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Nyheder fra Faktalink
Faktalink: US præsidentvalg, digital dannelse,
suffragetterne og nyt Faktalink Light om
vindkraft
I uge 6 kommer en artikel om årets AT opgave.
Emnet for årets AT opgave er Grænser. Faktalink er i fuld
sving med at skrive en artikel og vil forsøge at komme
omkring de mange aspekter af emnet. Hold øje med
artiklen som publiceres i løbet af uge 6.

Præsidentvalget i USA
Præsidentvalget i USA blev skudt i gang i Iowa den 1.
februar. Læs om baggrund og historie samt betydningen af
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1126461
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februar. Læs om baggrund og historie samt betydningen af
præsidentvalget med omfattende kildemateriale.
Foto: Scott Olson / Scanpix

Nye artikler
Digital dannelse
Med internettet og sociale mediers indtog i hverdagen er
det at kunne begå sig ’dannet’ på nettet blevet afgørende
for at klare sig godt fagligt, socialt og psykisk. Begrebet
digital dannelse dækker over både evnen til at forholde sig
kritisk til oplysninger på nettet, evnen til at anvende digitale
medier samt viden om, hvordan man optræder såkaldt
digitalt dannet på nettet; hvordan man efterlader såkaldte
digitale fodspor, som både kan skabe muligheder og
begrænsninger for fremtiden.
Modelfoto: Sara Gangsted / Scanpix

Suffragetterne
Suffragetterne var en militant bevægelse i England fra
slutningen af 1800-tallet til omkring Første Verdenskrig,
som kæmpede for kvinders stemmeret. Der var lignende
bevægelser i bl.a. USA og Danmark, men de engelske
suffragetter var mest radikale i deres metoder.
Myndighederne slog hårdt ned på suffragetterne, og
tusinder blev fængslet og mishandlet.
Foto: akg-images / TT New Agency / Scanpix

Ny Faktalink light artikel
Vindkraft
Vind er luft, der flytter sig, og i mere end tusind år har man vidst, at
man kan udnytte vindens kræfter. Det er f.eks. vindenergi, der får et
sejlskib til at sejle og en luftballon til at flyve. I dag bruger vi mest
vindens energi til at lave strøm ved hjælp af vindmøller. Især i
Danmark bruger vi vindenergi, og mange mener, at vindenergi kan
være med til at løse verdens klimaproblemer.

Foto: Torben Klint / Scanpix

Nyheder fra Forfatterweb
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1126461
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Forfatterweb: Kbh Læser 2016, krimimesse i
Horsens og nye portrætter
Temaet for litteraturfestivalen Kbh Læser 2016 er ‘mænd’.
Og det er ikke uden grund, for ’den klynkende tabermand’
er en yndet figur i skandinavisk litteratur i disse år. Karl Ove
Knausgård udleverer pinligt oprigtigt sig selv og sin afmagt
i ”Min kamp”, Jesper Wung-Sung skriver i romanen ”Men”
om to mænd, der går i hundene på Langeland, og i Lars
Frosts ”Kongskilde NS 5100” er manden blot såmaskine i et
moderne matriarkat styret af ambitiøse kvinder.
Vi har samlet en liste over forfattere som før og nu har
skrevet om mænd i alle aldre; de dominerende, de
kriseramte, de homoseksuelle, de excentriske, de
kvindeelskende, de ensomme, de følsomme, de ulykkeligt
forelskede og slapsvansene. Læs mere

Krimimessen i Horsens
Kom og mød Forfatterweb på Krimimessen i Horsens den 12. og 13.
marts 2016. I den anledning har vi samlet et aktuelt tema om krimi.
Læs mere

På Danmarks Læringsfestival i Bella Center den 15. og 16.
marts og Skolemessen i Århus den 13. og 14. april kan
også møde både Forfatterweb og Faktalink og høre om de
nyeste tiltag.

Nye portrætter
Edward St Aubyn
I Edward St Aubyns selvbiografiske roman-kvintet om alter
egoet Patrick Melrose bliver vi lukket ind bag facaden hos
den britiske overklasse. Bag dekadencen og den materielle
overflod gemmer der sig en grusom historie om svigt,
misbrug og hykleri, og om hvor vanskeligt det kan være at
lægge barndommens traumer bag sig. Fortællingen giver
både anledning til kuldegysninger og latter, ikke mindst
grundet den sarkasme, som er romanernes sproglige
genistreg.
Foto: Timothy Allen

Tom Rob Smith
Netop nu er drabet på den afhoppede KGB-agent
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1126461
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Alexander Litvinenko i 2006 ved at blive oprullet i London,
og anklagen lyder i skrivende stund på, at Putin
”sandsynligvis” stod bag mordet på Ruslandskritiske
Litvinenko. På den baggrund fremstår britiske Tom Rob
Smiths kriminalistiske thrillere som uhyggeligt aktuelle
remindere om fortidens omfattende korruption og brutale
udslettelse af politiske modstandere i Sovjetunionen.
Krimiklubben læser ’Barn nr. 44’ i februar.
Foto: Nick Turpin / Scanpix

Terry Pratchett
Terry Pratchett er en ivrig verdensskaber med sin fantasy
og science fiction for unge og voksne. Han har solgt over
75 millioner bøger med hovedvægt på Diskverden-serien i
41 bind. Hans popularitet i Storbritannien overgås kun af
J.K. Rowling og hendes Harry Potter bøger.

