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Nyheder fra Bibzoom
GUIDE TIL VINTERJAZZ 2015
Bibzoom guider dig til godbidderne ved den femtende
Vinterjazz-festival. Landet over kickstarter spillestederne
jazz-sæsonen.
Læs mere >>

BIBZOOM FORTSÆTTER I 2015
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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Vi er glade for, at vi nu kan konstatere, at der er
tilstrækkelig opbakning fra de danske biblioteker og vores
nye leverandører til, at Det Nye Bibzoom kan ”gå i luften”.
Vi vil bruge de kommende dage på at bringe de sidste
formalia på plads, hvorefter Bibzoom lanceres. Vi vender
tilbage mere yderligere info snarest.

REKORD I FORMIDLING
2014 markerede nye højder i formidlingsarbejdet i
Bibzoom. Redaktionen producerede over 500 artikler og
podcasts, sendte 30 guides på gaden og samarbejde med
en lang række festivaler.
Læs mere >>

STATUS FRA BIBZOOM
Det nye Bibzoom er lige på trapperne. Senest har der
været hektisk aktivitet, for at få fjernet de sidste knaster i
login imens der fortsat forhandles om "friktion" og Bibzoom
Radio på web platformen.
Læs mere >>

BIBZOOM HONORERER ARTIKLER I 2015
Bibzoom honorerer dig og dit bibliotek for anmeldelser af
koncerter og musikudgivelser. Du kan blive akkrediteret til
en koncert, og være Bibzoom og bibliotekernes øjne og
ører på stedet.
Læs mere >>

80 ÅRS JUBILAREN ELVIS VAR DEN HOTTESTE
KUNSTNER PÅ BIBZOOM I 2014
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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KUNSTNER PÅ BIBZOOM I 2014
Bibzoom kigger tilbage på året der gik. Det var musikkens
legender og de danske nyudgivelser, som løb med
størstedelen af opmærksomheden.
Læs mere >>

GUIDE TIL ELVIS PRESLEY - 80 ÅRS
FØDSELAREN
Vi fejrer Bibzooms mest populære kunstner i 2015, som
samtidigt markerer 80 års dagen for Elvis' fødsel.
Læs mere og se guiden>>

Nyheder fra Filmstriben
Tv-serier på Filmstriben til let forhøjet pris
På opfordring fra Aalborg Bibliotek har vi fået den svenske
tv-serie ”Tør aldrig tårer bort uden handsker”, som er
baseret på forfatteren Jonas Gardells bøger, på
Filmstriben. Tv-serien er på tre timer, og vi har fået
mulighed for at lægge hele serien på som én film til en lidt
forhøjet pris, kr. 27 ex moms. På den måde skal brugeren
kun bruge ét lån for at se hele serien og brugeren har
adgang til filmen i 24 timer.
Vi har også den tyske tv-serie ”Die andere Heimat”,
instrueret af Edgar Reitz, undervejs, og den vi vil på
samme måde samle til en film, til forhøjet pris.

Nyheder fra Forfatterweb
Nye nordiske portrætter på Forfatterweb
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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Carina Bergfeldt
Den svenske stjernejournalist Carina Bergfeldt har
begejstret krimilæsere både i hjemlandet og i en række
andre europæiske lande med sin debutroman ”Fadermord”.
Det er en grum roman om ondskab og om dem, der tyr til
ekstreme metoder for at bekæmpe den. Aktuel i
Krimiklubben i februar.

Maria Gerhardt
”Nattens dronning”, lesbisk ikon og en skarp skildrer af
tidsånden blev hun kaldt som dj Djuna Barnes på de
københavnske spillesteder og freelance kulturjournalist for
bl.a. Dagbladet Information og Cover. I 2014 debuterede
Maria Gerhardt som skønlitterær forfatter med romanen
”Der bor Hollywoodstjerner på vejen”.

Tom Buk-Swienty
Tom Buk-Swienty fortæller udfoldende om begivenhederne
i krigen i 1864 og historien om Kaptajn Wilhelm Dinesen.
Forfatterskabet har krig som et centralt tema. I
”Slagtebænk Dybbøl” og ”Dommedag Als” undersøges
krigen på flere niveauer – fra soldaterne til regeringen.

