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Nyheder fra eKurser
Nye markedsføringsmaterialer
Mange biblioteker har været glade for det grønne postkort
for læringsportalen, som kan stikkes i hånden på borgere,
der kan have glæde af de mange e-kurser.
Derfor bliver der i de næste dage igen udsendt postkort til
alle biblioteker med kørselsordningen. Men nu i et nyt
design med lærings-look: kridttavle på iPad!
Vi håber I synes om de nye postkort og vil udskifte evt.
restlager med disse nye.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017
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restlager med disse nye.
Og slipper det nye lager op er I altid velkomne til at bestille
nye via Herning Bibliotekerne, bibgh@herning.dk.

Google Chrome app’en
Hvad er en browser og hvordan kan du gemme dine
favoritssider på din smartphone eller tablet? Du får med
kurset her vist, hvordan du helt enkelt bruger browseren
Google Chrome i app-udgaven. Kurset består af både
videovejledning, faktaboks og trin for trin vejledning, der
kan udprintes.

Nyheder fra Litteratursiden
Portræt af Klaus Rifbjerg
Vi præsenterer et nyt portræt af Klaus Rifbjerg, som døde
4. april 2015.

Ny forfatterambassadør
Jakob Vedelsby er ny forfatterambassadør for
Litteratursiden. Ud over at være forfatter til den aktuelle
roman "Skyggespor", er Vedelsby formand for Dansk
Forfatterforening. Læs her hans første blogindlæg, der
handler om debuten som forfatter – i Kina!
http://www.litteratursiden.dk/blogs/jakobvedelsby/20150408

Mød Litteratursiden på DBs årsmøde i Aarhus den
16. – 17. april
Litteratursiden har stand på DBs årsmøde hvor der også er
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017
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Litteratursiden har stand på DBs årsmøde, hvor der også er
mulighed for at høre mere om partnerskabet med Danmark
læser. Vi forventer at have et interview med vinderen af
Læsernes Bogpris i standen, fredag den 17. april kl. 10.00.
Husk i øvrigt at der kan stemmes indtil 12. april.

Litteratursiden på Ordkraft 10. april
På litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg stod Litteratursiden
for præsentationen af de nominerede forfattere til DR
Romanprisen.

Tema: Danmark Læser
Læseglæde og læseoplevelser og masser af gode samtaler
om litteratur. VI sætter fokus på Danmark Læser
kampagnen med masser af indhold om de fem titler, der
bliver omdelt i 100.000 eksemplarer d. 23.april, og en
artikel om hvordan god litteratur kan give livet en ny
retning. Desuden præsenterer vi de mange
biblioteksprojekter, som indgår i konkurrencen om at blive
Danmarks bedste læsekommune. Som altid er der en liste
og plakat til tryk samt en power point-præsentation til
udstillinger i bibliotekerne.

Kommende temaer på Litteratursiden:
Maj: Danmark Læser (del 2, med bl.a. debat om bøgerne)
Juni: Terror og ytringsfrihed
September: Danske debutanter

Samarbejde med DR om temaet ”ensomhed”
DR og biblioteker i hele landet sætter i april måned 2015
fokus på ”Ensomhed.” Vi præsenterer her en liste med et
udvalg af skønlitteratur med ensomme mennesker i
centrum.

Litteratursidens temadag 16. juni
Litteratursidens årlige temadag for producenter og
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017
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ambassadører finder sted tirsdag den 16. juni på Vejle
Bibliotek. Temaet på Litteratursidens er ”sprog”, og
forfatteren Susanne Staun holder et oplæg med afsæt i sin
aktuelle bog, Fuck, en lækker røv. Vi vil således sætte
fokus på, hvordan vi skriver skarpere og undgår sproglige
brølere og samtidig debattere sprogets betydning, når vi
formidler.

Litteratursiden på Krimimessen 21. - 22. marts
Der var mange gæster weekenden igennem i
Litteratursidens stand på Krimimessen. Vi havde bla. et
interview med forfatteren Thomas Rydahl som optakt til
debatten om Eremitten i DR Krimiklubben i april.