Foto: Luigi Novi

Nyheder fra Litteratursiden
Litteratursidens Generalforsamling 14. marts
Der afholdes Generalforsamling i Foreningen
Litteratursiden, mandag d. 14. marts 2015 kl. 12.00 – 15.30
på Vejle Bibliotek. Tre personer har allerede meddelt, at de
opstiller til bestyrelsen.
Som optakt til strategidebatten har vi inviteret Trine-Maria
Kristensen, konsulent for in2Media, til at holde et oplæg om
Litteratursidens spritnye social mediestrategi.

Tema: Danmark 1900-1950: Realisme eller
modernisme?
Februars tema er et kig tilbage til en af de mest omtumlede
perioder i dansk historie – Danmark 1900-1950. Med to
verdenskrige, en økonomisk krise og meget andet om
ørerne gik bølgerne i det politiske landskab højt gennem
stort set hele perioden.
Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1126461
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Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne.
Følgende temaer på Litteratursiden er allerede fastlagt:
Marts: Krimier, i samarbejde med Krimimessen
April: Drama / Shakespeare
Maj: Verdenslitteratur
September: Danske debutanter
Oktober: Fantasy
December: Børnelitteratur 2016

Liste til AT-opgaven om GRÆNSER
Vi har samlet en inspirationsliste med litteratur på grænsen,
om at leve på grænsen, overskride grænsen, om grænser i
fysisk, psykisk, geografisk forstand.

Samarbejde med KBH læser om temaet MÆND
KBH læser sætter fokus på MÆND. Vi præsenterer her
som optakt til vores tema senere på månedenen liste med
et udvalg af skønlitteratur om mænd skrevet af mænd.

Ida Jessen i DR Romanklubben
Debatten om Ida Jessens bog ‘En ny tid’ er i gang på
Litteratursiden.

Go home and write!
Lotte Kaa Andersen blev for nyligt spurgt af en journalist,
om hun havde et godt skriveråd til andre? ”Ja,” sagde hun.
”Skriv!” Vores nye forfatterambassadør skriver om sit om sit
bedste forfatterråd.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1126461
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Nyheder fra eKurser
Nu også undervisningsmoduler fra itformidler.dk
Med nedlæggelsen af Digitaliseringsstyrelsens site
itformidler.dk, er eKurser.nu ikke blot en portal med
brugersigte. Undervisningsmoduler, der før lå på
itformidler.dk, er nu overført til et undersite på eKurser.nu,
således at undervisere og formidlere kan finde inspiration
og undervisningsmaterialer til deres undervisning.
Siden eKurser.nu åbnede i 2012 har der fra mange sider
været ønske om, at man samlede materialerne til både
brugere og undervisere på én portal, og det er nu lykkedes.
Foreløbig er der blot tale om en overflytning af
materialerne, men Digitaliseringsstyrelsen lover i løbet af
foråret 2016 en dialog med redaktionen for ekurser.nu om
at opdatere og udvikle rummet for
undervisningsmaterialerne.

Nyeste brugerrettede e-Kurser:
Sikker søgning
Der tales for tiden meget om digitale spor og digital
dannelse. eKurser.nu har en god samling af forskellige
kurser, der sætter bevidsthed om det at være digital i
højsædet og giver gode råd til, hvordan man kan sikre sig
at personlige data ikke udnyttes i en retning man ikke
ønsker. I sidste nye kursus inden for temaet Sikkerhed på
nettet, kan du lære hvordan Google bruger dine data, og
hvordan du med alternative søgemaskiner kan søge mere
anonymt.
Prøv at se kurset Sikker søgning:
http://www.ekurser.nu/kursus/448

Hjælp til køb af brugt bil
Med appen Autouncle kan man nemt sammenligne priser
på brugte biler til salg. Lær om de mange muligheder
app’en tilbyder for søgningen i kurset Introduktion til
Autouncle: http://www.ekurser.nu/kursus/446

Hent podcasts til både Android og IOS
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1126461
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Hent podcasts til både Android og IOS
Det er populært som aldrig før at lytte til podcasts. Få
indsigt i mulighederne for at finde lige den podcast der
interesserer dig i disse kurser for hhv. Android og IOS
styresystem
Hent podcasts - Android tablets eller telefoner:
http://www.ekurser.nu/kursus/444
Hent Podcasts - IOS (iPad/iPhone):
http://www.ekurser.nu/kursus/445

