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Nyheder fra Litteratursiden
Blogindlæg af  Litteratursidens
forfatterambassadør Lotte Kirkeby: En forelsket
bibliotekar

Bøger og læseoplevelser er noget, man deler med andre.
Det opdagede jeg som barn, når jeg besøgte biblioteket –
eller betjente mit eget – og fandt både fysiske og fiktive
fællesskaber. 
http://www.litteratursiden.dk/blogs/litteratursiden/20160815 

Blogindlæg af chefredaktør Lise Vandborg: Hjertets
alfabet

Bang, Barnes og Baudelaire. Drop den alfabetiske
vilkårlighed i bogreolen og sæt bøgerne efter deres
åndelige slægtskab. 
http://www.litteratursiden.dk/blogs/lise-vandborg/20160817
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Tema: Essays

For mange er essayet en lidt ukendt størrelse, for hvad er
et essay egentlig og er det noget alle kan læse? 
Artiklen Essay: At forsøge det uforsøgte af cand. mag. Felix
Rothstein introducerer til genren. I temaet er prioriteret
nyere danske og udenlandske udgivelser er. Derudover har
vi fem supplerende lister, nemlig Klassiske essays (danske
og udenlandske), Personlige essays, Rejseessays, Essays
om politik og samfund samt Essays om kunst og litteratur. 
http://www.litteratursiden.dk/temaer/essays 
  
Under linket ligger der også en liste og plakat til tryk samt
en power point-præsentation til udstillinger. 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 i stedet vedhæfte faustnumrene i
bunden af en side i DDB CMS: 
51675797 OR 51923057 OR 52243513 OR 51753704 OR
52272076 OR 51723562 OR 29995265 OR 52430100 OR
51595440 OR 52288924 OR 52074487 OR 26231450 OR
50939898 OR 52107199 OR 52208483 OR 22055518 OR
51740920 OR 52055571 OR 52344409 OR 28008996 OR
51110137 OR 51087003 OR 51996208 OR 25038193 OR 
51886879 OR 51943414 OR 52282489 OR 51222830 OR
52038073

Kommende temaer på Litteratursiden

September: Danske debutanter 
Oktober: Fantasy 
November: Haruki Murakami 
December: Børnelitteratur 2016

Ny liste: OL i Brasilien

Med Rio de Janeiro som vært for årets Olympiske Lege
2016, vil der naturligt komme fokus på Brasilien sommeren
over http://www.litteratursiden.dk/lister/brasilien-0

Artikel: Nigeriansk sensation gæster Danmark

Den 17. august udkommer Chigozie Obiomas roman Vi var

http://www.litteratursiden.dk/artikler/essays-at-forsoege-det-usoegte
http://www.litteratursiden.dk/lister/klassiske-essays
http://www.litteratursiden.dk/lister/personlige-essays
http://www.litteratursiden.dk/lister/rejseessays
http://www.litteratursiden.dk/lister/essays-om-politik-og-samfund
http://www.litteratursiden.dk/lister/essays-om-kunst-og-litteratur
http://www.litteratursiden.dk/temaer/essays
http://www.litteratursiden.dk/lister/brasilien-0
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Den 17. august udkommer Chigozie Obiomas roman Vi var
fiskere på dansk  og samme aften kan forfatteren opleves
på Dokk1 og dagen efter på Louisiana Literature. 
http://www.litteratursiden.dk/artikler/nigeriansk-sensation-
gaester-danmark

Artikel: Sensommerlæsning fra afrikanske
himmelstrøg

Den afrikanske litteratur er begyndt at tage sin plads på
verdenskortet, og du kan her få et overblik over, hvem du
skal holde øje med. 
http://www.litteratursiden.dk/artikler/sensommerlaesning-
fra-afrikanske-himmelstroeg

Blogindlæg af teknisk redaktør Thomas Vang Glud:
Rejs med fiktionen, Pikachu og Ulysses

Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du rejser verden
rundt med øjnene i de verdenslitterære klassikere, skal du
huske at se dig for. Fiktioner er altopslugende og kan til
tider være farlig. 
http://www.litteratursiden.dk/blogs/thomas-vang-
glud/20160729

Blogindlæg af temaredaktør Anne Birgitte
Langkilde Hundahl: Tilbage til læsningen

Gode tips til at sætte gang i læsningen igen efter en barsel. 
http://www.litteratursiden.dk/blogs/anne-birgitte-
hundahl/20160803

