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Nyheder fra Biblo
Tusindvis af elever på biblioteket til insekternes planet 
April står på mange biblioteker i forskningens og
insekternes tegn, når over 6000 elever fra mellemtrinnet på
biblioteker i hele landet prøver kræfter med Forskningens
Døgns skoleprogram: Superkræfter – insekternes planet.
Programmet er udviklet i et samarbejde mellem Biblo, KU
Science og Uddannelses- og Forskningsministeriet og
inddrager eleverne i et spændende forskningsfelt via fx at
bygge insektdele og muskler, udføre insekters bevægelser
og spille læringsspil omkring insekters overraskende
egenskaber. 
  
Billeddokumentation 
Eleverne får en sjov, udfordrende og eksperimenterende
indføring i naturvidenskabens verden samtidig med, at
biblioteket sættes i spil som kreativt læringsrum – se nogle
af elevernes egne billeder og videoer fra forløbet på
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biblo.dk i gruppen Superkræfter - baser 
  
Forskerkonkurrence og finaleshow på Københavns
Hovedbibliotek  
Eleverne arbejder efter forløbet på biblioteket videre i
klassen, hvor de sætter deres nyerhvervede viden om
insekternes verden i spil. De skal nemlig selv finde på
geniale, gode og måske lidt gale opfindelser, hvor
insekternes superkræfter bliver splejset ind i
menneskekroppen eller anvendes til ny teknologi. 
De bedste af konkurrencebidragene bliver fejret med en
stor finale på Københavns Hovedbibliotek den 27. april
med et show, der involverer bl.a. insektforskere, Raske
Penge, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind,
insektsnacks – og en hel masse skoleelever. 
  
Læs mere om programmet på forsk.dk/skoleprogram og se
mere om undervisningsforløbet på biblo.dk/superkraefter-
forberedelse og biblo.dk/superkraefter-konkurrencen

Kursus i maj: Helt tæt på børnenes digitale virkelighed:
Biblo i praksis 
Biblo afholder den 4. maj (Roskilde) og den 8. maj
(Fredericia) étdags kursus for biblioteksansatte, der
beskæftiger sig med de større børn og det digitale felt,
herunder Biblo. Fokus er, at deltagerne bliver klogere på
onlinekommunikation med målgruppen tweens og desuden
får konkrete tips til, hvordan Biblo kan indgå som
formidlingsplatform og værktøj i arbejdet med de større
børn i en travl bibliotekshverdag. 
 
Kurset har Biblo i fokus, men kompetencer, man tager med
fra kurset, vil også have en bred anvendelse og generelt
styrke deltagernes arbejde med at facilitere aktiviteter
online, navigere på børnenes platforme og forstå deres
digitale vaner. 
  
Opbygning: Cases, erfaringer og en ekspert 
Kurset lægger vægt på erfaringsudveksling og arbejdet
med konkrete cases og præsenterer desuden
forlagsredaktør og tidl. kanalchef for DR Ultra: Kirstine
Vinderskov, som vil fortælle om, hvordan man fanger de
digitalt indfødtes interesse med de 10 børnebud - og se på
biblo.dk i det perspektiv. 
  
Det får deltagerne med

https://biblo.dk/grupper/813/6135
http://forsk.dk/skoleprogram
https://biblo.dk/superkraefter-forberedelse
https://biblo.dk/superkraefter-konkurrencen
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Konkret, praksisnær viden om at møde børnene, hvor
de er, og kommunikere med børnene online
Tips og tricks til at benytte biblo.dk som værdifuldt
onlineværktøj i en bibliotekshverdag og til at bruge
Biblos kampagner til at forene den fysiske og digitale
biblioteksvirkelighed
Tre konkrete Biblo-relaterede aktiviteter, som er lige
til at implementere på biblioteket

  
Mere information og tilmelding på centralbibliotek.dk –
der er tilmelding til hhv. ØST og VEST

Fælles lydbogskampagne fra Biblo og eReolen Go i maj 
Biblo og eReolen Go lancerer en fælles forårskampagne
under overskriften: ” Lydbøger: lyt, quiz og vind!”
Kampagnen består af en quiz, som kører i gruppen
”Lytteklubben” på biblo.dk, og masser af inspiration og
anbefalinger til gode lydbøger på biblo.dk og på
ereolengo.dk. Børnene vil også blive opfordret til at
anmelde lydbøger på biblo.dk. 
  
