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Nyheder fra Biblo
Skoleelever undersøger deres egne hjerner
I løbet af uge 15 og 16 deltager 262 skoleklasser i
undervisningsforløbet ’Hvem styrer din hjerne?’ rundt om
på landets biblioteker. Skoleprogrammet sker i anledning af
Forskningens Døgn og er blevet til i et samarbejde mellem
Biblo og Københavns Universitets skoletjeneste, SCIENCE
og SUND. Elever i alderen 10-12 år skal undersøge deres
egen og hinandens hjerneaktivitet, sanser og reaktioner. I
en landsdækkende konkurrence skal de også forholde sig
til, om vi i fremtiden kommer til at bruge hjernen helt
anderledes, end vi gør i dag.
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Læs mere om ’Hvem styrer din hjerne?’ på Biblo.dk.

Biblo.dk er åbnet
Første del af Biblo.dk er netop åbnet og er knyttet til
kampagnen 'Hvem styrer din hjerne?'. Biblo.dk bliver et
sted, hvor de 7-14-årige kan mødes om alverdens
interesser i forskellige grupper. I første omgang er sitet dog
kun åbnet med én gruppe. Fremadrettet vil der løbende
blive åbnet flere og flere grupper. Bl.a. en gruppe om Harry
Potter Festivalen og en anmeldergruppe. Biblo erstatter det
daværende Palles Gavebod.

Årsmøde for Biblo
Onsdag den 18. maj afholdes der årsmøde for Biblo, og
alle interesserede er velkomne. Oplev bl.a. Jon K. Lange
fra Red Barnet fortælle om sikkerhed på nettet, og hør
hvordan I som bibliotekarer er med til at gøre Biblo.dk til et
af de sikreste steder på nettet. Derudover skal vi snakke en
masse om Biblo.dk og jeres roller på det nye site.
Tilmelding foregår her.

Nyheder fra eKurser
Tilknyt eKurser.nu i det lokale bibliotekssite
Så kom eKurser.nu med i den nye version af DDB’s cms.
Det betyder at alle biblioteker, der bruger DDB CMS, nu
kan integrere e-kurserne i den lokale hjemmeside, der hvor
det passer ind i en nyhed eller et tema. Hvis man fx har et
tema om e-bøger kan man vise et e-kursus i at benytte eReolen.
Desuden kan e-Kurserne komme frem ved søgning i
katalogen uden at brugeren forlader det lokale
bibliotekssite. Hvis en bruger fx søger i katalogen på
Windows 10, vil der dukke et e-kursus op i Windows 10,
hvor man i samme hug kan starte video-vejledningen.
På den måde får bibliotekerne en guldgrube af her og nuvejledning, som nemt kan formidles til brugerne. Det
kræver blot en mindre indsats fra det enkelte biblioteks
webredaktør at aktivere og tilknytte eKurser.nu i det lokale
bibliotekssite, og der ligger en vejledning på eKurser.nu.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1151037
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Så hermed en opfordring til at tage imod tilbuddet.

Ledig plads i redaktionsgruppen for eKurser.nu
Pt. er der en ledig plads i redaktionen for eKurser.nu, så
hvis nogen biblioteker skulle være interesseret i at være
med til at producere e-Kurser, er man meget velkommen!
Her dækkes 60% af lønudgifterne. Hvis man har lidt mod
på skærmoptagelse, videoredigering og
læringspædagogisk arbejde, er det et spændende og
lærerigt arbejde, som vi sparer med hinanden om i den
engagerede reaktionsgruppe. Hvis det har interesse, kan
mere information fås hos Grete Halling, Herning Bibliotek,
bibgh@herning.dk, tlf. 51702965

Nye kurser på ekurser.nu
Microsoft Edge
Et meget populært kursus på eKurser.nu lige nu er om
browseren Edge, som kan bruges af alle dem der er
kommet på Windows 10.ekur: https://www
Kurset viser:
Hvordan du gemmer en ønsket side til at starte op
med fra gang til gang
Hvad en hjemmesideadresse består af, og hvor du
finder dem
at bruge faneblade, så du kan besøge flere
hjemmesider på én gang
at gemme hjemmesideadresser, så du ikke fra gang
til gang behøver at lede efter dem
https://www.ekurser.nu/kursus/452?s=1

