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Nyheder fra Verdensbiblioteket
Nu kan du let finde russiske bøger
Et af de sprog, som BiblioteksCenter for Integration har
efterspørgsel på er russisk. Derfor er det nu glædeligt, at vi
kan præsentere russiske bøger på vores digitale platform,
Verdensbiblioteket.
Udvalget spænder vidt, og du kan finde meget forskelligt i
spektret mellem oversatte danske børnebogsklassikere og
russiske Zar-biografier.
Se det russiske udvalg her

Den virtuelle fanklub vokser
I påskeferien rundede Verdensbiblioteket et skarpt hjørne 1000 følgere på Facebook. Det er dejligt, og vi er glade for,
vi har fundet ben at stå på i den virtuelle verden. Tak for
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1423593
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jeres trofasthed - fortæl endelig din kollega, hvad de går
glip af.
Følger du ikke med endnu, er du velkommen til at give et
like på facebook.com/verdensbiblioteket. Du kan også lade
dit biblioteks Facebookside like Verdensbiblioteket, så vi
sammen står i et endnu stærkere netværk og kan inspirere
hinanden i den digitale kommunikation.
Gratis bogmærker
Solen skinner og snart fyldes landets plæner med
læseglade folk. Stil bogmærker frem til dem i skranken!
Bestil med det samme via BiblioteksCenter for Integrations
hjemmeside.
Gå direkte til bestilling

Nyheder fra Litteratursiden
Mød Litteratursiden på stand 20 på Toppolitisk
årsmøde
Kig forbi Litteratursidens stand den 12.-13. april i Herning
og hør mere om hvordan det nye site er skræddersyet til
tidens digitale adfærd. På standen viser vi også hvordan de
nominerede bøger til Læsernes Bogpris kan indgå i en
udstilling.
Litteratursidens årshjul 2018
Se årshjulet her.

Fokus: Helle Helle
Vi stiller skarpt på Helle Helle i anledning af hendes nye
roman, der udkommer på fredag. Hendes særlige stil er, at
hun blot viser toppen af isbjerget, vi får beskrevet hvad
personerne i bøgerne siger og hvad de gør, men ikke hvad
de føler. Langt det meste af det, der er på spil, foregår
under overfladen. Det ses også i den nye roman i forhold til
den sorg og det tab, som en mor og hendes datter med ét
må leve med.
DR Romanklubben: En anden gren
Jesper Wung-Sung er månedens forfatter i DR
Romanklubben: Læs om den populære roman og deltag i
debatten her hvor Wung-Sung deltager og svarer på
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1423593
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debatten her, hvor Wung Sung deltager og svarer på
spørgsmål.

DR Romanklubben: Oversigtartikel
Få et overblik over de seks nominerede romaner, og
Litteratursidens indhold om de enkelte bøger.

Nye skønlitterære udgivelser
Oversigt over nye udgivelser i april.

Klassikerguides
Portrætter af klassikere, som kan lånes på eReolen:
Villy Sørensen
Amalie Skram
Johannes V. Jensen
Karen Blixen
Søren Kierkegaard
Inger Christensen
Herman Bang
Tove Ditlevsen
Tom Kristensen
Find de resterende 27 klassiskerguides i karussellen her.

Nyheder fra Biblo
Nyt fra Biblo

Ny film om alt det, man kan på biblo.dk
Se den første i en række film, der kan bruges til at
markedsføre biblo.dk: her eller på Biblos youtubekanal:
biblodk.
Filmen varer 1 min. 39 sek. og har Johannes Læseren; 11
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1423593
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år og en af Biblos superbrugere, i hovedrollen. Den er
allerede blevet delt på SoMe af mange biblioteker, men den
kan bruges i mange sammenhænge: Filmen henvender sig
direkte til børnene, den fungerer både med og uden lyd og
er skabt til at blive delt på digitale medier, vist på
storskærme, til biblioteksorienteringer, på skoler osv.
Filmen er produceret for Biblo af professionelle
filmskabere Poul Erik Madsen og Nicoline Thye. Vi håber, I
vil tage godt imod den og dele og vise den bredt til både
børn og voksne!
Læs mere her

