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Nyheder fra Biblo og eReolen
Go
Jul med Biblo og eReolen Go
Biblo og eReolen Go har været i fuld sving for at lave en
julekampagne for børn, som ruller i december måned. Hver
dag frem til 24. december kan børn op til 14 år åbne
dagens låge i kalenderen, som giver adgang til en god
børnebog. Sideløbende med kalenderen, kan børnene
gætte med i julequizzen og vinde fede præmier. Der er
biografbilletter og høretelefoner på højkant til de heldige
vindere, som findes hver onsdag og fredag i
konkurrenceperioden.
I kan finde flyer og plakat til kampagnen her:
https://centralbibliotek.dk/content/julekampagne-2017julekalender-og-quiz. Del meget gerne materialet både i
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1386945
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biblioteket og via jeres digitale platforme.
I finderjulekalenderen her: https://biblo.dk/julekalender2017
Vinderne kan afhente deres præmier på deres lokale
bibliotek, hvortil præmierne fremsendes, og personalet
bedes ved udlevering af præmie udfylde den medsendte
afhentningskvittering og returnere den til Heidi på
hescn@aarhus.dk.

Nyheder fra eReolen
eReolen får ny hjemmeside
Tirsdag den 5. december lancerer eReolen et nyt og
tidssvarende design på sin hjemmeside.
Det nye design sætter større fokus på billeder og video og
tilbyder masser af nye muligheder for formidling, der
inspirerer brugernes vej til at finde den næste gode
læseoplevelse.
eReolens nye design har fået et mere minimalistisk og
visuelt udtryk, der sikrer mere brugervenlighed og en
simpel og overskuelig navigation, der gør det nemmere for
brugerne at orientere sig og lade sig inspirere. I designet er
der lagt særlig vægt på, at hjemmesiden fungerer godt på
mobile enheder, da det er den måde, brugerne i højere
grad vælger at benytte eReolens hjemmeside. Dette bliver
f.eks. understøttet med en øget mulighed for at scrolle i
formidling og karruseller, ligesom større elementer og det
visuelle fokus understøtter overskueligheden og
navigationen på den responsive visning.
Ud over det nye design tilbyder hjemmesiden ny
funktionalitet som:
afspilning af lydprøver direkte fra forsiden
redaktørens særlige anbefalinger
forfattercitater
læseinspiration via video
øget antal af karruseller
eReolens nye design byder også på en helt ny
inspirationsside, hvor redaktionen af bibliotekarer fra hele
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1386945
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landet anvender de nye formidlingsfunktioner til at skabe et
personligt og fagligt funderet indhold, der underbygger
formidlingen af bredden i eReolens katalog.
Lydbogs- og e-bogssiderne giver mulighed for at orientere
sig bredere i eReolens katalog ved hjælp af et øget antal af
emnekarruseller – både med inspiration inden for
overordnede kategorier, men også mere emnespecifikke og
tematisk udvalgte bøger. Dette skaber større mulighed for,
at brugerne kan browse rundt og lade sig inspirere til sin
næste læseoplevelse.
Man kan tage et smugkig på den nye hjemmeside her, og
send gerne input til den nye hjemmeside til
smda@aarhus.dk
På eReolens hjemmeside ligger en nyhed, som er lagt i
BPI, og som bibliotekerne kan benytte på deres lokale
hjemmesider til at orientere om lanceringen. Derudover
orienterer eReolen brugerne gennem deres eget
nyhedsbrev og via Facebook.
I forbindelse med lanceringen af hjemmesiden er eReolens
hjemmeside utilgængelig i en kort periode omkring kl.
10.00. Det er fortsat muligt at anvende eReolens apps i
perioden.

Juletema på eReolen
I samarbejde med Litteratursiden har eReolen i december
måned fokus på jul og hygge for børnefamilierne. Der vil
være inspiration til julens læseoplevelser for hele familien
med læse- og lyttetips til julekalendre og julehistorier, og
redaktionen vil anbefale deres bud på årets bedste
læseoplevelser til de voksne.
Artiklerne lægges løbende på BPI, og alle karussellerne fra
eReolens nye hjemmeside kan rekvireres hos Dagmar via
smda@aarhus.dk.

