Nyt fra NETBIB i denne måned

Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Det skarpe hjørne på årets første efterårsmåned er rundet, og Netibs septemberudgave byder på
spændende nyheder om bl.a. en ny nomineret til DR Romanprisen og kommende nystøbte features
i eReolens apps. Det er også nu, du skal hive fat i de læseglade børn, du kender, for eReolen Go
søger børn, der kan anbefale deres yndlingsbøger til andre børn!
Derudover bugner brevet som sædvanlig af aktuelle faktalinks, forfatterportrætter og filmforslag,
imens fejringen forberedes af årets klassiker på klassikerdagen senere på måneden.
God læselyst!

Filmstriben

Topti mest sete film i august
Se oversigten over månedens mest populære doks og
spillefilm for børn & voksne.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Filmstriben her

Forfatterweb

Nina Lykke
Nyt forfatterportræt: Med humor og overbærende sympati
tager norske Nina Lykke temperaturen på den skandinaviske
velfærdsstat.
Læs mere

Gro Dahle
Nyt forfatterportræt: Den norske billedbogsforfatter Gro

Dahle formidler barske og tabuiserede emner i øjenhøjde
med børnene. Resultatet er fortæll...
Læs mere

Yasmina Khadra
Nyt forfatterportræt: En på en gang hårdkogt og poetisk
klang præger algeriske Yasmina Khadra værker.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Forfatterweb her

eReolen

Lånehistorik og anbefalinger i app
I en kommende opdatering af eReolenappen vil brugerne få
tilbudt adgang til en ny lånehistorik og på sigt også
personlige anbefalinger direkte i a...
Læs mere

Go søger børn til anbefalinger
Har jeres bibliotek en læseklub eller lign. med børn, der er
vilde med at læse, og som gerne vil give andre børn
bogtips? Så hører vi meget gerne f...
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Litteratursiden

DR Romanprisen 2021
Asta Olivia Nordenhof nomineres til DR Romanprisen 2021
for sin roman 'Penge på lommen', der stiller skarpt på
kapitalismens katastrofale konsekven...
Læs mere

Tema: Ole Lund Kirkegaard
Den 22. september 2020 bliver GummiTarzan, Lille Virgil og
Orla Frøsnappers far – Ole Lund Kirkegaard  hyldet som
årets klassiker.
Læs mere

Litteratursidens årshjul 2020
Få et overblik over Litteratursidens aktiviteter og temaer for
resten af 2020. Se årshjulet her.
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Faktalink

Meningsmålinger
Nyt fakatalink: Meningsmålinger er blevet et vigtigt redskab,
der kan påvirke både den offentlige diskussion og den
politiske beslutningsproces. Sp...
Læs mere

Socialisme
Nyt Faktalink: Socialisme betegner både en samfundsorden,
hvor produktionsmidlerne er kollektivt ejet, og en bevægelse,
der arbejder for at frembri...
Læs mere

Læs flere nyheder fra Faktalink her

Afmeld nyhedsbrev

Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