Signe Langtved Pallisgaard
Ægteskabsdrama, psykologisk udviklingsroman og
buldrende pejsehistorie. Det er nogle af de betegnelser, der
er blevet sat på Signe Langtved Pallisgaards debutroman
”Et andet sted”. Romanen er en fortælling om en moderne
kvindes kærlighedslængsel og den utroskab og livskrise,
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197

4/15

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

det resulterer i, men det er også historien om, hvordan
tragiske barndomsoplevelser påvirker voksenlivet.

Roy Jacobsen
Der findes ikke mange, der som Roy Jacobsen kan
beskrive den barske nordnorske natur, så hårene rejser sig
på huden. Eller skildre barndommen i 1960’ernes Oslo, så
man føler, man var der selv. Med sin poetiske og
medrivende skrivestil formår han i høj grad at bringe
karakterer og steder til live.

Jim Lyngvild
Ligædere, klippeskrigere, prinsesser og enhjørninger. Jim
Lyngvild er en alsidig forfatter, der både skriver fantasy til
de yngste og kogebøger til voksne vikingekokke. Tematisk
kredser Jim Lyngvild i sit forfatterskab ofte om det
ensomme barn, der trods ydre modgang i form af fysiske
handicap, mobning eller fattigdom finder sin indre styrke i
kampen mod truende ondskab.

Nyheder fra Faktalink
Nye artikler på Faktalink
Temaet for årets AT opgave er som bekendt
’Kommunikation, muligheder og begrænsninger’. Vi
arbejder på højtryk for at lave en artikel om emnet som
bibliotekerne kan tilbyde de skrivelystne gymnasieelever.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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Nye artikler:

Industrialiseringen
Industrialiseringen betød kvinder på arbejdsmarkedet. Her
arbejder man tæt på en handskefabrik i København i 1904.
Foto: Peter Elfelt / Scanpix
Industrialiseringen er den periode i verdenshistorien, hvor
de vestlige samfund med baggrund i hastige teknologiske
fremskridt begyndte den proces, der har skabt fundamentet
for den moderne verden. Opfindelsen af ny teknologi som
dampmaskiner, elektricitet og jernbaner ændrede vilkårene
for produktion, handel og transport og skabte e afsættet for
det moderne industrisamfund.

Kunstig intelligens
Arbejdet bliver overtaget af robotter på en lang række
områder. De stiller os over for dilemmaer som eksperter og
filosoffer har diskuteret på en konference på Osaka
Universitetet i Tokyo i Japan i juni 2014. Foto: Yoshikazu
Tsuno / Scanpix
Kunstigt intelligente maskiner vinder frem på slagmarkerne,
i trafikken, på verdens fabrikker og et utal af andre steder.
Siden årtusindskiftet er udviklingen gået ekstremt hurtigt.
Mange forskerne forudser en nær fremtid, hvor vores biler
kører af sig selv, og robotter udkæmper vores krige.

Kost og kure
Jane Faerber skriver bøger om kost og sukker og er
tidligere sukkerjunkie. I dag har hun fundet en form, der
virker, uden det koster hende ret meget.
Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix
Der er både fra myndighedernes og privatpersoners side
stor interesse for kost og livsstil og for hvilken betydning
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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stor interesse for kost og livsstil og for, hvilken betydning
vores kost har for helbredet. Det skyldes ikke mindst det
stigende antal overvægtige i Danmark.

Dans
Vild med dans juleshow 2013. Sara Grünewald danser med
Marc.
Foto: Betina Garcia / Scanpix
”Vild med dans” på TV2 blev startskuddet til en ny bølge af
interesse for dans i Danmark. Men dans er meget andet
end glamour, glitter og underholdning. Dans er en
årtusindgammel fysisk udtryksform, som man mener har
været kendt i alle menneskelige samfund fra forhistorisk
tids stammedans og frem til nutidens moderne
danseformer.

