra et overstået kapitel i
skønlitteraturen. Vi har samlet et...
Læs mere

Nyt portræt: Anna Elisabeth Jessen
En brevveksling fra skyttegravene under Første Verdenskrig
blev startskuddet til Anna Elisabeth Jessens debutroman
”Om hundrede år”. Romanen er nom...
Læs mere

Nyt portræt: Ali Smith
Skotske Ali Smiths årstidskvartet om Storbritannien efter
Brexit beskriver den ubehagelige kløft i den britiske kultur,
som den politiske begivenhe...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Læsekompasset

Søg præcist med filtrering
Ny funktionalitet til abonnenter på Læsekompasset.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Læsekompasset her

eReolen

Ny opdatering af eReolens app
eReolens app er klar med en opdatering, der bl.a. løser
udfordringen med, at afspilningen stopper spontant på visse
Androidenheder.
Læs mere

Nye i eReolen og Go’s redaktioner
Vi glade for at have fået nye ansigter i eReolens og Go’s
redaktioner.
Læs mere

Mød eReolen på Krimimessen
Kom og besøg eReolen på årets Krimimesse i Horsens den
28.29. marts, hvor vi fra stand 30 spreder det gode budskab
om ebøger og lydbøger fra bibl...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

DR Romanklubben: Dy Plambeck
Litteratursiden præsenterer en video med Dy Plambeck der
er nomineret til DR Romanprisen 2020.
Læs mere

Nordisk Råds litteraturpris
Romanen 'HHV, Frshwn' af Hanne Højgaard Viemose og
digtsamlingen 'YAHYA HASSAN 2' af Yahya Hassan er de
danske bud på Nordisk Råds litteraturpris 2...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Faktalink

Nyt Faktalink: Coronavirus
Over 70.000 mennesker i Kina er i løbet af januar og februar
2020 blevet smittet med en ny type coronavirus, COVID19.
Virusset kan give alvorlig l...
Læs mere

Nyt Faktalink: De Gule Veste
Protestbevægelsen De Gule Veste opstod i efteråret 2018
som en reaktion på den franske regering og præsident
Emmanuel Macrons planer om at skrue op...
Læs mere

Nyt Faktalink: Cyberkrig
Cyberkrig dækker over den digitale form for krigsførelse,
hvor regeringer eller andre, ikkestatslige aktører kan
forårsage ødelæggelse ved hjælp a...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Bodilfest 2020
Lørdag den 29. februar bliver den prestigefyldte danske
filmpris, Bodilprisen, uddelt af de danske filmkritikere ved et
gallashow i København.
Læs mere

DR tvserier og programmer
DR tvserier der ligger frit tilgængelige på DR.dk er udgået af
Filmstribens repetoire.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

