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Nyheder fra Palles Gavebod
Pallesgavebod.dk afløses af et nyt site i april
2016
Der går rygter om, at Pallesgavebod.dk lukker 1.januar
2016, hvilket ikke er korrekt. I april 2016 vil det nye digitale
børnebibliotek for de større børn se dagens lys. Det nye
site er et community, hvor børnenes interaktion er i
centrum. Her vil børnene kunne mødes om deres
interesser, både i fritid og skoletid, samtidig med, at de er
koblet op til bibliotekernes skattekiste fyldt med litteratur,
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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koblet op til bibliotekernes skattekiste fyldt med litteratur,
film, spil, musik og en masse dygtige biblioteksansatte.
Sitet får også nyt navn og logo, som præsenteres i januar
2016.
Med det nye site vil vi skabe gode muligheder for
skolesamarbejdet. Vi har derfor med den første kampagne
valgt at sætte ekstra fokus på netop skolesamarbejdet. I
den forbindelse håber vi, at I vil være med til at skyde den
første kampagne, 'Hvem styrer din hjerne?', rigtig godt
afsted.
Kampagnen er et samarbejde med Københavns
Universitets Skoletjeneste SCIENCE og SUND og
Forskningens Døgn og er en rigtig god mulighed for at
samarbejde med de lokale skoler. Kampagnen kører i uge
15, 16 og 17 og fokuserer på nerverne og hjernen.
Kampagnens formål er, at børnene skal tilegne sig viden
om hjernen og nerverne, og at de ud fra deres viden skal
udarbejde et kreativt produkt.

Vinderne i ’Tegn den verden du vil bo i’
I tegnekonkurrencen ’Tegn den verden du vil bo i’ skulle
børnene forestille sig en perfekt verden, hvor alle børn har
det godt, og derefter tegne hvordan sådan en verden ville
se ud. Konkurrencen, som skal sætte fokus på FNs
Børnekonvention, er arrangeret i samarbejde med Unicef
Danmark.
Vi modtog tegninger fra 78 biblioteker, og der var utrolig
mange flotte og velovervejede tegninger at vælge imellem.
Vi kunne se, at børnene er meget påvirket af
flygtningestrømmen, krigen og IS, og tegningerne handlede
derfor meget om, at alle børn skal have det godt på tværs
af religion, hudfarve og etnicitet.
Da der var så mange gode tegninger at vælge imellem, var
det en rigtig svær beslutning at finde vinderne, men der var
tre tegninger, der var lidt bedre end de andre.
Vinderne blev Annija Auza på 12 år fra Thisted, Jonathan
Melskens på 7 år fra Rønne og Dicte på 9 år fra Lemvig,
der snart vil modtage sejt merchandise fra Unicef og Palles
Gavebod. Grafikeren, Clara Hagen, er i gang med at samle
alle de bedste tegninger i et hæfte, som kan downloades
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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på Pallesgavebod.dk i slutningen af december.

Sæt kryds i kalenderen den 18. maj 2016
Traditionens tro afholdes der årsmøde for Palles Gavebod i
maj måned og det vil også være tilfældet for det nye site. Vi
vil tage en gammel tradition tilbage og afholde mødet i
Islandsbrygges Kulturhus. Mødet vil blive afholdt 18.maj og
tidspunkt samt program vil følge i løbet af foråret.
Tilmelding skal ske her.

Nyheder fra eReolen
Brugerundersøgelse på eReolen
I forbindelse med udarbejdelsen af en strategi for de
sociale medier er eReolen i gang med en
brugerundersøgelse, hvor vi er interesseret i at høre jeres
mening om eReolen. Det er muligt at finde
brugerundersøgelsen på eReolens hjemmeside og app
samt på eReolens Facebook side. Vi sætter stor pris jeres
mening og håber, at I vil besvare eReolens
brugerundersøgelse og anbefale den til brugerne.

Jul på eReolen
I december måned lægger eReolens redaktion vægt på
personlige anbefalinger af gode bøger fra året, der gik. På
eReolens hjemmeside og i de to apps finder man masser
af inspiration til læsning af anbefalede bøger indenfor de
forskellige genrer fx biografier, fantasy, kogebøger osv.
På eReolens Facebook side bliver der i december måned
gjort en særlig indsats for at booste opslag til flere
forskellige udvalgte målgrupper. De boostede opslag er
målrettet med læseinspiration specifik til målgruppernes
interesser. I december måned fortsætter eReolen sin
annonce på Ekkofilm.dk, ligesom eReolen også kører en
Google Adwords kampagne henvendt til børnefamilier og
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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unge mænd.

