Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om, hvem du kan møde på Bogforum.
Både læsekompasset, Litteratursiden, Forfatterweb og eReolen vil være at finde i Bella Centeret d.
15-17 november.
Du kan også finde artikler om spændende mennesker som Kim Larsen, Klas Östergren og Jonas
Eika, som jo netop har vundet nordisk råds litteraturpris.
God læselyst.

Filmstriben

Dokumentar om ikonisk bibliotek
En kærlighedserklæring til biblioteket - På Filmstriben er vi
stolte af, at vi nu som den eneste streamingtjeneste i
Danmark kan præsentere den fas...
Læs mere

Top-10 film i oktober 2019
Se oversigten over de mest populære film på Filmstriben i
oktober 2019
Læs mere

Værktøj til filmspillelister
Er I opmærksomme på at Filmstriben har et værktøj, hvormed
I kan lave spillelister til 'Se film på biblioteket'?
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Nyt portræt: Klas Östergren
Klas Östergren er én af Sveriges største samtidsforfattere og
har en forkærlighed for samfundets randeksistenser. ’Hilde’ fra
2019 er en del af pro...
Læs mere

Mød Forfatterweb på Bogforum
Mød Forfatterweb og Faktalink på Bogforum i Bella Center
den 15. – 17. november. Kom forbi og få sidste nyt på stand
C2-010.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

Verdensbiblioteket

Bestil to-sprogspakker
Vi har fået nye to-sprogspakker, som du kan låne til dit
bibliotek.
Læs mere

Bestil bøger med parallelsprog
På vores hjemmeside kan du låne bøger med parallelsprog.
Vi har bøgerne på følgende sprog: Arabisk / dansk Polsk /
dansk Bøgerne lånes enkelt...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Verdensbiblioteket her

Læsekompasset

Mød Læsekompasset på Bogforum
På Danmarks Bibliotekers stand kan du blive klogere på,
hvordan du kan bruge Læsekompasset i dit arbejde.
Læs mere

Hør om Læsekompasset på infodag
Tag med i Ballerup, Vejle eller Aalborg, og find ud af hvordan
du får mest muligt ud af Læsekompasset i dit bibliotek.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Læsekompasset her

eReolen

Besøg eReolen på BogForum
Som noget nyt i år er eReolen vært for den officielle scene
Lyttesalonen på BogForum. Forfattere, skuespillere og
indlæsere vil i løbet af weekende...
Læs mere

Spørgeskema om bibliotekernes
apps
Alle kan nu deltage i en spørgeskemaundersøgelse, der
omhandler inspiration og personalisering i bibliotekernes og
eReolens apps

eReolens apps.
Læs mere

Nyt billedekatalog fra eReolen
I oktober fik vi taget nye billeder til eReolen. Billederne viser
små scener fra hverdagen, hvor eReolen bruges til at læse
eller lytte. Billedern...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Biblo

Biblo nomineret til stor pris
Biblo.dk er kommet i fornemt selskab: Vi er nomineret til Astrid
Lindgren Memorial Award, som er verdens største pris inden
for børne- og ungdomsli...
Læs mere

Børn tegner gode nyheder
November nærmer sig, og det er tid til konkurrencen: Tegn
Verden. Her beder vi børnene tegne en god nyhed og uploade
tegningen på biblo.dk.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Biblo her

Litteratursiden

Mød Litteratursiden på Bogforum

Litteratursidens stand byder på masser af samtaler med
aktuelle forfattere, blandt andre Eva Tind, Lotte Kirkeby og
Kristian Bang Foss, som er nomi...
Læs mere

Nordisk Råds litteraturpris
Jonas Eika får prisen for sin nyskabende og samfundskritiske
novellesamling ’Efter solen’, som stiller skarpt på den globale
krise og beskriver vir...
Læs mere

Nyhedsbrev om børnebøger
Litteratursidens nyhedsbrev om børnebøger er for brugere,
der gerne vil have inspiration til, hvad deres børn skal læse og
til højtlæsning. TILMEL...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Faktalink

Nyt Faktalink: Dansk
sundhedsvæsen
Det danske sundhedsvæsen udgør ligesom børnehaver og
skoler en central del af den danske velfærdsmodel. Men
sådan har det ikke altid været.
Læs mere

Nyt Faktalink: Influencere
Influencere bruger deres indflydelse på sociale medier til at
påvirke og gøre reklame for en sag eller et budskab.
Influencere har typisk mange føl...

Læs mere

Nyt Faktalink: Kim Larsen
Med hits som ”Joanna”, ”Kvinde min”, ”Midt om natten”, ”Om
lidt” og ”Jutlandia” har Kim Larsen, både som solist og som
frontfigur i Gasolin’, for l...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