Kampagnen kører fra 27. april til 30. maj på både biblo.dk
og ereolengo.dk, og målet er dels at sætte fokus på
lydbøger som et rigtig godt medie for børn til at opleve
litteratur, dels at varme op til årets Sommerbogen-
kampagne, som løber af stablen fra 16. juni, og hvor
lydbøger er lige så relevant læse- og anmeldelsesstof som
litteratur på andre platforme. 
  
Flyers til print samt webbanner i DDB CMS størrelser til
lydbogskampagnen bliver formidlet til bibliotekerne
umiddelbart efter påske, dvs. uge 16. Billedet er fra en
annonce, som offentliggøres 27. april. 
  
Læs mere om kampagnen, quizzen og materialer under
eReolen Go’s nyheder i denne netbib-udgave.

Nyheder fra eReolen
Redaktionen i april 
I april indleder eReolen et samarbejde med Litteratursiden,
landets biblioteker, Danmarks Radio, Slots- &

https://centralbibliotek.dk/kursus/kom-helt-t%C3%A6t-p%C3%A5-b%C3%B8rnenes-digitale-virkelighed-biblo-i-praksis-%C3%B8st
https://centralbibliotek.dk/kursus/kom-helt-t%C3%A6t-p%C3%A5-b%C3%B8rnenes-digitale-virkelighed-biblo-i-praksis-vest
https://ereolen.dk/


19/6/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1290737 4/12

Kulturstyrelsen og Nationalmuseet omkring temaet
”Historier om Danmark”. I takt med DR’s serie ”Historien
om Danmark” vil eReolen forsøge at inspirere læserne til at
dykke ned i de historiske perioder fra Oldtiden og frem til
Reformationen med såvel fagbøger som skønlitteratur. Alle
er mere end velkomne til at dele både de historiske og de
øvrige artikler fra eReolen, som løbende kan findes på BPI. 
 
Derudover vil eReolen selvfølgelig komme med ideer til
forårslæsning med bl.a. havebøger, udendørs aktiviteter for
familien og inspiration til digitale læseoplevelser til foråret.

Krimimesse og DB årsmøde 
eReolen deltog i DB årsmøde i sidste uge og i weekenden
med en stand på Krimimessen i Fængslet i Horsens. Til
årsmødet fortalte vi om eReolens udviklingstiltag for 2017,
og krimimessen bød på en morderisk god weekend med
rekordmange besøgende. 
 
7.300 valgte i år at tage til Horsens for at opleve
krimimessen. På standen talte eReolen med en masse
glade krimientusiaster – både garvede eReolen-brugere og
nogle af de nye. Op til messen har vi haft mange
inspirerende artikler om krimier på eReolens hjemmeside,
apps samt på Facebook, og dem er man ligeledes meget
velkommen til at dele. 
 
Find. bl.a. artikler om den udødelige Sherlock Holmes, et
interview med Dennis Jürgensen, den italienske
krimiforfatter Gianrico Carofiglio, Agatha Christie – queen
of crime og krimigys til de mindste detektiver. På Facebook
vil man i den kommende tid også kunne finde og dele
videoer med nogle af de forfattere, eReolen mødte på
festivalen.

eReolen Go 
På eReolen Go vil der ligesom på eReolen i april måned
være særligt fokus på historie med den landsdækkende
”Historier om Danmark”-kampagne. 
 
eReolen Go deltager på Skolemessen i Aarhus Congress
Center d. 26. og 27. april. Vi forventer at møde mange
lærere til en snak omkring eReolen Go. 
 
Udlånet på eReolen Go har i marts måned været det
højeste nogensinde. Udlånet er vokset støt siden årsskiftet,

i t t d t d 30 000 dlå Udlå t i
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og i marts topper det med ca. 30.000 udlån. Udlånet er i
2017 vokset med 55% i gennemsnit målt mod det
gennemsnitlige udlån i de 4 måneder i 2016. 