Tusindvis af skolebørn fordyber sig
og konkurrerer om tid
”OM AL TID” er temaet for årets skoleprogram under
Forskningens Døgn. I disse uger er tusindvis af skoleelever
over hele landet en tur på biblioteket og lege forskere,
mens de fordyber sig og bliver klogere på fortiden, nutiden
og fremtiden.
Programmet munder ud i en landsdækkende konkurrence,
hvor eleverne kan indsende en kort video med en
underholdende og tankevækkende fortælling om tid, og det
de har lært. Det kan for eksempel være, hvor de mærker
tiden, måler tiden eller finder spor af fortiden. Der er en
biograftur for hele klassen på højkant og en fejring til det
store finaleshow på DOKK1 i Aarhus.
Kampagnen løber frem til 26. april, og de første
konkurrencevideoer er allerede tikket ind. Følg med her
Se alt om årets Forskningens Døgn for skoler på omaltid.dk

Anmeldelser på biblo.dk hitter
I 2017 blev der i perioden 3. juni til 31. december åbnet
32.567 specifikke anmeldelser. Det er en stigning på 38 %
fra året før. Ud over at læse en specifik anmeldelse kan
børnene også læse alle de anmeldelser, som er knyttet til
et bestemt materiale, når de kigger på fx en bestemt bog.
Disse tal kommer oveni. Så anmeldelser er populære på
biblo.dk og er et godt eksempel på barn-til-barn formidling,
da langt hovedparten af anmeldelserne er lavet af børn.
Der ligger i alt næsten 100.000 anmeldelser på biblo.dk, og
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1423593
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vi arbejder på at få gjort det muligt at søge i dem, så de i
endnu højere grad kan blive tilgængelige og brugbare som
inspiration.
Den mest åbnede videoanmeldelse i 2017 var af filmen:
Huset overfor af Tildefeder123.
Den mest åbnede skriftlige anmeldelse var af Hjælp! Mine
forældre er ude af kontrol af Emilie_dahl3.

Nyheder fra eReolen Go og
Biblo
eReolen Go og Biblo lancerer fælles lydbogskampagne
i maj
Ikke alle børn kender til lydbøger, men det vil eReolen Go
og Biblo lave om på. I den fælles kampagne i maj sætter vi
nemlig fokus på mediet med gode lydbogsanbefalinger,
spændende materialer og en stor konkurrence, hvor børn i
alderen 7-14 år kan vinde seje præmier.
På eReolen Go kan man i løbet af maj låne fire gode
lydbøger, som vil være udgangspunktet for konkurrencen.
De fire lydbøger er frikøbt hele maj måned, så de ligger
som abonnementstitler og derfor ikke koster brugerne et
lån. Titlerne er:

Gamerz – De ukendte af Kasper Hoff
Frøken Peregrines hjem for sælsomme børn af
Ransom Riggs
Narnia – Løven, heksen og garderobeskabet af C.S.
Lewis
Mestertyven Vips af L G Jensen

Selve konkurrencen, Den Store Lydbogsdyst, kommer til at
foregå på Biblo.dk i gruppen Lytteklubben. Her vil vi hver
uge lægge en udfordring ud, som har relation til en af de
fire bøger, og som opfordrer børnene til at være kreative og
producere noget. Det kan fx være en tegning, lidt tekst, et
billede af noget, de har bygget i Lego el. lign. Hver uge
finder vi to vindere, som modtager en sej præmie i form af
t b b
h jt l
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smarte bærbare højtalere.
Til kampagnen er der udarbejdet plakater, en flyer samt
webbannere og storskærmsgrafik i adskillige formater, som
du kan finde på eReolen Go’s hjemmeside i footeren og i
Biblo Info i løbet af ugen.