Læs tilbudsaviser på nettet
Er du træt af at slæbe tunge tilbusdaviser ind fra
postkassen og ud i skraldespanden? Så var det måske
noget at kigge på dette nye e-Kursus, hvor du lærer at
finde tilbudsaviserne på nettet, søge i bestemte
varegrupper og oprette indkøbslister. Og så kan du bare
afmelde papirudgaverne og lette papirspildet.
http://www.ekurser.nu/kursus/453
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Demomiljø om NemId
Digitaliseringsstyrelsen har lavet et nyt demomiljø til NemID
og Digital Post. Så hvis du sidder med en borger, der ikke
er kommet på NemId og digital postkasse, kan du vise
borgeren hvordan det fungerer, uden at skulle bruge dit
eget login. Og borgeren kan få en fornemmelse af hvordan
det fungerer.
Dette demomiljø er naturligvis også at finde på eKurser.nu
http://www.ekurser.nu/kursus/451

Sjove spil
Dette e-Kursus introducerer en række underholdende
simple spil som kan spilles på smartphones og tablets.
Måske det kan motivere til at komme i gang med at
udfordre timing og hukommelse og slå tiden ihjel på en sjov
måde – også for ældre.
http://www.ekurser.nu/kursus/455?s=1

Skriv en jobansøgning
Kurset for dig der ikke er vant til at arbejde i Word, og nu
skal i gang med at skrive jobansøgninger. Her lærer du
hvordan du finder nogle flotte skabeloner at skrive din
ansøgning i, og hvordan du bruger de vigtigste funktioner i
tekstbehandling.
http://www.ekurser.nu/kursus/449

Se DR uden TV
Du behøver ikke et fjernsyn for at se TV. Du kan se både
live unsendelser og gamle udsendelser på både din PC,
tablet eller smartphone enten på DR’s hjemmeside eller via
app.
Lær om mulighederne her
http://www.ekurser.nu/kursus/454

Slå app-tilladelser fra på din Android
Hold dine personlige oplysninger for dig selv ved at slå
tilladelser fra til dine hentede apps.
I dette kursus får du en kort gennemgang af, hvordan du
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1151037
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finder frem til konfigurationen af dine apps tilladelser, og
hvordan du kan vælge til og fra.
http://www.ekurser.nu/kursus/456

Det skulle være så sundt
Hold øje med antallet af dine skridt og gør det til en leg at
nå dine mål. Der udbydes mange forskellige Wearables til
at holde øje med sundheden og Fitbit Flex er et af dem.
Her får du en introduktion til hvad du kan bruge det til og
hvordan du bruger det
http://www.ekurser.nu/kursus/459

Skal bilen repareres?
Få tre tilbud fra automobilværksteder i dit nærområde, og
hold styr på hvornår bilen skal til syn, service eller have
skiftet dæk. Det kan du gøre ved at lave en profil på
Autobutler, som du kan få en introduktion til her:
http://www.ekurser.nu/kursus/457

Statistik for ekurser.nu
http://danmarksbiblioteksindex.dk/lib.aspx?
id=113&view_index=3

Nyheder fra eReolen
DB årsmøde
eReolen deltager på DB årsmøde den 14. og 15. april i
Forum i Horsens. eReolen deler stand med Biblo og kan
findes på DDBs samlede stand, der huser flere netmedier.
Kom og besøg eReolen på standen og få en præsentation
af de nyeste tiltag på eReolen.

eReolens film
I marts debuterede eReolen sin nye film, som vi har glædet
os til at vise jer.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1151037
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Filmen er fremstillet med henblik på at blive anvendt af
bibliotekerne på skærme i biblioteksrummet, på
bibliotekernes Facebook kanaler og andre steder, hvor
bibliotekerne finder det relevant at vise filmen til brugerne.
Filmen er fremstillet, så den kan anvendes med eller uden
lyd, hvilket gør den velegnet til at anvende i
biblioteksrummet.
Filmen henvender sig til den unge målgruppe og
introducerer eReolens tilbud om bibliotekernes e-bøger og
lydbøger i et format, som appellerer til dem. Filmen skal
inspirere de unge til at anvende eReolen på farten.
Der er links til filmen på eReolens hjemmeside her, og
det er muligt at dele filmen på Facebook her.
Filmen kan også hentes via Youtube.

Verdenslitteratur - eReolen tema i april
I løbet af april måned handler nyheder, karruseller, boglister
og læseinspiration på eReolen om temaet verdenslitteratur.
Verdenslitteratur handler blandt andet om at rejse ud og
møde verden. Med udrejse følger også, at man ser med
nye øjne på det, man møder, og det man er rejst fra - sit
hjemland, sin familie og sig selv.
Find blandt andet læseinspiration i nyhederne Om at høre
til, og Månedens tema er verdenslitteratur, der anbefaler
bøger, der beskriver nogle af de følelser, dilemmaer og
overvejelser, der hører med, når man ikke hører til noget
sted. Eller når man hører til flere steder.