Fælles lydbogskampagne fra Biblo og eReolen Go 
Biblo og eReolen Go lancerer en fælles forårskampagne
under overskriften: ”Lydbøger: lyt, quiz og vind”.
Kampagnen består af en quiz, som kører i gruppen
”Lytteklubben” på biblo.dk, og masser af inspiration og
anbefalinger til gode lydbøger på biblo.dk og på
ereolengo.dk. Børnene vil også blive opfordret til at
anmelde lydbøger på biblo.dk.  
 
Quizzen i ”Lytteklubben” består af lydklip fra udvalgte
lydbøger, som løbende vil udfordre børnene til at gætte,
hvilken bog klippet er taget fra. Der er lyttebøffer og
biografbilletter på højkant til de ugentlige vindere, som
findes hver fredag.  ”Lytteklubben” er eReolen Go’s gruppe
om lydbøger på biblo.dk med redaktør Heidi Nissen som
gruppevært. 
 
Flyers til print samt webbanner i DDB CMS-størrelser bliver
formidlet til bibliotekerne umiddelbart efter påske, dvs. uge
16.  
 
Kampagnen skydes i gang d. 27. april og løber frem til 30.
maj. Målet er dels at sætte fokus på lydbøger som et rigtig
godt medie for børn til at opleve litteratur, og samtidig
varmer kampagnen op til årets store læsekampagne,
Sommerbogen, som løber af stablen fra 16. juni.

Teknisk nyt på eReolen 
På eReolen.dk er det nu muligt at se søgeresultater som
karruseller. Det giver et bedre overblik over titlerne, at det
nu er muligt at lade sig inspirere af titlerne ud fra deres
covers. Det er stadigvæk muligt at få vist titlerne i den
originale listevisning.

Ny bestyrelse for eReolen 2017-18 
eReolen har i marts afholdt generalforsamling, og der er
blevet valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen består af 7
medlemmer og 2 suppleanter. 4 af bestyrelsens
medlemmer og de 2 suppleanter var ifølge foreningens
regler på valg. Kun ét bestyrelsesmedlem, Kirsten Boelt,
valgte ikke at genopstille. De genopstillede kandidater blev
valgt, og desuden blev der valgt ét nyt medlem.  
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Den nye bestyrelse ser nu således ud: Kent Skov, Odense,
Bo Fristed, Aarhus, Annette Godt, Allerød, Mikael
Graaberg, Viborg, Jakob Heide Petersen, København,
René Olesen, Slagelse, Jakob Lærkes, Gladsaxe, og de to
suppleanter er Mette Høxbro, Vejle, og Mia Sørup, Sorø.

Statistik 
Månedsstatistik for eReolen - ebøger 
Månedsstatistik for eReolen - lydbøger 
Månedsstatistik for eReolen Global

Nyheder fra eKurser.nu
Kampagne for Digital dannelse  
April måned står i den digitale dannelses tegn i ekurser.nu. Og
her er der fokus på forældrerollen. 
Vi forældre spiller en helt central rolle i forhold til at styrke vores
børns trivsel og forebygge mob-ning på de sociale medier. Men
hvordan er det lige vi her spiller vores rolle som forældre? Det
har ekurser.nu sat i scene med et par eKurser med gode råd og
de gode spørgsmål man kan stille sig selv.

Digital adfærd og netetik for forældre – podcast 
I denne podcast gives en række gode råd til, hvordan man
håndterer de udfordringer der følger, når man har givet
tilladelse til at ens barn bruger sociale medier. Her præsenteres
en række di-lemmaer, som man bør forholde sig til. 
http://www.ekurser.nu/kursus/510?s=1

Digital adfærd og netetik for forældre: Hvad gør man når
det er gået galt? 
Måske kommer ens barn til sige noget grimt om en anden på
de sociale medier. Måske er de via deres likes og delinger med
til at mobbe andre – og på samme måde kan de bliver lokket til
at de-le kompromitterende billeder af sig selv med andre uden
at tænke over konsekvenserne. Pludselig er der opstået en
konflikt eller en penibel situation, der kan virke helt uoverskuelig
for et ungt menneske. 
 