240.000 unikke brugere om måneden på
Faktalink/Forfatterweb
Vi arbejder fortsat med at erstatte statistiksystemet med
noget nyt og bedre. Her er foreløbig en statistik over antal
unikke besøgende på de tjenester. http://netbib.dk/240000-unikke-brugere-om-maaneden-paafaktalinkforfatterweb/
Lægger man antallet af unikke besøgende pr. dag på de to
produkter sammen, viser tallene, at de tilsammen har ca.
240.000 unikke brugere om måneden, hvilket bringer
Faktalink/Forfatterweb op blandt de mest anvendte digitale
bibliotekstjenester.
Vi vil snarest få Forfatterweb og Faktalink ind på Danmarks
Biblioteksindex, så I løbende kan følge antallet af brugere.

Nyheder fra eKurser
I det nye år er der allerede kommet tre flere kurser til på ehttps://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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læringsportalen eKurser.nu, så der nu er i alt 122 e-kurser
at vælge imellem.

Mangler du et alternativ til Google?
Så kig ind på kurset i at bruge” Søgemaskinen Bing, som
har mange af de samme funktionaliteter som Google –
herunder en glimrende billedsøgning og oversættelse.

Er du træt af spam?
I e-kurset ”Spam” kigges der på, hvordan man kan tilføje og
fjerne afsendere til det spamfilter, der er indbygget i dit
mailprogram, og dermed sikre en bedre sortering. Du lærer
også hvordan du indstiller spamfiltret, hvis der er for mange
mails som bliver fanget i spamfiltret.
I kurset gennemgås både mailprogrammerne hotmail, gmail
samt yahoo.

Tjek sproget på nettet
Væn dig til at tjekke dit sprog på nettet og via apps. I dette
kursus lærer du at bruge de redskaber der ligger lige for,
hvad enten du skal stave rigtigt, finde ords betydning,
nuancere dit sprog, sætte komma, eller bruge den korrekte
grammatik.
I dette e-kursus lærer du ikke blot at tjekke det danske
sprog. Det indeholder også en gennemgang af, hvordan du
begår dig på fremmedsprog vha. af gratis tilgængelige
tosprogsordbøger og oversættelsesværktøjer på nettet eller
via apps.

Mangler du de grønne postkort, der er gode til at formidle
læringsportalen med over for brugerne, sendes en mail til:
bibgh@herning.dk

Statistik for trafikken på portalen ses her:
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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http://danmarksbiblioteksindex.dk/lib.aspx?
id=113&view_index=3

Nyheder fra Litteratursiden
Her er de fem titler til Danmark Læser Dagen
Bavian, Den sønderjyske farm, Og sådan blev det, Drager
over Kabul og Hævn - det er titlerne på de 100.000 bøger,
som bogelskere vil dele ud til bekendte, der kun sjældent
læser skønlitteratur.
Som en del af partnerskabet med Danmark Læser, inviterer
Litteratursiden læserne til dialog om bøgerne og til at dele
læseoplevelser med hinanden.

Tema i februar: Is og kulde
Is, kulde, barske snestorme og en handling langt mod nord
- det er essensen af februartemaet. Temaet giver et
overblik over de mest iskolde og fængslende romaner. Som
altid er der en liste og plakat til tryk samt en power pointpræsentation til udstillinger i bibliotekerne.

Kommende temaer på Litteratursiden:
Marts: Eksistens
April og maj: Danmark Læser

Forfatter og læser i samtale
I februar deltager Helle Helle i debatten med læserne om
romanen ”Hvis det er” i DR Romanklubben på
Litteratursiden. http://www.litteratursiden.dk/debat/hvis-deter

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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Forfattere fortæller tit, at kritiske spørgsmål i
læseklubdebatterne har givet dem andre perspektiver på
deres værk. På Litteratursiden sætter vi i en ære i at være
platformen, hvor forfattere, læsere og professionelle mødes
og går i dialog om litteratur og læseoplevelser. Blogindlæg
af chefredaktør Lise Vandborg

De glemte forfattere og deres bøger
Hvad er det som gør, at nogle forfattere og bøger bliver
læst, mens andre bøger næsten er glemt i det øjeblik, de er
udgivet? Blogindlæg af debatredaktør Michael Linde
Larsen.

Forfatteren Lotte Garbers blogger på Litteratursiden
”Alt hvad jeg læser”. Forfatteren Lotte Garbers har skrevet
et blogindlæg om sine læseoplevelser fra de seneste par
år.
Fotograf Stine Heilmann.