Nye ansigter i Litteratursidens bestyrelse:
På Litteratursidens Generalforsamling 25. marts blev der
valgt en ny bestyrelse. Valgt blev:
Ole Sønnichsen, Kolding Bibliotekerne
Anna Margrethe Nygaard Skov, Fredericia Bibliotek
Esben Fjord, Gladsaxe Bibliotekerne (suppleant)

Nyheder fra eReolen og
Netlydbog
Anvendelsen af eReolen stiger
Antallet af udlån af netlydbøger har i marts rundet de
100.000 stk. pr. måned, og udlånet af e-bøger er også tæt
på 100.000 stk. for marts måned. Udlånet stiger fortsat fra
februar til marts og det gennemsnitlige antal udlån pr. md. i
1. kvartal 2015 ligger for e-bøger 80% over det
gennemsnitlige udlån i 2014 og 58% for netlydbøgerne.
Antallet af brugere er vokset til det dobbelte for ebøger fra
december til marts og med 50% for netlydbøger.

Månedsstatistik for eReolen og Netlydbog
Månedsstatisk for eReolen
Månedsstatistik for Netlydbog
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017
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Award til eReolen.dk
Drupal uddeler hvert år en Drupal Award i Danmark.
eReolen.dk websitet fik i marts bronze i kategorien –
”Bedste offentlige Drupal site”.
Top 3 var:
1. Linkfactory/Nyt Virk.dk (Erhvervs- og selskabsstyr.)
2. Propeople/KK Multisite (Københavns Kommune)
3. Reload/eReolen.dk (Foreningen eReolen)
Danish Drupal Award er konkurrencen, der henvender sig
til både bureauer og virksomheder, som formår at udnytte
Drupals fleksibilitet og mange moduler til at levere
succesfulde og positive kundeoplevelser. Drupal Award
vinderne har en gennemtænkt og engageret løsning, der
afspejler kundernes behov og interesser på tværs af alle
kanaler.

Udenlandske e-bøger til alle bibliotekerne via
Overdrive
eReolen har længe haft et ønske om at kunne tilbyde ebøger på engelsk. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at få
aftaler, der kan integrere de udenlandske e-bøger i
eReolen. eReolen har derfor i samarbejde med DDB og
CB’erne forhandlet en aftale med firmaet Overdrive om at
give adgang til en pakke af e-bøger på engelsk og evt.
andre sprog. Overdrive er et amerikansk firma, der tilbyder
adgang til ebøger fra omkring 5000 udgivere til mange
tusinde biblioteker, skoler mv. worldwide.
Aftalen løber i et år fra lanceringen af servicen, som vi
forventer, vil ske i løbet af maj/juni 2015. Det første år er en
testperiode, hvor der er aftalt en fast pris for adgang til
servicen. Det er CB’erne, der afholder udgiften i det første
år, så det koster ikke noget for de enkelte biblioteker at
tilbyde servicen. Der er aftalt vilkår for en evt. fortsættelse
af servicen, hvis vi ønsker det efter testperiodens udløb.
Vi kan vælge mellem alle tilgængelige titler, og vi forventer
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017

5/11

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

a æ ge e e a e t gæ ge ge t t e , og
o e te
at omfanget vil blive omkring 2.500 e-bøger og 500 audio
bøger. Desuden bliver der fri adgang til omkring 20.000
klassiske ebøger fra Project Gutenberg.
Der er nedsat en materialevalgsgruppe hvor CB’erne er
repræsenteret med materialevælgere af udenlandsk
litteratur, desuden deltager Københavns Biblioteker, og der
er koordination til eReolens materialevalgsgruppe.
Adgangen til e-bøgerne kommer til at ske via Overdrives
app og web, og vi vender tilbage med deltaljeret
information om intro for medarbejdere og vejledning til
brugerne, det valgte indhold og den tekniske adgang mv.,
når vi er lidt længere fremme i planlægningen.