Litteratursidens stand på Bogforum i november

Disse forfattere optræder på Litteratursidens stand:

Kristina Stoltz
Kirsten Thorup
Merete Pryds Helle
Pia Tafdrup
Eva Tind
Benn Q Holm
Trisse Gejl
Marlene Ravn
Mikkel

https://www.facebook.com/dokk1aarhus/
https://www.facebook.com/Louisiana-Literature-127680287264215/
http://www.litteratursiden.dk/artikler/nigeriansk-sensation-gaester-danmark
http://www.litteratursiden.dk/artikler/sensommerlaesning-fra-afrikanske-himmelstroeg
http://www.litteratursiden.dk/blogs/thomas-vang-glud/20160729
https://www.facebook.com/annebirgitte.hundahl
http://www.litteratursiden.dk/blogs/anne-birgitte-hundahl/20160803
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Rosengaard                                                          

Desuden står vi for to forfatterinterviews på bibliotekernes
stand, lørdag kl. 15 og 16, med henholdsvis Merete Pryds
Helle og Jussi Adler-Olsen. 
Derudover planlægger vi både udstilling og quiz på
Litteratursidens stand, som knytter an til vores tema i
november om Murakami. I den forbindelse vil Murakamis
danske oversætter Mette Holm fortælle om forfatterskabet
og om at oversætte Murakami

Nyheder fra eKurser.nu
Patienthåndbogen som app
Sundhedsstyrelsen står bag app’en Patienthåndbogen,
som indeholder informationer om sygdomme og
symptomer. Lær at navigere i appen med dette kursus. 
http://www.ekurser.nu/kursus/477
 

Beskyt din pc med Malwarebytes anti-ware
Beskyt din pc mod ubehagelig oplevelser i form af malware
med det gratis beskyttelsesprogram fra Malwarebytes 
http://www.ekurser.nu/kursus/465
 

Jobsøgning på Facebook
Lav en jobansøgning som et opslag på Facebook, som du
målretter potentielle arbejdsgivere inden for dit fag. Lær her
hvordan du kan booste din jobansøgning, så den når ud til
en relevant målgruppe mod betaling 
http://www.ekurser.nu/kursus/480
 

Mybanker
Mybanker.dk er er en tilbuds- og oversigtsside. Her har du
mulighed for, at indhente uforpligtende tilbud på dine
banksager – og finde ud af, hvor vidt du kan spare penge
på at skifte bank, banklån m.m. 
http://www.ekurser.nu/kursus/466
 

Betaling med kreditkort
Har du holdt dig tilbage med at komme i gang med at
handle på nettet, men er nu nysgerrig efter at lære det
alligevel? Her lærer du, hvor nemt det er, og hvordan du

http://www.ekurser.nu/kursus/477
http://www.ekurser.nu/kursus/465
http://www.ekurser.nu/kursus/480
http://www.ekurser.nu/kursus/466
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skal sikre dig. 
http://www.ekurser.nu/kursus/466
 

GPS i smartphones
Få baggrundsviden om GPS-systemet og bliv introduceret
til to smarte apps, der udnytter, at der er GPS i din
smartphone. Endomondo er en populær, gratis, dansk-
udviklet sporttracker. Mens du bevæger dig, registrerer
Endomondo, hvor du går, hvor langt du går, og hvor hurtigt
du går. Med Danmarks officielle 112app kan du starte et
opkald til alarmcentralen og samtidig sende
mobiltelefonens GPS-koordinator afsted. På den måde kan
du få hjælp hurtigere. 
http://www.ekurser.nu/kursus/481
 

4 film om Google-søgning
Flipperiet.dk har lavet nogle fine videoer, der forklarer
mekanismerne i Google-søgning og giver gode råd til at
opnå et optimalt søgeresultat med gode søgeord og
filtrering. 
http://www.ekurser.nu/kursus/482?s=rel
 

Nyheder fra eReolen
Sommerens udlån af lydbøger slår alle rekorder
 
I løbet af sommeren har der været stor aktivitet på
eReolen, og der har været stor vækst i udlånet. Især
lydbøgerne har der været meget efterspørgsel på, og med
et samlet lydbogsudlån på 162.309 titler i juli, er det
rekordresultat og et klart tegn på, at lydbøgerne oplever
stigende popularitet i Danmark. Lydbogsudlånet på
eReolen har således oplevet en stigning på 27%
sammenlignet med det første halvår 2016. 
 
