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Nyheder fra eKurser.nu
Markedsføring
Med en e-læringsportal som eKurser.nu ligger der et
kæmpe potentiale i at gøre det lettere for danskerne at
lære om digitale muligheder hjemme fra stuen – lige når
der er behov for det.
For at nå ud til brugerne, og gøre opmærksom på portalens
eksistens, er der i høj grad brug for dit biblioteks hjælp til
markedsføringen af eKurser.nu.
Til markedsføringen er produceret en række materialer,
som ekurser.nu vil opfordre jer til at anvende, og hermed
en ideliste til bibliotekernes formidling af eKurser.nu
PR-pakken og mere information finder I på
http://www.ekurser.nu/om-ekursernu#pr
Reklamevideo kan køre på jeres publikumsskærme
og fungere både med og uden lyd
Uddel postkort til potentielle brugere I kan rekvirere
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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Uddel postkort til potentielle brugere. I kan rekvirere
flere på bibgh@herning.dk
Benyt plakater i biblioteksrummet, hvor det giver
mening – understøt med formidling og gør
opmærksom på eKurser.nu i jeres daglige møde med
brugerne. Vælg fx et kursus I vil booste hver uge
(Dagens indsats…)

Det er muligt at bestille infostander så længe lager haves –
bestilling hos: bibgh@herning.dk

Gør dine kolleger opmærksomme på de gode kurser
du finder på eKurser.nu. Sørg for intern
sidemandsoplæring.
Sørg for at eKurser.nu formidles til jeres frivillige i
jeres it-cafeer og netværkssteder og på jeres itkurser.
Like/del ekurser.nu på Facebook

Udsend pressemeddelelse til jeres lokale
nyhedsmedier (Se eks. I PR-pakken)
Udbred kendskabet til eKurser.nu i andre
organisationer i jeres kommune, fx
Ældresagsforeningen, Borgerservice mm.
Indsæt bannere på jeres hjemmeside eller lav en
nyhed. Understøt et tema ved at knytte det op på et
konkret e-kursus.

På jeres hjemmeside:
To moduler i DDBcms’et gør ekurser til en mere
naturlig del af bibliotekets hjemmeside
Temaer kan hentes fra BPI (Biblioteks Produceret
Indhold) Flere temaer kommer til.
Oplæg en omtale af eKurser.nu på kommunens
intranet med vinklen: Hjælp de borgere du møder
med at klare sig selv digitalt. Find inspiration i PRmateriale

Sidste nyt
Sidste nye kursus fra ekurser.nu er så enkel en ting som at
lære at bruge en USB-nøgle, hvilket for flere af vore
brugere ikke er en enkel ting, og kræver forklaring.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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brugere ikke er en enkel ting, og kræver forklaring.
Se kurset her: http://www.ekurser.nu/kursus/499

Nyheder fra Litteratursiden
Stoltz, Vraa og Hesselholdt nomineret til DR
Romanprisen 2017
Nu er de sidste tre af i alt seks forfattere nomineret til DR
Romanprisen. Læs mere om de seks romaner, der i løbet
af de kommende seks måneder er til debat i online
læseklubben Romanklubben på Litteratursiden. Prisen
overrækkes på Dokk1 i Aarhus den 17. juni 2017.

Debat om Erindring om kærligheden i DR
Romanklubben
Den 1. december begyndte den nye sæson af online
læseklubben Romanklubben på Litteratursiden med de
nominerede til DR Romanprisen 2017! Følg debatten om
Erindring af kærligheden af Kirsten Thorup.

Tidligere vindere af DR Romanprisen
Hvert år hyldes årets bedste danske roman. De
nominerede til DR Romanprisen vælges af DR og
Litteratursiden i samarbejde med bibliotekerne. Få et
overblik over hvem der tidligere har vundet prisen.

Debat om Amok i DR Krimiklubben
Krimiklubben læser lige nu Mortens Remars krimi 'Amok'
om den kyniske stjernekok. Læs også DRs interview med
Morten Remar.