Seks danske forfattere udgives i USA
Naja Marie Aidt, Dorthe Nors, Katrine Marie Guldager,
Josefine Klougart, Malthilde Walter Clark og Amalie Smith
blev udgivet den 30. januar i magasinet Asymptotes
danske særudgave.

Mød Thomas Rydahl på Krimimessen
Vores nye forfatterambassadør, Thomas Rydahl har
skrevet sit første blogindlæg, her om tre perspektiver på
bogens fremtid og rolle.
Mød ham den 21. marts kl. 11 på Krimimessen i
Litteratursidens stand.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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Liste til AT opgaven
Temaet for AT-opgaven i 2015 er ”Kommunikation –
muligheder og begrænsninger”.
Her er lavet en inspirationsliste med et udvalg af romaner
og biografier, hvor forskellige former for kommunikation og
udtryksmåder er anvendt.
http://www.litteratursiden.dk/lister/kommunikationmuligheder-og-begraensninger

Nyheder fra eReolen og
Netlydbog
Statistik
eReolen har oplevet en stor vækst i anvendelsen af det nye
website og de to apps. Væksten i januar målt i forhold til
det gennemsnitlige udlån pr. måned sidste år udgør for ebøgerne (inkl. udlån af e-bøger i Ebib): 38%.
Lydbøgerne er i forhold til det gennemsnitlige udlån pr.
måned i 2014 vækstet med: 52%.
Antallet af unikke brugere af lydbøgerne er steget til 46.907
i januar 2015 i forhold til 35.692 brugere i december 2015.
Antallet af unikke brugere af e-bøgerne i januar er steget
med ca. 20.000 til 46.013.
På grund af den store vækst i udlånet har mange
biblioteker nået deres loft for udlån af e-bøger og lydbøger.
Derfor vil vi gerne opfordre bibliotekerne til at tjekke deres
indstillinger for udlån. Mange brugere har oplevet sidst på
måneden at få fejlen 1125/125, der betyder, at deres lokale
bibliotek ikke har flere lån i indeværende måned. Næste
version af eReolens apps indeholder en opdatering af
fejlmeddelelserne, sådan at brugerne vil blive mødt af
beskeden ”Dit bibliotek har nået grænsen for antal udlån i
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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beskeden Dit bibliotek har nået grænsen for antal udlån i
denne måned” i stedet for fejl 125.

Månedsstatistik for eReolen og Netlydbog
Månedsstatisk for eReolen
Månedsstatistik for Netlydbog

Lancering af eReolens nye website, mange nye
titler og opdatering til apps
Den 15. januar gik eReolen i luften med et nyt website
samt en opdatering til eReolens iOS app, der gav adgang
til alle de store forlags titler. Desuden lancerede vi den 26.
januar en ny version af eReolens Android app.
Alle de store forlags titler er nu kommet med på eReolen,
der ligger nu 9207 e-bogstitler på eReolen mod 5060 ebogstitler i november 2014. Antallet af lydbøger er også
steget, så der nu ligger 4318 lydbogstitler på eReolen.
Der er også udarbejdet markedsføringsmateriale i
forbindelse med lanceringen, som kan anvendes på de
lokale biblioteker. Dette findes i footer under Kampagner
nederst på forsiden af websitet. Her ligger bl.a.
webbannere, en flyer, en opdateret kort vejledning til de to
apps og en plakat. I footeren under Hjælp findes også mere
detaljerede vejledninger i anvendelse af apps til iOS og
Android og en opdateret FAQ til brugere og biblioteker.
Læs en samlende beskrivelse af alle ændringer på
eReolen i januar her