E-bogsudlånet har ikke helt nået samme højder som sidste
sommer, hvilket bl.a. kan skyldes at nogle af de store forlag
har trukket sig siden juli 2015. Der er dog stadig sket en
stigning i e-bogsudlånet på 11,4% i juli sammenlignet med
det månedlige gennemsnit for det første halvår 2016.
Denne stigning sker på trods af, at mange bøger fra de
store forlag fortsat var tilgængelige på eReolen i januar. 

http://www.ekurser.nu/kursus/466
http://www.ekurser.nu/kursus/481
http://www.ekurser.nu/kursus/482?s=rel
http://www.pallesgavebod.dk/
http://www.ereolen.dk/
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Antallet af unikke brugere for e-bøger er fra juni til juli 2016
steget med 15,6%, mens de unikke brugere for lydbøger er
steget med 21,3%.

Statistik
Månedsstatistik for eReolen 
Månedsstatistik for Netlydbog 
Månedsstatistik for eReolen Global

Sommerkampagne 2016
 
eReolens sommerkampagne 2016 har henvendt sig til børn
og unge og har haft titlen ”Tænd for en anden verden”. I
forbindelse med sommerkampagnen 2016 har eReolen
frikøbt 270 titler for børn og unge. Titlerne er håndvalgt fra
fire forskellige forlag og kan frem til midt september lånes
på samme vilkår som abonnementstitlerne (”Ekstra titler”). 
Det er tydeligt, at også målgruppen 7-14 år har fattet
interesse for lydbøgerne. En stor del af de 200 mest
udlånte lydbøger i juli er børne- og ungdomstitler. Denne
erfaring er god at have med, når eReolen den 1. september
lancerer et nyt site for børn – med materialer, design og
formidling særligt målrettet børn og unge i alderen 7-14. 
 
På eReolens hjemmeside har de mest læste nyheder været
nyheder for børn med forslag til ferielæsning som ”De fem
kriminelleste krimier”, ”Drengebøger til bagsædet” og
”Serier i lange baner”. De mest populære nyheder for
voksne har været nyheder om krimier og
kærlighedsromaner såsom ”Sommer-krimier” og ”Noget der
ligner Jojo Moyes”. 
 
På eReolens Facebook side har børne- og
ungdomsforfattere som bl.a. Nanna Foss, Kim Fupz
Aakeson og Louise Roholte givet fiktive ferietips. Hver
mandag har eReolen holdt ”Monster-mandag”, hvor der
blev sat særlig fokus på en bestemt monsterbog til børn. I
denne sommerkampagne er et nyt koncept desuden prøvet
af, nemlig ”Lørdags lydbog”, hvor et lydklip fra en titel
lægges op på Facebook med opfordring til at kommentere
oplæseren, hvilket mange brugere har gjort.   

Annoncering
 
eReolen har med sommerkampagnen forsøgt at nå ud til
nye brugere via annoncering på Facebook og Google

http://netbib.dk/wp-content/uploads/2012/07/Juli-2016_Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2012/07/Juli-2016-Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/05/Global_afraportering_August.pdf
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Adwords. eReolens online sommerkampagne er kommet
ud til rigtig mange brugere. Annoncer hos Google Adwords
har haft 131.924 visninger, og 9.253 har klikket sig videre til
eReolen fra annoncerne.  
 
Top 3 søgeord på Google, der har ledt folk til annoncerne
har været: 
-    eReolen 
-    lydbøger 
-    lydbøger bibliotek 
 
På Facebook og Instagram, hvor der også er blevet
annonceret til børn og deres forældre, har der indtil videre
været mere end 286.000 views og ca. 2.100 klik til
websitet. Annoncerne på Facebook og Instagram er der
blevet annonceret meget målrettet mod drenge og piger i
alderen 13-15 år (13 er aldersgrænsen for begge sociale
medier) og forældre til børn i alderen 7-14 år.  
  