Egen supportindgang for bibliotekarer
Der er nu oprettet en indgang særligt for bibliotekarer til
eReolens support. Det har grundet den store interesse for
eReolen siden nytår været mange flere henvendelser i
eReolens support, og derfor er der nu mulighed for at
bibliotekerne kan at henvende sig via deres egen
kontaktformular.
Bibliotekarerne kan henvende sig til eReolens support via
menupunktet ”Kontakt for biblioteker” som findes i footeren
under ”Hjælp” på eReolen.dk.

eReolen på Krimimessen
eReolen deltog i årets Krimimessen i Fængslet Horsens 20.
og 21. marts, hvor der var masser af spændende
arrangementer med krimiforfattere fra hele verden.
I løbet af weekenden talte eReolen med masser af
engagerede krimilæsere på vores stand. Derudover
interviewede vi bl.a. forfatteren Paul Cleave, der var rejst
den lange vej fra New Zealand til Danmark. Du kan se
interviewet med Paul Cleave på vores Youtube kanal, der
også indeholder masser af interviews med krimiforfattere
på sidste års Krimimesse.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød eReolen på
næste års Krimimesse den 12. og 13. marts 2016 i
Fængslet i Horsens.

eReolen på DB årsmødet
eReolen er repræsenteret på DB årsmøde den 16. og 17.
april i Aarhus, hvor du har mulighed for at høre mere om
eReolen. Du finder os på DDBs stand. Så kom forbi og få
en snak med os.

Nyheder fra Palles Gavebod
PALLES GAVEBODS ÅRSMØDE DEN 20. MAJ kl. 9.30 –
15.30 i DOCK500
Så er det foreløbige program for PG´s årsmøde på plads,
og vi har valgt at udvide programmet fra kl. 09.30 – 15.30.
Det bliver en spændende dag med både workshop og
paneldebat. Kom og vær med!

Se programmet her:
http://projekt.pallesgavebod.dk/2015/03/pallesgavebods-arsmode/

Tilmelding skal ske her

Prototype for visuelsøgning bliver præsenteret på DB´s
Årsmøde
Ved Danmarks Bibliotekers Årsmøde den 16 og 17. april i
Aarhus, vil Palles Gavebod præsentere en ny prototype for
f
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017
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visuel søgning. Denne prototype lægger til grund for
udviklingen af det nye Palles Gavebod. Så hvis du er på
årsmødet, så kom forbi DDB´s stand hvor du høre om og
prøve prototypen.

Nyheder fra Faktalink
Nyt på Faktalink: Ghettoer – Rumstationen
International Space Station (ISS)
Ghettoer
Fordommene om ghettoer er der mange af: Her regerer
banderne, alle voksne er på kontanthjælp, og facaderne er
dækket af en skov af parabolantenner, der henter
mellemøstlige tv-kanaler døgnet rundt. Ghettoerne er
parallelsamfund, hvor frustrationer af og til koger over i
ekstremisme og vold. Dette billede af ghettoerne bliver dog
også kritiseret fra flere sider. Kritikken lyder blandt andet, at
det er overdrevet overhovedet at tale om ghettoer i
Danmark, og at vi faktisk gør mere skade end gavn, når vi
stempler boligområder som ghettoer.

Rumstationen International Space Station (ISS)
Den Internationale Rumstation, ISS, er verdenshistoriens
største fællesmenneskelige projekt. Over 12 år har det
efterhånden taget for de 15 lande og fem
rumfartsorganisationer at bygge rumstationen, og
undervejs er flere lande blevet koblet på.