Nyheder fra eReolen
DB årsmøde
eReolen deltager på årets bibliotekspolitiske topmøde i
Herning Kongrescenter den 12. - 13. april, hvor
bibliotekerne kan besøge eReolen på stand 17 og få et
overblik over de nye projekter og indsatsområder, som
eReolen arbejder med i 2018.
Klassikertema i april
I april måned sætter eReolen fokus på de bøger, vi alle
sammen vender tilbage til igen og igen. Klassikerne.
Måneden igennem kan man bl.a. finde gæsteskribenter,
konkurrencer, ugentlige klassiske digte, retroanbefalinger
af klassiske børnebøger gennem årene, spændende
boglister, klassikerguides til de store forfattere og meget
andet godt. Det hele kan rekvireres og genbruges på egne
bibliotekers hjemmesider og Facebook-profiler ved
henvendelse til smda@aarhus.dk eller emmal@aarhus.dk.
Artikler er ligeledes tilgængelige via BPI.
Lyttekroge på bibliotekerne
Det er fortsat muligt at drage eReolens lydbøger ind i det
fysiske rum på bibliotekerne. Lad bibliotekets gæster
tænde for en god historie og hvile sig med en god bog til
ørerne.
Fra marts og til og med november frikøber eReolen titler, så
I på bibliotekerne frit kan streame bøgerne i det fysiske rum
– uden først at være logget ind. F.eks. ved at udforme
lyttekroge i biblioteksrummet kan de besøgende enten kan
tage et hvil med et par hørebøffer – eller man kan sætte
historierne til at spille fra en højtaler. Find inspiration og
grafik til formålet her.
Bøgerne vil afspejle eReolens temaer eller sæsonen. Da
eReolen i april har tema om klassikere, kan man lytte til
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1423593
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Udvalgte eventyr af H.C. Andersen indtalt af kendte
skuespillere fra Momolydbog – eventyr, som både kan
lyttes til i børne- og voksenafdelingen. I maj måned frikøbes
titler, der afspejler eReolen Go og Biblos fælles
lydbogskampagne til børn – men flere af bøgerne i
ligeledes spændende for det voksne øre også.
For at gøre arbejdet lidt sjovere opfordrer vi på eReolen til,
at bibliotekerne inspirerer hinanden med de hyggelige
lyttekroge. Så husk at tage et billede af herligheden og del
det på de sociale medier med #tændfordegodehistorier og
#ereolen.
Sidst på året kårer vi en vinder af årets digitale formidler,
som man kan indstille sig selv/hinanden til ved at skrive til
Emma på emmal@aarhus.dk. Årets digitale formidler kan
både være den, der har bygget det fedeste lyttehjørne,
men man kan også tildeles prisen for sin fantastiske
formidling af digitale tilbud via andre platforme eller på
andre spændende måder.
Skal dit bibliotek være med? Skriv en mail til Dagmar
smda@aarhus.dk eller Emma emmal@aarhus.dk og få
tilsendt linket til kampagnesitet, hvorfra bøgerne kan
afspilles.
Konsulentbistand fra eReolen Go
Tænketankens læsevaneundersøgelse for børn viser, at
der er behov for at styrke indsatsen for at fremme børns
fritidslæsning. eReolen Go har det seneste års tid arbejdet
med projektet ”Frilæsning med eReolen Go – en styrkelse
af samarbejde mellem skole og bibliotek”, der giver
biblioteker og skoler inspiration og redskaber til at øge
kendskabet og brugen af eReolen Go som frilæsning hos
børnene. I forlængelse af projektet vil eReolen Go gerne
tilbyde bibliotekerne konsulentbistand, der kan hjælpe med
at få de udviklede koncepter og inspirationsværktøjer fra
projektet i spil på bibliotekerne.
Indholdet af konsulentbistanden kan tilrettelægges i
samarbejde med det enkelte bibliotek og kan omfatte fx:
Generel introduktion til eReolen Go, der kunne klæde
personalet på til at markedsføre eReolen Go i
biblioteksrummet og overfor skolerne
Præsentation af koncepter fra frilæsningsprojekt og
i t i
h d
d bibli t k
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orientering om, hvordan andre biblioteker anvender
koncepterne
Hjælp til med at lave en slagplan for, hvordan man
afholder de enkelte koncepter i frilæsningsprojektet i
biblioteksrummet eller på skolerne
Erfaringer med kontakt til skoler og udvælgelse af
koncepter, der kunne anvendes på skoler
Hjælp og materiale til, hvordan man kan præsentere
eReolen Go og koncepterne i projektet for skoler
Kommunikation og markedsføring af eReolen Go til
skoler og på biblioteket