Sommerkampagnen kører stadig på eReolens hjemmeside
og på Facebook lidt endnu, så der er rig mulighed for at
hente inspiration til børnenes skolestart i hele august
måned. Bibliotekerne er velkomne til at anvende nyhederne
lokalt, og vi vil også meget gerne modtage billeder og
eksempler på, hvordan eReolens materialer er blevet brugt
i biblioteksrummet og på bibliotekernes hjemmesider.

eReolen Global 
 
Rigtig mange danskere har valgt at læse deres
sommerbøger på engelsk i år. De sidste par måneder er
der blevet købt stort ind af nye titler til eReolen Global, så
der nu er et bredt udvalg af spændende titler, og dette har
bl.a. været med til at give et boost i udlånet af de engelske
materialer. Udlånet for juli er steget med næsten 150%
sammenlignet med udlånet samme måned sidste år. Der vil
det næste års tid løbende komme nye titler på eReolen
Global, og der vil desuden blive suppleret med populære
titler med mange reserveringer.

eReolen for børn lanceres den 1. september
 
Vi er i fuld gang med at teste den nye hjemmeside i
eReolen for børn-projektet, der lanceres den 1. september.
Vi glæder os meget til at vise den nye hjemmeside frem. I
ugen op til lancering bliver det muligt at hente diverse
markedsføringsmaterialer på eReolens hjemmeside i
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markedsføringsmaterialer på eReolens hjemmeside i
footeren under ”Presse”. Her bliver det muligt at hente
webbannere i forskellige formater, grafik til storskærme,
flyer med introtekst og plakater til print. 
 
Fristen for tilmelding til ”eReolen for børn med UNI-Login”
er som nævnt i sidste Netbib nyhedsbrev forlænget til den
23. august 2016 på grund af den reducerede pris pr. udlån i
prøveperioden i efteråret. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen og Det rådgivende udvalg for
Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksformål har i juni
besluttet at give tilskud til udbredelse af eReolen for børn
med UNI-Login i prøveperioden fra 1. september 2016 og
året ud. Tilskuddet er på 1.000.000 kr. og bevillingen skal
anvendes til at nedsætte prisen med 50% på alle udlån,
indtil bevillingen er brugt op. 
 
Det betyder, at flere biblioteker kan nå at melde sig til, og at
biblioteker, der allerede er tilmeldt evt. kan tilmelde flere
skoler, end de allerede har noteret på kontrakten.
Tilmelding sker ved indsendelse af kontrakten til Publizon,
som alle biblioteksledere har modtaget.

Nyheder fra Filmstriben
Filmstriben i august: Annoncering i Lime : Nye
filmtemaer på vej

Annoncering i Lime
I gratisbladet LIME, der distribueres via Netto-butikkerne,
vil der, i det nummer der udkommer den 5. september,
være en helsides annonce for Filmstriben under
overskriften ”Se film med god smag”. Se annoncen her i
formindsket udgave. 

Filmtemaer på vej
Den 19. til den 28. august er der Copenhagen Cooking &
Food Festival og i den forbindelse vil vi lave en nyhed på
Filmstriben, Facebook og Twitter, under overskriften “Smag
på en god film”. 
 
Cinemateket i Købehavn arrangerer en ny filmfestival med
temaet “Arabian nights“, der varer fra 12. august til 3.

t b h il i li l d l h d å

http://www.filmstriben.dk/
https://gallery.mailchimp.com/6b2c5ff1909e651e977c72456/images/1c3f50de-788f-47a4-a0d6-4b2e3b1c60d7.jpeg
https://www.facebook.com/filmstriben
https://twitter.com/filmstriben
http://www.dfi.dk/Filmhuset/Cinemateket/Billetter-og-program/Serie.aspx?serieID=12651
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september, og her vil vi ligeledes lave en nyhed på
Filmstriben, Facebook og Twitter for at gøre opmærksom
på alle de gode film om emnet, som kan ses på Filmstriben. 
 
I sommerens løb har vi bragt et Ingmar Bergman tema:
“Evigt aktuelle Bergman“, et tema om amerikanske
præsidenter: “Hillary eller Trump?” for at varme op til det
kommende præsidentvalg til november og en nyhed om
Viggo Mortensenen: “Viggo Mortensen i Danmark” i
anledning af hans besøg til premieren på filmen ’Captain
Fantastic – en ualmindelig far’.
 

Nyheder fra Faktalink
Faktalink i august: Ol i Rio : Copenhagen
Fashion Week : FN’s klimamål :
Opdagelsesrejser (Faktalink Light)

OL i Rio
Tjek artiklen i Faktalink om OL – De Olympiske Lege som
giver historien fra oldtiden op til De Moderne Olympiske
Lege.