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

Nyheder fra Filmstriben
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1386945
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Nyheder fra Filmstriben
Nyheder fra Filmstriben i december

Finland fylder 100 år
Mumitroldene, Marimekko, sne, sauna og julemanden er
blot nogle af de ting, man ofte forbinder med Finland.
Landet blev en selvstændig stat den 6. december 1917 og
fejrer 100 års selvstændighed i år. Finland har været
underlagt Sverige fra 1100-tallet til 1809, derefter Rusland
til 1917. Vi har samlet lidt finske film om f.eks.
Mumitroldene og julemanden.
Foto: Rare exports from the land of the original of Santa
Claus

Det er december og vi glæder os i denne tid
… og selvom julesneen ikke falder hvid, så må julen
alligevel komme.
Vælg den julekalender fra DR, I bedst kan lide, eller se
dem alle sammen!
Tre underholdende og spændende julekalendere fra DR:

– ’Absalons hemmelighed – et juleeventyr’, der
handler om Cecilie, en klog pige der er vild med
arkæologi.
– ’Pagten’, der handler om Malte og nissepigen Lyda, som
er den kombination af menneske og nisse, der er
nødvendig for at finde frem til pagten.
– ’Tidsrejsen’ om videnskabspigen Sofie, hvis største
ønske er at hendes mor og far finder sammen igen, så de
kan fejre jul.
Se også listen med alle julefilmene til børn og voksne samt
ugens nye spillefilm.
Foto: Pagten

Andre nyheder fra Filmstriben
‘Mille’ – tv-serie for de større børn
Brug scroll i stedet for klik
Ringenes herre-trilogien – udgår 31. december
Tema: Sorg
Top 10 lister over de mest sete film i november 2017

Nyheder fra Faktalink
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1386945
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Nyheder fra Faktalink
Nye Faktalink-artikler i december: Den politiske
forbruger | Nordkorea | Kropsdyrkelse | 4 nye Faktalink
Light artikler

Nye Faktalink light artikler:
Julen
Foto:Thomas Lekfeldt

E-sport
Markus Kjaerbye og spillerne på det danske e-sportshold
Astralis håber at Blast Pro series-turnering i Royal Arena
den 25. november 2017 kan bane vejen for e-sports store
gennembrud i Danmark. Foto: Kevin C. Cox / Scanpix

Kommunalvalg
Foto: Henning Bagger / Scanpix

Andre nye artikler:
Den politiske forbruger
Den politiske forbruger trådte fra midten af 1990’erne for
alvor ind i den offentlige debat. Og selvom det eneste
våben er pengepungen, har den politiske forbruger
afgørende indflydelse som magtfaktor i samfundet.
Buy Nothing Day har spredt sig til over 60 lande og fået
millioner af mennesker til at markere en dag uden indkøb
som protest mod det stigende forbrugs negative sociale og
miljømæssige konsekvenser. Foto: Scanpix

Nordkorea
Nordkoreas affyring af missiler, atomprøvesprængninger og
aggressive retorik over for omverdenen er med til at
fastholde landet i fattigdom og isolation. Det er med til at få
konflikten mellem landet og omverdenen, især USA,
Sydkorea og Japan, til at eskalere.
Udateret billede, som er udsendt af det statsejede
nordkoreanske nyhedsbureau, med landets leder Kim
Jong-un i midten. STR / Scanpix

Kropsdyrkelse
I Oldtidens Grækenland blev kroppen opfattet som spejl for
både kropslig og sjælelig værdighed. Kropsdyrkelse i
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1386945
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forskellige former er altså en del af vores kulturhistorie.
Men kropsdyrkelse kan også ende i misbrug, for dyrkelsen
af kroppen er forbundet med kontrol og magt – og man kan
nemt miste magten, så fokuseringen på kroppen tager
overhånd.
Victoria’s Secret Angel lais Ribeiro. Fitness i New York
september 2017. Foto: Anthony Behar / Sipa / Scanpix