Support på eReolen
Den kraftige vækst i antal nye brugere efter lanceringen af websitet og Android app’en samt de
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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tekniske ændringer, der er sket på eReolen i forbindelse med lanceringen, har betydet, at antallet
af supporthenvendelser til eReolen er steget.
Der er sat ekstra ressourcer ind i supporten, som arbejder på at besvare brugernes henvendelser.
Der må dog påberegnes en ventetid længere end normalt.
De emner, som fylder i supporten har siden lanceringen været meget forskellige, men der er dog
problemstillinger, der går igen:
- Problemer med at benytte Android app’en for brugere med enheder under 4.2.
- Manglende mulighed for at downloade lydbøger til Mp3
- Huskelisten – brugerne skal logge ind på hjemmesiden for at huskelisten slår igennem i app’en
- Forskellen på titler på EBIB contra titler på eReolen – det er forlagene, der bestemmer hvilke
titler der lægges op på eReolen, derfor er der ikke entydigt det samme katalog på eReolen, som lå
på EBIB.
- Generelle forespørgsler angående funktionerne på det nye website og i den nye app
Vi har samlet en række forklaringer, som kan benyttes af medarbejderne på bibliotekerne, og
derudover henviser vi til siden ”Tekniske krav” på eReolens hjemmeside, hvorunder man også kan
læse baggrunden for de tekniske valg, der er taget på eReolen. Herunder er forklaringer til
brugerne vedrørende Android app og Mp3-afspilning.

Android app
Smartphones eller tablets med Android skal understøtte minimum version 4.4 for at man kan få
det fulde udbytte af app’en eReolen. Vi har erfaring med, at app’en fungerer i begrænset omfang
på version 4.2, og brugere med version 4.2 kan hente app’en til deres enheder.
Hvorfor virker app’en ikke på alle enheder?
De mange versioner af Android styresystemer, kombineret med de mange forskellige
producenter/mærker som fx Samsung og HTC, gør det vanskeligt at få teknologien i app’en til at
fungere på alle enheder. Der findes i ca. 4000 forskellige modeller af Android.
Producenterne af de enkelte smartphones og tablets kan vælge, at deres produkt ikke skal kunne
opdateres til nyeste version. Hvorfor det ikke er muligt at opdatere alle Android enheder.
Hvem kan bruge app’en nu?
Hvis man har en Android enhed med et styresystem lavere end 4.4, kan man forsøge at opdatere
sit styresystem via ”Indstillinger” / ”Om enheden” / ”Softwareopdatering.” Der er udformet en
omfattende vejledning i Android app’en samt en guide til, hvordan man opdaterer dit styresystem
på sin Android enhed:
https://ereolen.dk/sites/default/files/files/page/vejledning_til_ereolen_app_android_opdateret_0.pdf
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=948197
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Hvis man oplever problemer med Android app’en på sin enhed, og man kører med et styresystem
under 4.4., anbefaler vi, at man benytter eReolens hjemmeside. Her kan man streame både
lydbøger og e-bøger.

Manglende muligheder for at downloade til Mp3
Producenterne er holdt op med at understøtte DRM i deres MP3-afspillere. Derfor er det
vanskeligt at finde en MP3 afspiller i handlen, der understøtter WMADRM.
Det er sådan, at uanset om eReolen havde ønsket at fortsætte med levering af WMADRM
download af lydbøger, så ville dette ikke kunne lade sig gøre i løbet af 2015, da Microsoft definitivt
lukker servicen der. Med lukningen af denne service, er det simpelthen ikke muligt at levere DRM
beskyttet indhold til de MP3 afspillere, der er kompatible med WMADRM.
Den alternative løsning som Microsoft tilbyder, er ikke kompatibel med de eksisterende MP3
afspillere, og der er således ikke været nogen mulighed for at forlænge muligheden for at
download til Windows Media Player og overføre til en kompatibel MP3 afspiller.
eReolen har valgt ikke at implementere denne service i det nye website, da det er en løsning, der
er på vej ud.

Nyheder fra Palles Gavebod
Så er der åbnet op for tilmeldingen til Palles
Gavebods årsmøde!
Onsdag den 20. maj kl. 9.30 – 14.30, holder Palles
Gavebod årsmøde i Teatersalen i Dock5000 i Odense - se
ruteanvisning her
Med udgangen af 2015 skal det nuværende Palles
Gavebod erstattes af et nyt site og dette projekt, med
arbejdstitlen ”PalleNext”, bliver omdrejningspunktet for
årsmødets program. Der kommer også andre punkter på
dagsordenen, men det gennemgående emne kredser om
børnebibliotekernes brug af digitale værktøjer.
Det er ganske gratis at deltage og tilmelding skal ske her

f
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Deadline for tilmelding er onsdag den 13. maj kl. 12

Copyright © 2014 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.
Du får denne mail fordi du har tilmeldt dig på vores hjemmeside
unsubscribe from this list

update subscription preferences
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