Copenhagen Fashion Week
Modeugen i København er i gang. Hvis du vil dykke ned i
modens historie, den danske mode og de
samfundsmæssige aspekter, kan du læse mere i artiklen:
Mode

Nye artikler
FNs klimamål
FNs klimaforhandler er rammen for den internationale
klimapolitik, hvorfor FNs klimamål er afgørende for,
hvordan verden begrænser og bekæmper klimaændringer.
I 2015 forhandlede FN-landene sig til enighed om to aftaler,
som tilsammen udgør FNs klimamål: Paris-aftalen, som er
en global, juridisk bindende klimaaftale og Kyoto-
protokollens afløser, og aftalen om Verdensmål for
Bæredygtig Udvikling, som afløser 2015-målene, hvoraf
flere omhandler klima.

Opdagelsesrejser (Faktalink light)
Mennesker har altid været nysgerrige efter at rejse ud og
opdage verden. Men i 1400-tallet begyndte europæerne for
alvor at sejle til ukendte områder. De søgte efter guld og
krydderier og så ville de også gerne finde ud af hvordan

https://www.facebook.com/filmstriben
https://twitter.com/filmstriben
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/page/article.aspx?id=2162
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/page/article.aspx?id=2164
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/page/article.aspx?id=2165
http://www.faktalink.dk/
http://www.faktalink.dk/titelliste/ol-de-olympiske-lege
http://www.copenhagenfashionweek.com/
http://www.faktalink.dk/titelliste/mode/
http://www.faktalink.dk/titelliste/fns-klimamal
http://www.faktalink.dk/titelliste/opdagelsesrejser-faktalink-light
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krydderier, og så ville de også gerne finde ud af hvordan
man kunne sejle til Indien. Det tog flere hundrede år og
mange farlige forsøg før alle kontinenter kunne tegnes ind
på verdenskortet. I dag er næsten alle steder på Jorden
udforsket. I fremtiden går menneskets opdagelsesrejser
måske til andre planeter.

Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb i august: Nordisk krimipris til Ane
Riel og 4 nye portrætter

Nordisk krimipris til Ane Riel
Stort tillykke til Ane Riel som modtager den store nordiske
krimipris Glasnøglen for sin seneste roman ’Harpiks’. For
andet år i træk løber en usædvanlig dansk krimi med
prisen. Sidste år vandt Thomas Rydal prisen med
debutantromanen ’Eremitten’. 
Se portrættet af Ane Riel

Nye portrætter 
Atticus Lish
Den amerikanske forfatter Atticus Lish er aktuel i
Romanklubben i august med romanen ’Forberedelse til
næste liv’.  
 
Selvom ’Forberedelse til næste liv’ er Atticus Lishs
allerførste forsøg udi romangenren – og den oven i købet
udkom på et mikroskopisk og ikke særlig kommercielt
forlag – fik romanen øjeblikkeligt succes hos amerikanske
læsere. Med sine brutale (social)realistiske skildringer af
samtidens USA lægger Lish stemme til en fortælling som
ofte overses i det frihedselskende land. Nemlig fortællingen
om det obskøne post-9/11-USA, som det ser ud fra bunden
af samfundet.

Henriette Rostrup
Der ruskes i remmene i Henriette Rostrups fortællinger, og
man væmmes, forarges og forskrækkes ikke sjældent af
hendes karakterers påfund. Under dramatiske
begivenheder, hvor børn ofte ser til eller er direkte ofre,
udforsker hun de nære, familiære relationers brodne kar og
de historier, der ligger bag dem. Med hovedpersoner, der
ofte er upålidelige og utilregnelige, er fortællingerne ligeså

http://www.forfatterweb.dk/
http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/riel-ane
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/lish-atticus
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/rostrup-henriette/
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ofte drevet af de personlige narrative udforskninger, som
de er af spændingen og forløsningen af de dramatiske plot.

Preben Major Sørensen
Preben Major Sørensen har i mere end halvtreds år udgivet
bøger. Siden debuten i 1965 har han som få andre i dansk
litteratur dyrket den korte novelleform og optjent sig et
renommé som en kultforfatter. Overskridelsen, det
tabuiserede, det voldelige, absurde og syrede går igen som
tematikker i forfatterskabet. Den utroligt elegante stil med
lange, indskudte sætninger og selvrefleksive afbrydelser
giver Major Sørensens tekster en lethed og humor, der gør
dem virkeligt læseværdige.
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