Så hvad gør man, når det går galt – og hvordan kan man som
voksen hjælpe sit barn, når skaden er sket? I dette eKursus
følger en række gode råd til digital dannelse. 
 
http://www ekurser nu/kursus/516

http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/04/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan-2017-04-03-marts.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/04/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan-2017-04-03-marts.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/04/Statistik-eReolen-Gloabl-2017-04-04-marts.pdf
http://www.ekurser.nu/
http://www.ekurser.nu/kursus/510?s=1
http://www.ekurser.nu/kursus/516
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http://www.ekurser.nu/kursus/516 
 
Måske arbejder I også på jeres bibliotek har fokus på digital
dannelse, hvor disse videoer kan indgå. Eller måske I vil lave
en udstilling/eksponering om emnet. Her har eKurser foruden
selve kur-serne også lavet en pr-pakke med postkort, plakater
og skærmbilleder i kan benytte i kampagnen. Materialet findes
på www.eKurser.nu under ”Om eKurser” og Pr-materialer. 
 
I Biblioteks Produceret Indhold (BPI) kan i hente inspiration til
indhold på jeres hjemmeside. 
 
Husk også at der ligger pr-materialer I kan benytte inden for
temaerne digital sikkerhed og sociale medier.

Ekurser inviterer ud i foråret 
Med to nye eKurser kan man blive klar til at komme udenfor og
nyde foråret med særlige aktivite-ter: 
 
Introduktion til GoPro 
Med dette avancerede actionkamera, som kan medbringes
overalt, kan man lave helt fantastiske optagelser, og det er
både vandtæt og kan klare en masse tæsk. 
 
Med dette kursus kan man komme i gang. 
http://www.ekurser.nu/kursus/523?s=1

Pokémon -jagten går ind 
Pokémon Go kom til Danmark i sommeren 2016. Mange har
været ude med deres smartphones for at jagte pokémoner.
Hvis man aldrig er kommet i gang og er lidt usikker på hvad det
egentlig går ud på, er dette kurset man kan komme i gang med. 
http://www.ekurser.nu/kursus/514

Opdaterede kurser på bibliotekslicenser 
eKurser er nu klar med friske opdaterede eKurser på flere at de
store bibliotekslicenser: 
 
eReolen & eReolen global 
http://www.ekurser.nu/kursus/508 
 
PressReader 
http://www.ekurser.nu/kursus/507

Nyheder fra Forfatterweb

http://www.ekurser.nu/kursus/516
http://www.ekurser.nu/kursus/523?s=1
http://www.ekurser.nu/kursus/514
http://www.ekurser.nu/kursus/508
http://www.ekurser.nu/kursus/507
https://forfatterweb.dk/
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Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb i april: Tema – Danmarkshistorier: Myter
og vikinger | Chris Kraus | W.G. Sebald | Gerđur Kristný 
Gymnasiekampagne 2017

Tema – Danmarkshistorier: Myter og vikinger 
I forbindelse med den landsdækkende kampagne ”Historier
om Danmark” samarbejder landets biblioteker i 2017 bl.a.
med Danmarks Radio, Nationalmuseet og Slots- og
Kulturstyrelsen. Den danske kulturhistorie ses efter i
sømmene fra stenalderen frem til i dag – så vi alle kan blive
lidt klogere på vores fælles for- og samtid. 
I foråret er fokus den danske oldtid frem til den sene
middelalder, og til efteråret tages der hul på tiden fra
reformationens omvæltninger til nutidens globalisering og
klimaforandringer. Vi har sat spot på nogle af de forfattere
og værker der igennem tiden har givet vores fælles
kulturhistorie litterære vinger.

Nye portrætter 
Chris Kraus 
I USA har Chris Kraus opnået ikonstatus blandt yngre
feminister. Hendes autofiktive debutroman fra 1997 ”I love
Dick” er for ganske nylig blevet oversat til dansk.

W.G. Sebald 
W.G. Sebald så i litteraturen en form der kunne krydse flere
genrer og grænser mellem det æstetiske og videnskabelige
og mellem romanen og essayet.