Android opdatering
Der er en ny og opdateret udgave af eReolens app til
Android klar. Den er tilgængelig i Google Play.
Opdateringen af app’en indeholder generelle forbedringer
som:
- Optimering i brugerfladen
- Performance optimering
- Styrket stabilitet
Vær opmærksom på at opdateringen gør det nødvendigt at
hente downloadede lån igen. Lånte e-bøger og lydbøger
forsvinder ikke, men det er nødvendigt at downloade dem
igen, hvis der ønskes offline læsning.

eReolen Global
På eReolen Global ligger Gutenberg-titlerne ikke længere
ligger samlet ét sted, men kan nu søges frem blandt de
andre titler på siden. Indgangen til Gutenberg-titlerne på
forsiden af eReolen Global er derfor ikke længere
tilgængelig. eReolens materialevælgere er i øjeblikket i
gang med at udvælge de Gutenberg titler, der fortsat skal
være tilgængelige på eReolen Global. Gutenberg-titlerne er
ældre titler, som kan lånes frit udenom kvoterne.

Statistik
Månedsstatistik for e-bøger
Månedsstatistik for lydbøger
Månedsstatistik for eReolen Global

Nyheder fra Filmstriben
Budget for 2016
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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Budget for 2016
Det er tid til at lægge budget og udlånsregler for 2016 ind i
Filmstribens forbrugsstyringssystem. Der er sendt en mail
ud via forbrugsstyringssystemet til dem, der optræder som
kontaktpersoner.
Såfremt I ikke har lagt nye budgetdata ind senest den 14.
december overfører vi jeres eksisterende budgetgrundlag
fra 2015 til 2016. Husk også at ajourføre oplysninger om
kontaktperson, hvis der sker personaleændringer hos jer.

Film til brug ved demo/undervisning i brug af
Filmstriben
Vi bliver af og til spurgt om vi har en demo film eller et test
login som biblioteker kan bruge når de underviser deres
brugere i brugen af digitale tjeneste, fx Filmstriben.
På Filmstriben ligger filmen Film-X, som gratis kan
anvendes til demo/undervisning i brugen af Filmstriben:
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?
filmid=9000000001

Se hele oversigten på filmstriben

Julekalender på Filmstribens Facebook side
2. december: Min søns familie
Frem til juleaften poster vi hver dag et nyt filmforslag på
Filmstribens Facebook side.
Vi håber I er med på spøgen og har lyst til at dele filmene.

Nyheder fra Forfatterweb
Nye portrætter af store kvinder og yngre mænd
Litterære julegodter

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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Forfatterweb redaktionen har samlet nogle litterære
godbidder for store og små i dagene op til jul. Der er et
direkte link til bogen i bibliotek.dk og til forfatterportrættet i
Forfatterweb.
‘Nissebanden’ fra 1984 DR1
Foto: Karl Høver © Type 1

Nye portrætter af store kvinder og yngre mænd
Svetlana Aleksijevitj
Den hviderussiske forfatter Svetlana Aleksijevitj modtog i
2015 Nobelprisen i litteratur for sit forfatterskab der står
som et monument over lidelse og mod i vor tid. Hendes
bøger udspringer af det tyvende århundredes store krige
og katastrofer, og hendes værk synes at give en stemme til
den vrimmel af skæbner der ellers ville synke ned i glemsel
under historiens brede penselstrøg.
Foto: Ulla Montan / Scanpix

Marie Bregendahl
Marie Bregendahl kunne som få skildre det landlige
hverdagslivs sorger og lykkestunder med en blanding af rå
realisme og et overraskende moderne blik for
menneskesindets pludselige omslag. Den sociale
indignation lurer lige under overfladen i forfatterindens
noveller og romaner, hvor blikket rettes mod de unge
kvindehænders utrættelige slid i hjemmet, den forarmede
skrædder i sygesengen og enkemandens ulykkelige ansigt.
Foto: Gladiator

Caspar Eric
Caspar Eric kan med sin ”pop-poesi” forene det ærlige med
det distancerede ironiske. Hans nøgterne referering af den
usminket ærlige tankestrøm, med alt hvad den indebærer
af politisk ukorrekthed, blandes med den
overfladementalitet som livet gennem sociale medier ofte
fremprovokerer.
Foto: Information