Hvis der er interesse for bestilling af konsulentbistand, så
kontakt venligst Britt Skjoldborg, skbr@aarhus.dk

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

Nyheder fra Filmstriben
Mest sete film på Filmstriben i marts 2018
Top-10 voksne – Se alle
En fremmed flytter ind.

Top-10 børn – se alle
En isbjørn i New York.

Top-10 dokumentar – se alle
Amy

Nyheder fra Forfatterweb
Klima Livet i ghettoen og Den lille forskel | Nye
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1423593
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Klima, Livet i ghettoen og Den lille forskel | Nye
portrætter: Martha Flyvholm Tode og Anja Otterstrøm

Storm P.
Storm P. i atelier ca. 1915. Foto: POLFOTO / ritzau/scanpix
Storm P. var kendt for sit skæve og humoristiske syn på
livet og dyrkede sprogets underfundigheder.

Liv Sejrbo Lidegaard
Foto: Sigrún Guldbrandsdóttir
I Liv Sejrbo Lidegaards poesi udforskes menneskets
forhold til dets omgivelser og særligt naturen.

Emma Bess
Foto: Lea Meilandt
Hovedpersonerne i Emma Bess’ novellesamling ”Mødre,
døtre, søstre” fra 2018 er alle piger og unge kvinder i
forskellige faser af livet.

Laura Ringo
Foto: Charlotte Kusk Clausen
Laura Ringo sætter ord på, hvor svært det er at tage de
første spæde skridt ind i voksenlivet anno 2010’erne.

Nyheder fra Faktalink
Nye Faktalink-artikler: Globalisering | Bæredygtige
byer | plasticforurening | Whistleblower | Populisme |
Kommunisme
Globalisering
Foto: Fanatic Studio / ritzau/scanpix
Globaliseringen gør verden mindre. Men
globaliseringsmodstand har vist sig ved valget af Donald
Trump til USA’s præsident og den britiske Brexitafstemning.

Bæredygtige byer
Grønt tag med mosser på taget af stort fjernvarmeanlæg
ved Kastrup. Foto: Mads Jensen / ritzau/scanpix
Befolkningstilvækst og klimaudfordringer har gjort
bæredygtig byudvikling til et varmt politisk emne som
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1423593
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politikere, arkitekter, byplanlæggere og organisationer
verden over er optaget af.

Plasticforurening
Plastikforurening fra verdenshavene – fisket op i Stillehavet
omkring Galapagos.
Foto: Plastic Change/Algalita / ritzau/scanpix
Tonsvis af svært nedbrydelige plastikposer, plastikflasker
og bittesmå stykker mikroplast flyder rundt i verdenshavene
hvor de gør stor skade på fisk og planter og måske også på
mennesker.

Whistleblower
Whistleblower Chelsea Manning talte ved South by
Southwest festivalen i Austin, Texas den 13. marts 2018.
Foto: STRINGER / ritzau/scanpix
Hvis ikke det var for whistleblowere, var USAs
masseovervågning af borgere i hele verden og den
amerikanske præsident Richard Nixons indblanding i
Watergate-sagen måske aldrig blevet afsløret.