Nyheder fra Forfatterweb
Nyt på Forfatterweb i december:

Finland 100 år
Finland fylder 100 år den 6. december, og det kan være en
god anledning til at dykke ned i nogle af de bedste finske
forfatterskaber:
Tove Jansson
Sofi Oksanen
Kjell Westö
Torsten Petterson
Hannah Lutz
Monika Fagerholm

Gunilla Bergström
Med tegnede fortællinger om Alfons Åberg tages svære
emner som ensomhed i barndommen op på en ligetil facon,
og forholdet mellem Far Åberg og den tilsyneladende
moderløse Alfons fremstilles uden forskønnende filtre.
Foto: Jörn H. Moen

Liv Nimand Duvå
Liv Nimand Duvå fik Bodil og Jørgen Munch-Christensens
debutantpris i 2017 for sin debutroman ”Vi er vel helte”. Det
er en roman om at være pårørende til en alkoholiker, om
ydmygelse og ombytning af forældrerollen når datteren
Billie giver sin far ølsutteflaske.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1386945
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Foto: Kronstork

Nyheder fra eKurser.nu
Undersøgelse af bibliotekernes formidling
I dette efterår har eKurser.nu gennemført en undersøgelse
af bibliotekernes formidling af eKurser.nu. Her svarede 215
formidlere fra mange forskellige biblioteker på den
undersøgelse der blev udsendt til alle landets bibliotekerne.
Vi er meget stolte af at så mange gav sig tid til at besvare
undersøgelsen, og undersøgelsen har i sig selv sikkert
været en markedsføring af eKurser.nu overfor
bibliotekerne.
Undersøgelsen giver et meget tydeligt billede af at mange
kender eKurser (73%), men at meget få får markedsført
indholdet for brugerne. Kun 14 % formidler eKurser 1-2
gange om måneden og 35 % benytter aldrig eKurser i
formidlingen. De forklaringer der gives på hvorfor portalen
ikke benyttes mere i formidlingen er meget entydigt at
formidlerne simpelt hen glemmer at formidle portalen. Det
svarer i hvert fald 72% af respondenterne. 41 % efterlyser
mere viden om indholdet på eKurser.nu
Kun halvdelen af respondenterne er klar over om der linkes
til eKurser på deres lokale hjemmeside, og endnu færre
(73%) er klar over om der er anvendt biblioteksproduceret
indhold eller om brøndposterne på kurserne vises i
søgeresultaterne.
50% er glade for de tematiske kampagnepakker ekurser
har sendt ud. 3 % mener ikke de er brugbare og resten ved
ikke om de er brugbare og kender dem formodentlig ikke. I
hvert fald svarer 28 % at de savner mere viden om
markedsføringsmaterialerne. Og de forslag der gives til
andre markedsføringsmaterialer er langt hen ad vejen
noget der allerede foreligger.
Undersøgelsen viser altså klart at der er noget at arbejde
med for at øge kendskabet til eKursers indhold og
markedsføringsmuligheder over for bibliotekerne, og det vil
det næste halvandet år frem stå højt på dagsordenen for
redaktionen at få formidlet. Så et meget lærerigt udbytte af
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1386945
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Qello Concerts
Masser af god lyd og billeder fra levende koncerter inden
for alle genrer kan nu tilgås fra de biblioteker der har tegnet
licens på Qello Concerts. Det er der mange biblioteker der
har gjort, så hermed har de et kursus der består af
introvideo, der måske kunne vises på bibliotekets
storskærme, og en instruktionsvideo, der fx fortæller
hvordan man opretter profil og laver playlister via app’en.
http://www.ekurser.nu/kursus/546

Hold hackerne ude
Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner m.fl. kørte her i
november en kampagne ”Hold hackerne ude”, og disse råd
kan naturligvis også bruges i 2018. Derfor ligger der en
adgang til kampagnematerialet på eKurser.nu, som
supplerer alle de andre kurser om digital sikkerhed.
http://www.ekurser.nu/kursus/547