Dennis Gade Kofod
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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Dennis Gade Kofod
Med et grundfjelds forankring på Bornholm dykker Dennis
Gade Kofod ned i lokale sagn og i nutidige udfordringer
med manddom, sorg og provinsens afvikling. De realistiske
skildringer brydes af noget udefrakommende, og der lurer
en næsten eventyrlig magi over hans bøger.
Foto: Tor Birk Trads

Nyheder fra Faktalink
Nye Faktalink: COP21 i Paris | Udkantsdanmark |
Det amerikanske sundhedssystem | 2.
verdenskrig
COP21 i Paris
Kraner reflekterer i vandet ved siden af de nye økohuse
med lavt energiforbrug, som er under opbygning i
forbindelse med COP21 i Paris.Foto: Benoit Tessier /
Scanpix
COP21 i Paris er i fuld gang. Det er første gang siden det
mislykkede klimatopmøde COP15, der foregik i København
i 2009, at statsledere og eksperter taler om muligheden for
at nå til enighed om en ny global klimaaftale der både er
ambitiøs og bindende. Så der er store forventninger til
konferencen. Det er især udmeldinger fra Kina og USA der
gør eksperter mere fortrøstningsfulde end de har været
siden 2009.
Faktalink har samlet en række relaterede klimaartikler. Læs
mere.
Se også lightudgaven om Klimatopmødet i Paris

Udkantsdanmark
Landsbyen Ferring ved Vestkysten i aftenlys.
Foto: Morten Rasmussen / Scanpix
Der er så dejligt ude på landet, sagde man engang. Men i
dag handler mediernes historier om livet langt fra de store
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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byer mest om forfald, arbejdsløshed og lukning af skoler,
butikker og andre lokale livsnerver. Det har betydet at man i
de senere år ivrigt har diskuteret problemer og løsninger for
de dele af Danmark der har fået betegnelsen
’Udkantsdanmark’ fordi de ligger udenfor landets
vækstcentre.

Det amerikanske sundhedssystem
Præsident Barack Obama taler om ObamaCare på Taylor
Stratton Elementary School i Nashville, Tennessee den 1.
juli 2015.
Foto: Saul Loen / Scanpix
Det amerikanske sundhedssystem adskiller sig fra
Danmark og andre lande ved at det i høj grad er baseret på
private sygeforsikringer som amerikanerne typisk får
igennem deres arbejdsplads. Det betyder at mange
arbejdsløse og fattige ofte ikke har råd til sygesikring. I over
100 år har man forsøgt at kæmpe for en offentlig
sygesikring til alle, og i 2010 lykkedes det for Barack
Obama og Demokraterne at tage et enormt skridt i retning
af en offentlig sygeforsikring for alle amerikanere ved at
indføre ObamaCare.

2. verdenskrig
Aviserne rives væk fra kioskerne i Paris for at folk kan få de
sidste nyheder om krisen med Tyskland og Hitler som førte
til 2. Verdenskrig i 1939. I baggrunden Madeleine kirken.
Foto: Ukendt / Scanpix
Verdenskrig var en global konflikt, der startede i 1939, da
det nazistiske Tyskland angreb nabolandet Polen. Krigen
sluttede, da Tysklands allierede Japan blev bombet med
det helt nye dommedagsvåben, atombomben.
Faktalink har den korte version.
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Nyheder fra Litteratursiden
Spørgerskema om Litteratursiden på sociale medier
Vi arbejder på at optimere vores sociale medierstrategi i
samarbejde med konsulentbureauet In2Media. Vi vil meget
gerne høre din mening, og håber, du vil bruge 2 minutter på
at besvare et kort spørgeskema.

Ti talenter indstillet til bibliotekernes forfatterpris
Det er de mange ildsjæle på landets biblioteker, som snart
vil pege på hvilken forfatter, der skal vinde en ny pris.

Årets bedste bøger 2014
2015 har været et godt år for litteraturen! Litteratursidens
anmeldere præsenterer her deres bud på de bedste bøger
fra 2015.

Seks stærke stemmer nomineret til DR
Romanprisen
DR og Litteratursiden har nomineret Jacob Skyggebjerg
som den sjette og sidste forfatter til DR Romanprisen 2016.
Nu står seks stærke og meget forskellige stemmer klar til at
blive diskuteret i læseklubberne over hele landet og på
Litteratursiden.
Diskussionen af 'På Træk' er i fuld gang i DR
Romanklubben med deltagelse af Kamilla Hega Holst.