Populisme
Den populistiske, ungarske premierminister Viktor Orbán
vandt en stor sejr ved den ungarske valg den 8. april 2018.
Foto: Attila Volgyi / ritzau/scanpix
I dag bliver begrebet populisme ofte brugt nedsættende om
især højreorienterede partiers forsøg på at indrette deres
politik efter de mest populære synspunkter med afsæt i
meningsmålinger.

Kommunisme
Plakat med Marx, Engels og Lenin og teksten ‘Længe leve
marxismen-leninismen’.
Foto: Roger-Viollet / ritzau/scanpix
Kommunisme er en politisk ideologi der indebærer at den
private ejendomsret skal afskaffes, og alle statens borgere
skal yde efter evne og nyde efter behov. Kommunismens
åndelige fader er Karl Marx (1818-1883).
Tema: 50 året for Ungdomsoprøret (er på vej sidst i
april)
I ungdomsoprørets år 1968 blev der gjort op med
autoritetstro, kønsroller, professorvælde, imperialisme,
racisme og meget andet, og det har sat sine spor på
eftertiden.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1423593
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eftertiden.

Nyheder fra eKurser
Et meget aktuelt emne i medierne er vore digitale vaner og
brug/misbrug af digitale redskaber og platforme. Derfor
sætter ekurser.nu fokus på temaet ”digital afhængighed” i
en ny kampagne, hvor for et e-læringskursus der findes på
ekurser.nu under titlen ”Er du afhængig af din smartphone?
Kurset giver gode råd og vejledning til, hvordan der sættes
fokus på forbruget og giver anviser hvordan man kan slippe
af med dårlige digitale vaner.
Et misbrug kommer ofte snigende, og det har store
implikationer for vores adfærd og måde at være sammen
med andre mennesker på.
Så hvad er rimeligt og fornuftigt?
Hvor meget fylder de digitale redskaber og platforme
for den enkelte i hverdagen?
Hvad betyder det for vores måde at være sammen
på?
Hvordan klarlægger man sin digitale adfærd?
Hvad kan man gøre ved det? - og findes der
redskaber, som kan afhjælpe?

Kim Bodnia er i et klip fra filmen Pusher med til at sætte
spot på temaet, og denne kampagnefilm kan bruges på
bibliotekets storskærme eller jeres hjemmeside.
Vi har derfor gjort det nemt for jeres bibliotek at formidle
denne kampagnes tema:
Fokuser på eKursers's tilbud, som en særlig
formidlingsindsats
Benyt grafiske elementer som findes på
http://www.ekurser.nu/om-ekursernu#pr
Læg nyhedsartikel på jeres hjemmeside ved at hente
fra BPI (BiblioteksProduceret Indhold).
Sælg kurset i alle sammenhænge, hvor du er i
kontakt med relevante brugere
Følg eKurser nu på Facebook hvor du finder
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1423593
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Følg eKurser.nu på Facebook hvor du finder
inspiration til formidlingen
Abonnér på vores nyhedsbrev, som du tilmelder dig
nederst på eKurser.nu
Lav en eksponering med kampagnevideoen eller
selve kurset på skærm og vedlæg de bogmærker
som er sendt til jer med kørselsordningen.
Forebyg ensomhed
D. 24, maj afløses kampagnen om digital afhængighed
med et nyt tema: Forebyg ensomhed med sociale medier,
hvor der også vil blive produceret en pr-pakke.

Oplæg om eKurser.nu på jeres personalemøde
eKurser.nu planlægger at tilbyde besøgsrunder på landets
biblioteker, hvor vi vil præsentere mulighederne for aktiv
formidling af eKurser.nu til vore brugere. Hvis I har et
personalemøde eller lignende, hvor sådan et oplæg kunne
passe ind, hører vi meget gerne fra jer for nærmere aftale.
Kontakt Grete Halling, Herning Bibliotek, bibgh@herning.dk

Copyright Â© 2017 Netbib.dk, All rights reserved.
Netbib.dk er en blog og et nyhedsbrev til og for landets biblioteker om eReolen.dk, Litteratursiden.dk, Bibzoom.dk,
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