Tema i december: Dansk børnelitteratur 2016
Litteratursidens decembertema er traditionen tro dedikeret
til årets bedste børnebøger.
Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne.
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:
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS:
52574501 OR 52574498 OR 52387108 OR 52535174 OR
52433509 OR 52384753 OR 52336678 OR 52189047 OR
52386950 OR 52478170 OR 52535832 OR 52512646 OR
52236134 OR 52616638 OR 52144655 OR 52154200 OR
52362881 OR 29549850 OR 52389151 OR 52173493 OR
52396425 OR 52163749 OR 52217881 OR 52269342 OR
52499992 OR 52376521 OR 52336473 OR 52182182 OR
52655870 OR 52144175 OR 52579082 OR 52557070 OR
52436079 OR 52525608 OR 526328895 OR 52647738
Kommende temaer på Litteratursiden:
Januar: 70’er tema
Februar: Moderrollen
Marts: Krimi – i samarbejde med Krimimessen

Bogliste: Litterære køer
Der findes hellige køer, koøjer, guldkalve og tyren
Ferdinand. Der findes mor Muh og Himmelkoen men ingen
ko på isen. Og der findes en del romaner, som kredser om
koens symbolske betydning.

Brugerindlæg: Ny skønlitteratur i december
Få et overblik over nogle af de bedste nye udgivelser i
december

Nyheder fra eReolen
Jul for børn med eReolen Go og Biblo
I december er der masser af gode julehistorier at læse og
lytte til på eReolen og eReolen Go. Du kan blandt andet
følge med i den helt nye Troldeliv julekalender for de
mindste på eReolen. Eller se, hvilken læse- eller
lytteoplevelse, der gemmer sig bag lågerne i Biblo og
eReolen Go’s fælles julekalender for de større børn, som
kan læse selv. Her har vi fundet 24 hyggelige historier frem
til hver dag frem til jul. Sideløbende med julekalenderen er
der masser af julequiz både på Biblo.dk og Instagram, hvor
børn kan vinde biografbilletter og hørebøffer.
eReolen Go
Udlånet på eReolen Go er i november måned kommet op
over 15.000 udlån med UNI-Login. Det er en stigning på
22% i forhold til udlånet i oktober. Udlånet vokser stille og
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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g
roligt – det tager tid at udbrede kendskabet til servicen til
biblioteker, skoler og børn.
Et af de biblioteker, der har lånt rigtig meget ud på UNILogin, er Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, der har tilmeldt
alle skoler i kommunen til ordningen med UNI-Login.
Morten Dahl Nielsen, It- og kommunikationskoordinator,
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne fortæller, hvad han mener er
årsagen til, at udlånet på eReolen Go i Faaborg-Midtfyn er
så højt:
”eReolen GO har været en relativt stor succes i FaaborgMidtfyn i forsøgsperioden. Vi mener, at der ligger to
hovedårsager bag:
Det tætte samarbejde mellem skoler og
folkebiblioteker omkring fælles aktiviteter og
strategier for styrket læsning og kulturoplevelser,
herunder indsats fra de pædagogiske læringscentre.
Udbredelse til alle skoler i kommunen. FaaborgMidtfyn har en udbredt tradition for friskoler.
Folkebiblioteket har prioriteret at tage alle skoler med
i forsøgsperioden, uden krav om finansiering.
De børn, der går i skolerne i dag, er bibliotekernes
eksistensgrundlag i morgen – uanset skoleform.”

eReolen Go
Udlånet på eReolen Go er i november måned kommet op
over 15.000 udlån med UNI-Login. Det er en stigning på
22% i forhold til udlånet i oktober. Udlånet vokser stille og
roligt – det tager tid at udbrede kendskabet til servicen til
biblioteker, skoler og børn.
Et af de biblioteker, der har lånt rigtig meget ud på UNILogin, er Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, der har tilmeldt
alle skoler i kommunen til ordningen med UNI-Login.
Morten Dahl Nielsen, It- og kommunikationskoordinator,
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne fortæller, hvad han mener er
årsagen til, at udlånet på eReolen Go i Faaborg-Midtfyn er
så højt:
”eReolen GO har været en relativt stor succes i FaaborgMidtfyn i forsøgsperioden. Vi mener, at der ligger to
hovedårsager bag:
Det tætte samarbejde mellem skoler og
folkebiblioteker omkring fælles aktiviteter og
strategier for styrket læsning og kulturoplevelser,
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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herunder indsats fra de pædagogiske læringscentre.
Udbredelse til alle skoler i kommunen. FaaborgMidtfyn har en udbredt tradition for friskoler.
Folkebiblioteket har prioriteret at tage alle skoler med
i forsøgsperioden, uden krav om finansiering.
De børn, der går i skolerne i dag, er bibliotekernes
eksistensgrundlag i morgen – uanset skoleform.”