Tema i december: Børnelitteratur 2015
Vi stiller skarpt på årets børnelitteratur, som er fyldt med
både leg og alvor. Den er sympatisk og naivt fantasifuld,
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077

9/13

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

g g
y p
g
,
men ikke uden bid, når den leger med tilværelsens store
spørgsmål i nye nutidige afskygninger.
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:
51823648 OR 51854918 OR 51813073 OR 51768442 OR
51526481 OR 51631056 OR 51625382 OR 51765966 OR
51894383 OR 51583922 OR 51982126 OR 51722140 OR
51854365 OR 51570928 OR 51515277OR 51875214 OR
51830466 OR 51656636 OR 51757440 OR 51704304 OR
51921364 OR 51583957 OR 51592654 OR 51625587 OR
51960041 OR 51958020 OR 51586670
Kommende temaer på Litteratursiden
Januar: Lyrik
Februar: Dansk modernisme fra 1900-1950 - i samarbejde
med Folkeuniversitets århundredets festival
Marts: Krimier - i samarbejde med Krimimessen
Litteratursidens PR-materiale
Hvis I har brug for flere skamler, kuglepenne, bogmærker
og postkort til udstillinger, er I mere end velkomne til at
kontakte Nadja Agerbak: nadja@agerbak.dk.

DR Fagklubben
Læseplanen for DR Fagklubbens vinter og forår er på
plads.

DR Testklubben
Læseplan 2016 for testklubben: Om det at være
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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menneske.

DR Krimiklubben
I 2016 kigger Krimiklubben ud i Europa og tilbage i
historien.

Nyeste anmeldelser på Litteratursiden

Nyheder fra Bibzoom
4. december 2015

Bibzoom guider til Dylan
Tag en tur i tidsmaskinen, når Bibzoom præsenterer Bob
Dylans udgivelser og karriere fra gennembruddet i starten
af tresserne frem til midten af halvfjerdserne.
Læs mere >>

27. november 2015

Bibzoom fejrer Frank Sinatras 100 års fødselsdag
Francis Albert Sinatra, en af musikhistoriens bedst
sælgende musikere, ville i midten af december have rundet
de hundrede år. Bibzoom hædrer "Old Blue Eyes" med en
guide til kunstneren og hans tolv bedste albums.
Læs mere >>

19. november 2015

Bibzoom-guides om alt fra orgelmusik til Frank
Sinatra på vej til bibliotekerne
I denne uge leverer Bibzoom hele fire guides til
bibliotekerne. Der er noget for enhver smag: orgelmusik,
doom metal, Frank Sinatra og Bob Dylan. Traditionen tro
leveres hæfterne både fysisk og digitalt
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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leveres hæfterne både fysisk og digitalt.
Læs mere >>

Nyheder fra eKurser
Min side
E-kurset om Min side på borger.dk, er opdateret og svarer
nu til borger.dk’s nye interface.
Videoen, der gennemgår mulighederne for at finde
personlige oplysninger er anonymiseret.
For at undgå at skulle vise sine egne personlige
oplysninger, kan filmen med fordel bruges til demonstration
i undervisningssituationer.
http://www.ekurser.nu/kursus/153

Digital Artikelservice
Her er introduktionen til Statsbibliotekets levering af
tidsskriftartikler, som leveres lige til døren.
I kurset vises samtidig, hvordan man opretter en profil på
bibliotek.dk, som er nødvendigt for at benytte sig af
artikelservicen.

Introduktion til Netflix
Her er chancen for at komme ind i filmens univers med
denne introduktion til streamingtjenesten Netflix.
http://www.ekurser.nu/kursus/350

QR-koder
eKurser.nu har fået forespørgsler på, hvordan man laver qrkoder, og har derfor nu både et kursus i at bruge koderne
og i at lave dem:
http://www.ekurser.nu/kursus/345?s=rel

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1102077
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Bliv medlem på IMDB
Så er serien om The Internet Movie Database fuldendt ved
at der nu også ligger et e-kursus om oprettelse af
medlemskab.
Som medlem kan man skrive anmeldelser af film og TVserier, samt følge med i begivenheder og læse nyheder og
se nye trailere. Hvis man bruger app'en, kan den gøre
opmærksom på det, der interesserer.
http://www.ekurser.nu/kursus/343?s=rel

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

Postkort
Postkort der bruges i markedsføringen af eKurser.nu kan
bestilles på bibgh@herning.dk

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.
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