Følg også Faktalink på Twitter

Nyheder fra Forfatterweb
Nyt på Forfatterweb: Jens Andersen :: Niviaq
Korneliussen :: Jon Fosse :: Hella Joof :: Mette
Vedsø
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017
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Vedsø
Jens Andersen
Jens Andersens biografier giver nyt liv til nogle af
Danmarks mest læste forfatterskaber. I hans værker om
bl.a. Tove Ditlevsen, Tom Kristensen og H.C. Andersen
kommer man helt tæt på de personer, de fleste af os kun
kender gennem deres litterære virke. I Jens Andersens
seneste biografi ”Denne dag, et liv” (2014) giver han et
hjerteskærende portræt af den folkekære svenske forfatter
Astrid Lindgren.

Niviaq Korneliussen
Niviaq Korneliussen er en helt ny stemme i Grønland. Hun
har med sin debutroman ”HOMO sapienne”, der udkom i
november 2014, skrevet en generationsroman, der som
noget helt nyt i grønlandsk litteratur handler om
homoseksualitet, identitet og kærlighed. Sprogligt er den
fornyende og forfriskende, og den giver et rørende portræt
af grønlandsk ungdom i dag.

Jon Fosse
Mange af Fosses romaner udspiller sig ved den norske
vestkyst, blandt fiskere, kvækere og fattige, og fremstiller
ofte det nære i karakterernes tilværelser; havet, bygden og
familien. Også som dramatiker beskæftiger Fosse sig med
intime relationer og skriver oftest korte stykker for få
skuespillere. Fosse er en af de dramatikere, hvis stykker
oftest bliver sat op på teatre i Europa, og hans værker er
oversat til mere end tredive sprog. Jon Fosse er nomineret
til Nordisk Råds Litteraturpris.

Hella Joof
Skuespiller og filminstruktør Hella Joof debuterede som
børnebogsforfatter i 2014 med den charmerende og
prisvindende ”Snitten og Kis Frygt og bæven og en mand
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017
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prisvindende Snitten og Kis - Frygt og bæven og en mand
på strømpesokker”. Den handler om drengen Snitten, der
er adopteret og går med kappe og hans mor Kis, der godt
kan lide en mand, der hedder Ole Madsen. Med humor og
varme skildrer Joof de følelser, der er svære, men helt
almindelige.

Mette Vedsø
Mette Vedsø skriver om hverdag og følelser, og begge dele
skildrer hun skarpt og indsigtsfuldt i sit forfatterskab. Hun
skriver socialrealistisk børne- og ungdomslitteratur, hvor
hun tager alvorlige emner op og viser barndommens
skyggeside. I børnebogsserien om Vera skriver hun for
eksempel om skilsmisse, og i ungdomsbøgerne ”Død og
citronmåne” og ”Stav til psyko” skriver hun blandt andet om
død og vold.

Følg også Forfatterweb på Facebook og Twitter

Nyheder fra Filmstriben
Filmstriben: Ny version af app til iPad og iPhone
Du kan nu opgradere til ny app til iPad og iPhone i App
Store. I den nye version af app'en kan du browse i selve
app'en. Der er yderligere kommet en opdatering med små
justeringer.

Android app
Android app til Filmstriben – i lænestolen kan hentes i
Google Play. Det er første version og der vil komme
opdateringer på denne app også. Android app til
Filmstriben – på biblioteket kommer snart.

Dybe links i Bibliotek.dk
Der er nu dybe links i filmposterne i Bibliotek.dk således at
brugeren linkes direkte til den ønskede film, og ikke som
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=984017
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tidligere til Filmstribens forside og så skulle brugeren selv
vælge portal.
Linksene er beskrevet således, at det for brugeren er nemt
at navigere og finde frem til den ønskede film og den film
som brugeren har adgang til.

Copyright © 2015 Netbib.dk, All rights reserved.
Netbib.dk er en blog og et nyhedsbrev til og for landets biblioteker om eReolen.dk og Netlydbog.dk,
Litteratursiden.dk, Bibzoom.dk, Pallesgavebod.dk og eKurser.nu samt DBC’s services; Filmstriben, Spil og medier,
FaktaLink og Forfatterweb.
Du får denne mail fordi du har tilmeldt dig på vores hjemmeside
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