Indgåelse af aftale om eReolen Go med UNI-Login for
2017 med fortsat tilskud fra KS
Testperioden for eReolen Go udløber den 31.12.16, og
bibliotekerne skal indgå nye aftaler om adgang til eReolen
Go med UNI-Login for 2017. Publizon udsender i december
nye kontrakter for adgang til eReolen 2017, og kontrakten
for adgang til eReolen Go med UNI-Login i 2017 er
vedhæftet som en tillægskontrakt, der skal underskrives og
indsendes ligesom den årlige eReolen kontrakt.
Kulturstyrelsen bevilgede i juni 2016 et tilskud til
udbredelse af eReolen Go. Der er omkring 700.000 kr. til
rest af tilskuddet, som efter aftale med Kulturstyrelsen kan
anvendes i 2017. Det betyder, at udlån med UNI-Login i
2017 fortsat kan foregå med en prisreduktion pr. lån på
50% indtil tilskuddet er brugt op.
Kampagne for eReolen Go
I december og januar er det muligt at finde annoncer for
eReolen Go på www.folkeskolen.dk’s website, og i januar
vil der også være annoncer i den trykte udgave af
Folkeskolen. I løbet af december sendes der 2 forskellige
trykte eReolen Go flyers ud til alle biblioteker:
Den første flyer er en kort introduktion til tilbuddet med
information om log ind med lånernummer og UNI-Login.
Den findes også i elektronisk form på eReolen Go’s
hjemmeside. Den anden flyer henvender sig til forældre til
børn i alderen 4-6 år. Flyeren er tiltænkt biblioteksrummet,
men egner sig også til at dele ud til børnehaver.
Udover de trykte flyers vil bibliotekerne modtage en pakke
pr. mail med forskellige materialer, som bibliotekerne med
fordel kan sende ud til skolerne vedr. eReolen Go. Pakken
indeholder:
A4 PDF til print eller oplægning på forældreintra med
information om eReolen Go
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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Kort tekst til forældreintra
Billeder
Inspiration til Facebook opslag
Link til plakater
Link til flyers

Forbedret billedformat på eReolen
eReolen kan nu håndtere billedformatet Fixed Format. Det
betyder at billedbøger og bøger med mange illustrationer
nu kan vises i en meget bedre kvalitet, der giver en
forbedret læseoplevelse.
Vi forventer, at omkring 90% af de nuværende billedbøger,
vil kunne konverteres fra PDF til Fixed Format, men det
kræver, at forlagene leverer titlerne i det nye format. Ebøger i det nye format vil løbende blive tilgængelige over
den næste tid og titler med mange billeder, tabeller mv. vil
fremover blive udgivet på eReolen i Fixed Format.

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

Nyheder fra Biblo
Biblo og eReolen Go: Fælles julekampagne til børn
Biblo og eReolen Go er i julehumør og har lavet en fælles
julekampagne til børn op til 14 år. Julekampagnen er den
første fælles kampagne fra de to tjenester, og i kampagnen
indgår både julekalender og julequiz.
Julekalender
Julekalenderen ligger på biblo.dk, og når børnene åbner en
af de 24 låger, finder de en hyggelig og julet e- eller
netlydbog fra ereolengo.dk. Børnene kan låne bøgerne bag
dagens låge på eReolen Go. Se julekalenderen her.
Julequiz
Julequizzen foregår i gruppen JuleQUIZ på biblo.dk og på
Biblo og eReolen Go’s instagramprofiler. I quizzen skal
børnene blandt andet gætte bogtitler ud fra billeder og
emojis, og der er godt gang i besvarelserne. En gang om
ugen findes tre heldige vindere og børnene kan vinde
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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ugen findes tre heldige vindere, og børnene kan vinde
hovedtelefoner og biografbilletter. Se julequizzen her.
Om eReolen Go og Biblo
Biblo og eReolen Go henvender sig med hver sit fokus til
børn og unge op til 14 år. Biblo er onlinebibliotek og
community med fokus på brugerskabt indhold, mens
eReolen Go er målrettet formidling af e- og netlydbøger.

