Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Så er bladene ved at lægge sig som et tæppe på jorden, og vi er gået ind i den sidste
efterårsmåned. Endnu en gang kan du læse en masse nyheder, forfatterportrætter og faktaartikler.
Denne måneds Netbib bærer præg af weekendens Bogfestival, der har erstattet dette års Bogforum.
Derfor er der fokus på en masse spændende arrangementer, der løber af stablen de kommende
dage.
Til sidst er der blevet lanceret en række nye ting som Danmarks største læseklub, eKursers PR
film, BørnehaveReolen, og Buggi er nu med i Læsekompasset.
God læselyst!

Litteratursiden

Live streaming den 7. november
Live streaming på Litteratursiden med tyvstart på DR
Romanklubben Som del af den nationale bogfestival vil
Litteratursiden den 7. november fra kl....
Læs mere

Danmarks største læseklub
Bredt samarbejde om Danmarks største læseklub.
Litteratursiden er national platform for et bredt
bibliotekssamarbejde om en fælles digital læseklub...
Læs mere

Nordisk Råds Litteraturpris
Finlandssvenske Monika Fagerholm modtager Nordisk Råds
Litteraturpris 2020 for sin mesterlige roman ’Hvem slog
bambi ihjel?’ om fortielse af en vol...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Læsekompasset

Få Buggi med i Læsekompasset
Abonnement på Læsekompasset omfatter nu også
inspirationsværktøjet Buggi for børn.
Læs mere

Nye bannere til hjemmesiden
De nye bannere for Læsekompasset og Buggi gør det lettere
at leve op til retningslinjer for tilgængelighed.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Læsekompasset her

Faktalink

Evaluér Faktalink & Forfatterweb
Hjælp os med at evaluere Faktalink og Forfatterweb ved at
udfylde vores spørgeskema. Så kan vi gøre produkterne
endnu bedre og sørge for, at de mat...
Læs mere

Amazon
Ny aktuel artikel på Faktalink om verdens største netbutik,

der måske er på vej til Danmark
Læs mere

Folkeoprøret i Hviderusland
Ny aktuel artikel på Faktalink
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Filmstriben

Filmstriben hylder litteraturen
Se lister med filmatiseringer, film om forfattere, film om
bøger og biblioteker, se film og læs forfatterportrættet
Læs mere

Film, du endnu kan nå at se
Få en oversigt over film, som snart udgår fra Filmstriben
Læs mere

Film på vej
Filmstriben løfter sløret for, hvad man snart kan se Er du klar
over, at du løbende kan følge med i, hvilke film der snart

lander på Filmstriben?...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Forfattere på film  Bogfestival
Samtidig med bogfestival.dk sætter Forfatterweb spot på
forfatterne med et udpluk af portrætter af danske og
internationale forfattere, som også ka...
Læs mere

Nyt portræt: Kathrine Assels
Kathrine Assels modtog i september Kulturministeriets
Forfatterpris for børne og ungdomslitteratur for romanen
Mester Ester.
Læs mere

Nyt tema: Demokrati og samfund
I anledning af det amerikanske præsidentvalg har vi samlet
en række romaner fra verdenslitteraturhistorien, der hver
især skildrer forskellige samf...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eKurser.nu

eKurser.nu's top 10
De mest besøgte eKurser i 2020 fordeler sig primært på
kurser i biblioteksressourcer og ikke overraskende her i
coronaåret  kurser i videosamtalev...
Læs mere

Livets digitale udfordringer
eKurser har netop haft præmiere på en ny PRfilm. En kort
animationsfilm der fortæller at eKurser kan være til hjælp
uanset hvor vi står i livet me...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eKurser.nu her

eReolen

Læs og lyt med BørnehaveReolen
Med nyhedsbreve fra BørnehaveReolen kan I let og
fleksibelt sende inspiration til digital læsning ud til forældre
via børnehaver.
Læs mere

Skal jeres bibliotek vinde?
Igen i år uddeler eReolen en pris til 'Årets biblioteksformidler
af digital litteratur'.
Læs mere

Læsehjørnet: en ny børnepodcast
På eReolen Go har vi fået en ny podcast til børn i alderen 8
12 år. Den hedder Læsehjørnet og er lavet af børn til børn.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