Nyhedsbrev
eReolen sendte i begyndelsen af april sit 2. nyhedsbrev ud
til brugerne. Der er allerede over 2600 abonnenter på
eReolens nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet for april måned indeholder inspiration til
eReolens tema i april, der er ”Verdenslitteratur.” Derudover
indeholder nyhedsbrevet en præsentation af de nyeste ebøger og lydbøger på eReolen, ligesom brugerne bliver
præsenteret for eReolens nye film, og hvad der rører sig på
eReolens Facebook kanal.
Bibliotekerne kan linke til tilmelding til nyhedsbrevet på
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1151037
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eReolens hjemmeside i footeren under ”Nyhedsbrev.” Det
er også muligt at skrive sig op til nyhedsbrevet i de to apps.
Det har man mulighed for under menuen øverst til venstre
og nederst på profilsiden.

eReolen i BPI
eReolen er blevet tilsluttet BPI og har siden marts måned
lagt nyheder i BPI. eReolen lægger fremadrettet alle
nyheder i BPI, og bibliotekerne er velkomne til at tage
eReolens nyheder fra BPI og redigere dem til, så de kan
anvendes lokalt.

Statistik
Månedsstatistik for e-bøger
Månedsstatistik for lydbøger

Nyheder fra Filmstriben
Nyt fra filmstriben i april: Historien om Ingrid
Bergman - film på vej i april og maj
Historien om Ingrid Bergman
'Jeg fortryder kun de ting, jeg ikke har gjort’, har
skuespillerinden Ingrid Bergman udtalt. Stig Björkman har
lavet dokumentarfilmen ’Jeg er Ingrid’, hvor han har haft
adgang til Bergmans dagbøger, fotos, smalfilm mm. Filmen
fortæller historien om en kvinde, der levede sit liv som en fri
kvinde, der flere gange forlod mand og børn for karrieren
og kærligheden.
En flot dokumentarfilm om en stærk og smuk kvinde.

Nye film på Filmstriben i april og maj:
Asterix – byplanlæggeren
Amazonia
Buddenbrooks
De tre detektiver
Edderkoppekvindens kys
Eskimo diva
Fathers and daughters
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1151037
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g
Hitchcock/Truffaut
Madame Bovary
Mavis!
Min lillesøster
The gift
Inuk
Pride
She’s funny that way
Skyerne over Sils Maria
Station to station
Tavshedens labyrint
Timbuktu
Trenk – denne lille ridder
Underdog
(Vi tager forbehold for ændringer)

Nyheder fra Faktalink
Faktalink i april: Skolemessen – Apple 40 år –
Opdagelsesrejser – Dyreforsøg – Rummet –
Hvem styrer din hjerne?
Mød Forfatterweb og Faktalink på Skolemessen i Århus
den 13. og 14. april 2016 og hør om de mange nye tiltag. I
finder os på stand 37.

Apple fyldte 40 år den 1. april og kunne fejre dagen som ét
af verdens største firmaer.
DR Videns tre tech-journalister Anders Høeg Nissens,
Mads Allingstrups og Nicolai Francks giver deres bud på
hvilke muligheder og udfordringer, Apple står overfor i de
kommende år. Læs mere på dr.dk.
Læs om Apple’s historie og udvikling på Fakalink

Nye artikler
Opdagelsesrejser
Gennem tiderne har opdagelsesrejsende rejst kloden tynd
for at opdage nye lande og handelsruter, for at indsamle
viden og for at gøre sig fortjent til rigdom og berømmelse.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1151037
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Tilsammen har disse rejser været med til at udvide og
forme vores bevidsthed og viden om verden.

Dyreforsøg
Dyreforsøg har spillet en afgørende rolle i forebyggelse og
behandling af en række sygdomme og test af kemiske
produkters mulige bivirkninger. Antallet af forsøgsdyr har
gennem en årrække fra slutningen af 1900-tallet ligget på
cirka 300.000 dyr om året i Danmark, men siden 2009 har
vi oplevet en markant nedgang i antallet af forsøgsdyr.

Rummet (Faktalink light)
Selvom rummet er så stort, at det kan være svært at forstå,
udvider det sig hele tiden. I vores solsystem er der otte
planeter, og Jorden er en af dem. Solen er blot en af de
mindst 200 milliarder stjerner der er i vores galakse og
hedder Mælkevejen.

Hjernen (Faktalink light)
Hjernen styrer alt det, du laver. Den sørger for, at du
trækker vejret, og at der kommer blod til dit hjerte. Det er
også hjernen, der gør, at du kan tale, tænke og føle.
Selvom et menneskes hjerne kun vejer lidt over et kilo, er
den utrolig indviklet. Derfor arbejder videnskabsmænd
stadig på at forstå, hvordan den virker.
Forskningens døgn løber af stablen i de næste to uger.
Læs også Hvem styrer din hjerne? på forsk.dk.

Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb i april: Skolemessen – Henrik Ibsen
– Clemens Meyer
Mød Forfatterweb og Faktalink på Skolemessen i Århus
den 13. og 14. april 2016 og hør om de mange nye tiltag. I
finder os på stand 37
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1151037
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finder os på stand 37.

Henrik Ibsens klassiske og tidløse skuespil ’Vildanden’ fra
1885 får biografpremiere i en moderne fjerdragt den 21.
april med filmen ’The Daughter’. Se portrættet af
dramatikeren som begejstrede og forargede sin samtid på
Forfatterweb her.

Nyt portræt
Clemens Meyer
Den tyske forfatter Clemens Meyer fik sit gennembrud med
romanen ’Dengang vi drømte’ (2009). I sine bøger skildrer
han Tyskland i årene lige op til og efter murens fald i en
prunkløs prosa. Det handler om håbløse tilstande og hårde
miljøer med kriminalitet, vold og prostitution, men også om
den omsorg der kan opstå mennesker imellem midt i al det
voldsomme. Det er hårdkogt realisme fra bunden af
samfundet.

Nyheder fra Litteratursiden
Mød Litteratursiden på
Bibliotekspolitisk Topmøde den 14.- 15. april i
Horsens
Kig forbi Litteratursidens stand og Litteratursidens
”værelse” i netbibliotekernes fælles hus og få gode ideer til
hvordan sitets indhold formidles i det fysiske bibliotek og på
bibliotekets website. Se eksempler på hvordan
Litteratursidens populære skamler kan bruges i udstillinger
og få tips af redaktionen til at profilere litteraturformidlingen
lokalt via Litteratursiden.

Litteratursiden på Instagram
Vi er i gang med at implementere Litteratursidens nye
sociale mediestrategi og har bl.a. kickstartet vores nye
Instagram-profil i dag, med henblik på også at deltage i de
livlige samtaler om litteratur med især de unge på
I t
Vi
t
bibli t k
bill d
å
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1151037

10/13

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

Instagram. Vi reposter gerne bibliotekernes billeder, så
brug gerne #litteratursiden
Følg os her.

Nyt nyhedsbrev lanceret
Litteratursiden har udviklet et nyt nyhedsbrev, som
præsenterer sitets indhold på en mere fængende og
moderne måde. Tilmeld dig her.

Tema: To be or not to be
Litteratursidens tema i april er dansk dramatik i anledning
af Shakespeares 400-års jubilæum. Der sker ting i
dramatikken, som der ikke sker andre steder i litteraturen.
Den er oprørsk, levende når den træder op på scenen,
men også som tekst er dramatikken langt mere sprælsk
end mange andre genrer.
Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne.
For at styrke samspillet mellem Litteratursiden og
biblioteker med DDB CMS, sender vi nedenfor en
søgestreng med alle bøger fra Litteratursidens tema.
Søgestrengen kan sættes direkte ind i en indholdskarrusel i
DDB CMS, og præsenterer bogforsider af temaets bøger,
som brugerne kan klikke sig ind på og finde/reservere. De
biblioteker som ikke har implementeret en indholdskarrusel,
kan i stedet vedhæfte faustnumrene i bunden af en side i
DDB CMS:
27129382 OR 24945480 OR 29702764 OR 29702756 OR
27178391 OR 51259602 OR 51259351 OR 52035414 OR
51114191 OR 51054784 OR 27676588 OR 27986587 OR
51000617 OR 51445031 OR 51614682 OR 50818985 OR
29916799 OR 29916799 OR 51054903 OR 28374054 OR
22741586 OR 29212880 OR 29529388 OR 51306937 OR
51559118 OR 27699650
Følgende temaer på Litteratursiden er allerede fastlagt:
Maj: Kvinde - i samarbejde med bibliotekerne
Juni: New Yorker romaner
September: Danske debutanter
Oktober: Fantasy
December: Børnelitteratur 2016
Temaerne i september oktober og december i samarbejde
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1151037
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Temaerne i september, oktober og december i samarbejde
med eReolen.

Ane Riel i DR Romanklubben
Debatten om Ane Riels roman 'Harpiks’ er i fuld gang på
Litteratursiden og forfatteren deltager i samtalen.

Blogindlæg af forfatterambassadør Lotte Kaa
Andersen
Forfatterlivet er dobbelt: En sær blanding mellem at være
eremit og deltager i et reality program. Et skizofrent miks
mellem at være koncentreret indadvendt og veloplagt
udadvendt.

Litteratursidens temadag 7. juni
Litteratursiden har inviteret producenter og ambassadører
til temadag den 7. juni fra kl. ca. 9.30-15.30 på Vejle
Bibliotek.

Copyright © 2016 Netbib.dk, All rights reserved.
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