Statistik om eKurser.nu ses på:
http://danmarksbiblioteksindex.dk/lib.aspx?
id=113&view_index=3

Nyheder fra Palles Gavebod
Nyt online-fællesskab for tweens
Mandag den 11. april åbner Biblo.dk, folkebibliotekernes
nye landsdækkende online-fællesskab, hvor børn i alderen
8 – 12 år kan dele deres interesser med andre børn i
trygge omgivelser. Biblo er bygget op som et onlinefællesskab, hvor børnene kan interagere med hinanden i
bestemte interessegrupper, og det bliver i høj grad
børnene, som afgør hvilket indhold, der skal være på sitet.
Grupperne kan handle om alt, og de kan oprettes både af
børn og bibliotekarer. Når Biblo åbner, vil der for eksempel
være grupper om Harry Potter, Minecraft og
boganmeldelser. Biblo.dk erstatter den næsten seks år
gamle hjemmeside pallesgavebod.dk, som var det første
digitale bibliotek målrettet de 8 – 12 årige. Biblo bygger på
mange af de erfaringer, bibliotekerne har fået fra arbejdet
med pallesgavebod.dk, men Biblo.dk bliver også en digital
platform, der afspejler tweens anno 2016 – med deres
behov og ønsker.

Nyheder fra eReolen
Licens på lydbøger
Den 22. februar lanceres muligheden for at låne lydbøger
på licens på hjemmesiden og i de to apps. Dette giver
mulighed for at låne nogle af de nyeste titler som lydbøger
på eReolen. Fra 22. februar kan brugerne derfor opleve at
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1126461
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på eReolen. Fra 22. februar kan brugerne derfor opleve at
skulle reservere lydbøger, ligesom det gør sig gældende for
e-bøger. Flowet omkring reservering af lydbøger følger de
samme logikker som for reservering af e-bøger på
hjemmesiden og i de to apps. Bemærk, at det er
nødvendigt at opdatere de to apps til seneste udgave,
inden det er muligt at reservere lydbøger.

Nyhedsbrev fra eReolen
Den 22. februar bliver det muligt at tilmelde sig eReolens
nyhedsbrev. Tilmeldingen til nyhedsbrevet kan foretages på
eReolens hjemmeside og i de to apps. Nyhedsbrevet bliver
udsendt først på måneden og indeholder formidling og
inspiration til læsning og lytning af e-bøger og lydbøger.
Nyhedsbrevet vil præsentere de bedste nyheder fra
eReolen fra månedens løb samt sætte fokus på formidling
af udvalgte temaer, karruseller, serier og forfatterskaber.
Derudover indeholder nyhedsbrevet information om
eReolens aktivitet på Facebook og relevante tekniske
nyheder for brugere.
Nyhedsbrevet henvender sig til eksisterende brugere af
eReolen, men vil gerne nå ud til nye brugere via de lokale
bibliotekers hjemmesider. Bibliotekerne er derfor meget
velkomne til at gøre brugerne opmærksomme på
nyhedsbrevet fra den 22. februar. eReolen vil gerne
opfordre bibliotekerne til at markedsføre eReolens
nyhedsbrev på de lokale bibliotekers hjemmesider. Til dette
formål kan bibliotekerne benytte linket ”Nyhedsbrev” i
eReolens footer. Linket bliver aktivt fra 22. februar.

Krimimessen
eReolen deltager med en stand på årets krimimesse.
Krimimessen løber af stablen den 12.-13. marts i Fængslet
i Horsens. Kom og besøg eReolen på vores stand på
messen - vi er placeret på stand 32.

Temadag om eReolen i Vejle og Roskilde
Centralbibliotekerne afholder temadag om eReolen i Vejle
den 2. marts og i Roskilde den 17. marts.
Formålet med temadagen er at orientere om den nyeste
udvikling på eReolen, samt give fortrolighed med
anvendelse og indhold. Derudover vil temadagen give
redskaber til at bruge eReolens indhold og redaktionelle
materiale i formidlingen på det lokale
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1126461
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bibliotek/hjemmeside.
Første del af temadagen giver indsigt og viden om den
aktuelle status og fremtidige udvikling for eReolen,
nuværende forretningsmodeller, materialevalg og oversigt
over årets indholdsformidling og kampagner. Anden del
retter sig mod formidlingen af eReolen og vil giver praktiske
ideer til lokal formidling.
Læs mere og tilmeld dig til temadagen på
centralbibliotek.dk.

Statistik
Udlånet af både e-bøger og lydbøger på eReolen ligger i
januar højere end udlånet i efterårsmånederne, på trods af
at nogle forlag har trukket sig ud fra nytår.
Månedsstatistik for e-bøger
Månedsstatistik for lydbøger
Månedsstatistik for eReolen Global

Copyright © 2015 Netbib.dk, All rights reserved.
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