Gerđur Kristný 
Den islandske digter Gerđur Kristný er bevidst om, at hun
med sin prisvindende lyrik indskriver sig i sit lands lange
litterære tradition. Ved at plukke fra den oldnordiske edda-
digtning og sagaerne har hun skabt sin helt egen stil.

Nyheder fra Faktalink
Faktalink i april: Reformationen | Napoleon den 1. |
Liberalisme | Kapitalisme | Marxisme | Falske nyheder
(Faktalink light)

Nye artikler: 
Reformationen

https://forfatterweb.dk/
https://forfatterweb.dk/danmarkshistorier-myter-vikinger
https://forfatterweb.dk/kraus-chris
https://forfatterweb.dk/sebald-wg
https://forfatterweb.dk/gerdur-kristny
https://faktalink.dk/
https://faktalink.dk/reformationen
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Reformationen 
Debatten om reformationen og Luther er ekstra intens i
2017 som er 500-året for reformationens begyndelse.

Napoleon den 1. 
Napoleon den 1. (1769-1821) nåede inden for en kort
årrække at underlægge sig det meste af Europa og blive
kronet som kejser af Frankrig.

Liberalisme 
Liberalisme er en politisk og økonomisk tænkning der sigter
på at fremme individets frihed og rettigheder. Ifølge
liberalismen skabes det bedst mulige samfund når det
enkelte menneske har mulighed for at søge sin egen lykke.

Kapitalisme 
Siden Murens fald i 1989 og systemskiftet i de tidligere
kommunistiske lande i Øst- og Centraleuropa har
kapitalisme i forskellige former bredt sig til større og større
dele af verden.

Marxisme 
Marxisme er opkaldt efter den tyske revolutionære socialist
og samfundsteoretiker Karl Marx. Betydningen som
kapitalismekritik har fået fornyet kraft i forbindelse med den
globale finanskrise.

Falske nyheder (Faktalink light) 
Det er historier som ligner nyheder, men ikke er rigtige.
Hvad sker der hvis de historier, som folk læser, slet ikke
passer?

Nyheder fra Verdensbiblioteket
PR-materialer til Verdensbiblioteket 
Verdensbiblioteket er nu klar med en markedsføringspakke
til folkebibliotekerne. Download introfilmen om
Verdensbiblioteket på arabisk, dansk og engelsk til
storskærme og hjemmesider, bestil stofbannere,
bogmærker og t-shirts eller download vores pakke med
digitale bannere til Facebook og hjemmesider. 
Bestil og download her

Om Verdensbiblioteket 
På Verdensbiblioteket.dk kan man streame musik og film

https://faktalink.dk/reformationen
https://faktalink.dk/napoleon-1
https://faktalink.dk/liberalisme
https://faktalink.dk/kapitalisme
https://faktalink.dk/marxisme
https://faktalink.dk/falske-nyheder-faktalink-light
https://verdensbiblioteket.dk/
https://www.statsbiblioteket.dk/sbci/verdensbiblioteket/markedsforing
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på mere end 10 sprog og bestille bøger fra hele verdenen.
Verdensbiblioteket er Det Kgl. Biblioteks digitale tilbud til
flygtninge og indvandrere, og vi tilbyder dette som en gratis
service til folkebibliotekerne, som en del af vores
overbygningsfunktion. 
Læs mere

Nyheder fra Litteratursiden
Der er krummer i litteraturen 
Dansk Forfatterforening var vært ved en konference på
Christiansborg 5. april. Folk fra bogbranchen og politikere
debatterede hvordan litteraturen når ud til
læserne. Litteratursidens chefredaktør Lise Vandborg sad i
det faglige panel om hvordan vi sammen kan løfte
litteraturformidlingen.

Tema: Slægtens historier 
Månedens tema er en del af det store temasamarbejde
mellem bibliotekerne og DR. Vi dykker ned i de mange
historiske slægtsromaner fra forhistorisk tid til
renæssancen. 
 