Digitale kilder til opgaveskrivning
eKurser.nu har planer om at lave mere materiale for
opgaveskrivere, altså biblioteksformidling som de
studerende kan tilgå når de sidder hjemme og har brug for
hjælp til opgaven. Vi har allerede kurset ”Skil guldkorn fra
nonsens på internettet” og supplerer nu med en
introduktion til de mange licenser bibliotekerne giver
adgang til. Det sker i kurset ”Digitale kilder til din opgave”:
http://www.ekurser.nu/kursus/540

Mobilepay
Mobilepay er blevet den helt store måde at overføre penge
på, og det er nemt at bruge. For dem der endnu ikke er
begyndt at bruge Mobilepay har eKurser lavet denne
videovejledning og printbare trin for trinvejledning:
http://www.ekurser.nu/kursus/541

Bidragyder på Wikipedia
I dette kursus gives en vejledning i, hvordan man med sin
viden kan blive bidragyder på Wikipedia.
http://www.ekurser.nu/kursus/534

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1386945
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Nyheder fra Litteratursiden
Litteratursidens nye platform skræddersyet til
tidens digitale adfærd
I tæt samarbejde med Danskernes Digitale Bibliotek har
Litteratursiden lanceret den største fornyelse i sitets 15
årige historie. Tidligere var Litteratursidens indhold opdelt i
sektioner som anmeldelser, lister, temaer og analyser, og
afspejlede, hvordan vi tidligere brugte nettet. Men i dag
navigerer brugerne helt anderledes på nettet: De finder
digitalt indhold ved at søge på enten en bogtitel eller en
forfatter og foretrækker alt relevant indhold samlet i ét
søgeresultat. Det nye site er derfor mere intuitivt opbygget
og navigationen forenklet ved at alt indhold og debat om
den enkelte bog samles ét sted. Se artikler om det nye site
i Bogmarkedet og Perspektiv.

DR Romanklubben på den nye version af
Litteratursiden
Som noget nyt er debatten om månedens bog placeres
under den enkelte bog, det vil sige under det link, hvor vi
har samlet anmeldelse, analyse og portræt og derudover
giver brugerne mulighed for at anmelde bogen. Derudover
vil vi nu højere grad debattere de nominerede romaner på
den Facebookgruppe, vi har oprettet for DR
Romanklubben.
Debatten på Litteratursiden om december måneds
bog Hvor der er fugle af Maren Uthaug ligger her.
Læs vores oversigtartikel med de seks nominerede
romaner, og Litteratursidens indhold om de enkelte bøger.

Tema: Benny bukser brænder stadig. 50 året for den
moderne børnelitteratur
I anledning af at både lille Virgil, Snøvsen, Cykelmyggen
Egon, Silas og Halfdans ABC fylder 50 i år, vil månedens
tema være en jubilæums-fejring af den moderne danske
børnelitteratur, hvor vi fæstner blikket på både 1967 og
2017. Vi præsenterer to artikler 1967 - et tidehverv for
dansk børnelitteratur af professor i børnelitteratur, Torben
Weinreich, og Et bud på tendenser i den danske
børnelitteratur af bibliotekar Julie Arndrup. Desuden har vi
f
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1386945
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lavet følgende lister:
Børnelitterære fyrtårne over nogle af de kendte
børneværker, der opstod i kølvandet på 1967 og op til
2010erne: 1960erne, 1970erne, 1980erne, 1990erne,
2000erne og 2010erne.
Og endelig kan vi præsentere listen: julefavoritter for børn.
For at koble til DDB CMS, er her en søgestreng med
bøgerne fra temaet. Søgestrengen kan sættes direkte ind i
en indholdskarrusel i DDB CMS, og præsenterer
bogforsider af bøgerne:
52934486 OR 53396518 OR 52878098 OR 52934397 OR
53664636 OR 53453961 OR 53438067 OR 53647588 OR
52983088 OR 22995154 OR 53103545 OR 53334709 OR
53259235 OR 53342833 OR 52984386
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