Biblo på BogForum med succes
Den 11.-13. november løb årets BogForum af stablen, og
Biblo havde en stand i det nye, store område dedikeret til
børn og familier. Biblo havde overvældende mange
besøgende, fredag især skoleklasser, og lørdag og søndag
alle børnefamilierne. Biblos stand fik i weekendens løb
besøg af langt over tusind børn med deres forældre/lærere,
og stemningen var høj.
Biblos stand afspejlede de tre søjler i biblo.dk:
Biblioteksmaterialer, kampagner og konkurrencer og
fællesskab i grupper. Standen var samtidig en mikroudgave
af et børnebibliotek med læsehjørne, hvor børnene kunne
hænge ud, læse og slappe af, et tegnebord, hvor de kunne
tegne til november måneds konkurrence Tegn Verden, frit
tilgængelige computere til at spille minecraft i Palleland og
så en rigtig biblioteksquiz med spørgsmål lavet af
bibliotekarer og med bøger fra forlaget Carlsen som
præmier.
Både fredag og lørdag var Biblos Juniorredaktion desuden i
aktion på Børnescenen, hvor de med engagement og
dygtighed interviewede Nicole Boyle Rødtnes, Kenneth
Bøgh Andersen og Ask Hasselbalch.

Biblo vækker interesse i Europa
Biblo har med sin kobling af community og onlinebibliotek
skabt et nyt og anderledes digitalt biblioteksunivers til
tweens, og det vækker interesse uden for landets grænser.
I marts 2016 præsenterede Biblo det endnu ikke lancerede
site på den regionale EMEA OCLC konference i Madrid, og
i sidste måned deltog Biblo i et netværksmøde i Stockholm
for børnewebsites under Svensk Biblioteksforening for at
fortælle om tankerne bag skiftet fra Palles Gavebod til Biblo
og om de første erfaringer med sitet. Svenskerne var især
nysgerrige efter at høre om samarbejdet og fællesskabet
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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mellem folkebibliotekerne i Danmark, som Biblo i lighed
med andre landsdækkende netbiblioteker bygger på og
afhænger af, og om børnene som de primære skabere af
indhold til sitet. Netværksmødet viste, at det ikke er
usandsynligt, at fremtiden vil bringe en svensk pendant til
Biblo.
Også i 2017 er der bud efter Biblo. Til februar deltager
Biblo i en paneldebat på Nordisk Børnebogskonference i
Stavanger, hvor det virtuelle og visuelle bibliotek er på
programmet. Emnet for debatten er: Hvilket
biblioteks¬tilbud vil dagens tweens have? I panelet indgår
desuden repræsentanter fra Biblo Tøyen i Oslo og
TioTretton i Stockholm. Til marts er det Holland, der kalder,
idet Biblo er inviteret til at deltage i en session på den
hollandske National Library Conference. Også i Holland
arbejdes der med planer om et digitalt tilbud til tweens, der
kan minde om biblo.dk.

Nyheder fra Forfatterweb
Nye portrætter på Forfatterweb: Bob Dylan |
Jonas Eika Rasmussen | Ursula Scavenius
Bob Dylan
Den amerikanske musiker og sangskriver Bob Dylan har
haft massiv indvirkning på det 20. århundredes
musikhistorie. Fra sin debut i 1962 til de seneste års
covernumre har han med sin stemme, sarkasme og sære,
gnavne facon gang på gang formået at skille vandene. I
oktober 2016 fik han Nobelprisen i litteratur for at skabe
nye poetiske udtryk i den amerikanske sangtradition. Hans
stil beskrives måske bedst som en kamæleons. Man ved
aldrig hvilken retning udtrykket tager.
Jonas Eika Rasmussen
Jonas Eika Rasmussens debut er et stille genopråb fra en
ungdom der kæmper med klassiske dilemmaer som
kapitalismens grundlæggende modarbejdelse af
menneskelige udfoldelsesevne, og den eksistentielle søgen
efter sammenhæng i tilværelsen. Mange andre unge mænd
har før hovedpersonen Elias pendlet mellem arbejdet,
hjemmet og kærligheden i romanverdenen men i ”Lageret
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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hjemmet og kærligheden i romanverdenen, men i Lageret
Huset Marie” gentages mønsteret på en ny og insisterede
måde. Modtager af Munch-Christensens kulturlegat i 2016.
Ursula Scavenius
Ursula Scavenius debuterede i 2015 med novellesamlingen
”Fjer”, der blev nomineret til Montanas Litteraturpris 2015,
og fik Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat i
2016. Det er tre lange fortællinger præget af en mystisk
stemning, og af naturen der hele tiden er i gang med
infiltrere den menneskelige verden. Scavenius er inspireret
af det 19. og 20. århundredes fantastiske litteratur hvor en
magisk verden lurer lige bag scenetæppet. Det ligner ikke
noget andet i ny dansk litteratur.