Som altid er der en liste og plakat til tryk til udstillinger i
bibliotekerne. Find materialet her.  For at koble til DDB
CMS, er her en søgestreng med alle bøgerne fra temaet.
Søgestrengen kan sættes direkte ind i en indholdskarrusel i
DDB CMS, og præsenterer bogforsider af bøgerne. De
biblioteker som ikke har implementeret en indholdskarrusel,
kan vedhæfte faustnumrene i bunden af en side i DDB
CMS: 
 
23524902 OR 24809935 OR 27187501 OR 24636488 OR
28483406 OR 23116472 OR 21091391 OR 29410763 OR
04741803 OR 21195790 OR 07338139 OR 21282464 OR
52973872 OR 21701300 OR 29427429 OR 20113839 OR
20699035 OR 20941774 OR 26023580 OR 24878910

Forfatterportrætterne får et løft 
Frem over vil redaktionen prioritere at opdatere og
gennemskrive forfatterportrætterne på siden. 
Se de nyeste portrætter her: 
  
Lone Hørslev

https://www.statsbiblioteket.dk/sbci/verdensbiblioteket
http://www.litteratursiden.dk/
http://www.litteratursiden.dk/artikler/der-er-krummer-i-litteraturen
http://www.litteratursiden.dk/temaer/slaegtens-historier
http://www.litteratursiden.dk/temaer/slaegtens-historier
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/lone-hoerslev
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Lone Hørslev 
  
Kamilla Hega Holst 
  
Naja Marie Aidt 
  
Morten Ramsland 
  
Suzanne Brøgger 
  
Maria Gerhardt

Debatten I  DR Romanklubben er skudt i gang på
Litteratursiden 
Læs analysen af Haabet 
Læs forfatterportrættet af Mich Vraa 
  
På voreslitteratur.dk kan du lige nu downloade materialer til
Haabet: En flot plakat, læseprøve og være med i en quiz
om at vinde et eksemplar af bogen. 

Generalforsamling 
Den 27. marts blev der afholdt Generalforsamling på
Litteratursiden. Der var en engageret og fremadrettet debat
om Litteratursidens strategi de næste to år, hvor der bl.a.
lægges vægt på at styrke professionalisering og den
litterære kvalitet på sitet. Den nye IT-platform i DDB-regi
går efter planen i luften i midten af september 2017. 
 
Desuden blev det besluttet at brugerne fremadrettet ikke
skal kunne producere blogindlæg, anmeldelser og lister til
sitet. Brugernes produktion af indhold vil i fremtiden foregå i
læseklubberne, og de vil fortsat have mulighed for at
kommentere på det redaktionelle indhold og debattere på
Litteratursidens sociale medieplatforme. 
 
Dog skal allerede godkendte brugere have rettigheder, så
de kan publicere som hidtil. Referat fra GF udsendes
snarest. Læs Litteratursidens årsberetning 2016 her.

Stand på Krimimesse 
Litteratursiden havde en stand på den særdeles velbesøgte
krimimesse i weekenden. Overordentlig mange mennesker,
både nye brugere og velkendte brugere, kiggede forbi til en
quiz eller en snak med redaktionen. 
 

http://www.litteratursiden.dk/forfattere/lone-hoerslev
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/kamilla-hega-holst
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/har-doeden-taget-noget-fra-dig-saa-giv-det-tilbage-af-naja-marie-aidt
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/aeg-af-morten-ramsland
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/suzanne-broegger
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/maria-gerhardt
http://www.litteratursiden.dk/debat/dansk-slavehandel-i-vestindien
http://www.litteratursiden.dk/skoenlitteratur/analyser/vraa-mich-haabet
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/mich-vraa
http://www.voreslitteratur.dk/login/
http://www.litteratursiden.dk/om-litteratursiden/aarsberetninger
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Stand på DBs årsmøde og Blixenprisen til bedste
formidler 
Vi havde stand på Bibliotekspolitisk topmøde den 30. og
31. marts, hvor vi bl.a. fortalte om engagementet i
Blixenprisen for årets bedste litteraturformidler. I juryen har
vi fået omkring 100 indstillinger til prisen, og er glade for
den store opbakning til prisen fra alle sider i litteratur- og
biblioteksmiljøet.<
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