Nyheder fra Faktalink
Nye Faktalink-artikler: Deleøkonomi | Mexicansk
migration til USA | Fugleinfluenza
Deleøkonomi
Hvorfor ikke dele hækkeklipperen med naboen i stedet for
at eje én hver? Og hvorfor ikke udleje sit hjem til andre når
man alligevel er ude at rejse? De sociale medier har gjort
det nemt at finde hinanden på kryds og tværs af
geografiske grænser, og vi deler og udlejer i stigende grad
ting og tjenester. I en tid hvor vi taler om klimaudfordringer
og om omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, er
deleøkonomi blevet et buzzword, for det er smart at undgå
ressourcespild ved at deles om ting i fællesskab.

Mexicansk migration til USA
Gennem mere end 100 år er mexicanske borgere draget
nordpå for at finde arbejde i USA, men siden 1980’erne er
antallet af indvandrere fra Mexico eksploderet. I dag bor
der over 11,5 millioner personer med mexicansk baggrund i
USA. Det gør indvandrere med mexicansk baggrund til den
suverænt største indvandrergruppe i landet og betyder at
hver tiende mexicanske borger bor i USA og ikke i Mexico.
Mere end halvdelen af de mexicanske borgere i USA er
illegale indvandrere.

Fugleinfluenza
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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I 2016, ti år efter verden for første gang oplevede en
verdensomspændende spredning af fugleinfluenza, kom
fugleinfluenzaen igen til Danmark. Der er tale om en
alvorlig type fugleinfluenza – H5N8 – som i modsætning til
fugleinfluenza-udbruddet i 2006 ikke er farlig for
mennesker, men som kan have alvorlige konsekvenser for
dansk og international økonomi.

Lille forsinkelse i premieren på nyt design til
Faktalink og Forfatterweb
Her i slutfasen af omlægningen til nyt, responsivt design for
Faktalink og Forfatterweb er vi løbet ind i en uforudset
teknisk udfordring, der betyder, at vi lancerer de nye
designs den 15. december i stedet for den 1. december.
Årsagen til forsinkelsen er, at det tekniske setup omkring
optimering af svartiderne på de to sites tager lidt længere
tid end beregnet.
Vi beklager forsinkelsen og glæder os til at lancere de nye
sites.

Nyheder fra Filmstriben
Budget og udlånsregler for Filmstriben i 2017
Til orientering er denne besked om budget for Filmstriben
2017 sendt til jer via Filmstribens forbrugsstyringssystem:
Det er nu tid til at indlægge budget og udlånsregler for
2017 i forbrugsstyringssystemet, så jeres brugere også kan
anvende Filmstriben fra begyndelsen af det nye år. Såfremt
I ikke har lagt nye budgetdata ind senest den 13.
december, overfører vi jeres eksisterende budgetgrundlag
fra 2016 til 2017.
Har vi den rette kontaktperson?
Husk at ajourføre oplysninger om kontaktperson, hvis der
sker personaleændringer hos jer. Advarselsmails og
informationer om priser, ændringer, drift og lignende vedr.
Filmstriben sendes kun til den kontaktperson, der er
registreret i forbrugsstyringssystemet.
I forbrugsstyringssystemet kan I løbende opdatere
kontaktpersonnavn og mailadresse i menupunktet
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1241997
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"Stamdata".

Harry Potter udgår i en periode
Af rettighedsmæssige årsager er vi desværre nødt til at
fjerne alle Harry Potter filmene i en periode fra 1. januar
2017. Vi sender besked til brugerne på hjemmesiden og
Facebook – med opfordring til at se filmene i december,
som vil være sidste chance i en længere periode.
Copyright © 2016 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,
Biblo.dk og eKurser.nu samt DBC’s services; Filmstriben, FaktaLink og Forfatterweb.
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