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Nyheder fra Faktalink
Faktalink og Forfatterweb giver inspiration og
stof til årets AT opgave
 
Både Faktalink og Forfatterweb byder ind med stof og
inspiration til temaets for årets AT-opgave, som er
menneskets forhold til naturen. 
 

Faktalink 
 
Menneskets forhold til naturen har i de seneste årtier
ændret sig markant. Klimaforandringer udfordrer vores
forhold til naturen og stiller spørgsmål til vores ansvar for
naturens tilstand, mens den teknologiske udvikling ændrer
vores syn på hvad der er naturligt og unaturligt, og hvad
der er rigtigt og forkert. 
 
Alle disse overvejelser er samlet i en helt ny artikel
Menneskets forhold til naturen som også henviser til en
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Menneskets forhold til naturen som også henviser til en
omfattende liste af artikler som relaterer til dette emne.

Forfatterweb

Som inspiration til årets AT-tema har vi også samlet en
række skønlitterære værker, der på den ene eller den
anden måde tematiserer menneskets forhold til naturen.
Fra klimafiktioner over færøsk bulder til nærkontakt med
vildsvin i Småland. Se temaet om menneskets forhold til
naturen på Forfatterweb.

Nyt fra Faktalink: Venligboerne | Den spanske
borgerkrig | Vacciner | Madkultur – bæredygtig
ny nordisk mad | Hiv og aids

Venligboerne

Bevægelsen ’Venligboerne’ opstod i Hjørring i 2013, da en
sygeplejerske og hendes veninder ville sprede mere
venlighed i hverdagen. Inspireret af ordet vendelbo, som
betegner indbyggere i Vendsyssel, fandt de på navnet
Venligboerne.

Den spanske borgerkrig

Den spanske borgerkrig varede fra 1936 til 1939 og var et
resultat af en dyb splittelse i det spanske samfund. På den
ene side stod de højreorienterede nationalister, og på den
anden side republikanerne der støttede det vaklende
spanske demokrati.

Vacciner

Vacciner er et stort fremskridt for folkesundheden. En del
børnesygdomme er næsten udryddet i Danmark. Disse
sygdomme risikerer dog at komme igen fordi mennesker fra
andre lande kan have smitten med til Danmark, eller fordi
danskere, der ikke er vaccineret, kan blive smittet under
rejser i udlandet.

Madkultur – bæredygtig ny nordisk mad

Grødretter med havtorn og hyben, fælles byhaver, lokale
fødevarefællesskaber og Ny Nordisk Mad på
skoleskemaet. Tidens fokus på bæredygtighed og
kli b id t i d d k å j t ft

https://faktalink.dk/menneskets-forhold-naturen
https://forfatterweb.dk/menneskets-forhold-naturen
https://forfatterweb.dk/menneskets-forhold-naturen
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klimabevidste spisevaner sender danskerne på jagt efter
mad i naturens lokale spisekammer og bringer ingredienser
som ramsløg og strandkål på køkkenbordet og spisekortet.

Hiv og aids

Siden opdagelsen af de første tilfælde af hiv-smittede i
starten af 1980’erne er omkring 50 millioner mennesker
verden over blevet smittet af hiv. Imens har forskere i
mange lande arbejdet intenst på at udvikle en vaccine mod
virussen.

Nyheder fra Forfatterweb
Nyt fra Forfatterweb: Tema om partnervold |
Niels Henning Falk Jensby | Olga Tokarczuk

Tema om partnervold 
  
Partnervold er en af de hyppigste former for vold, men da
den foregår inden for hjemmets fire vægge er den ofte
usynlig og yderst tabubelagt. Samtidig henhører det til
privatlivet hvor staten ikke blander sig. Man skelner mellem
fysisk og psykisk vold, der kommer til udtryk i kontrol,
trusler og undertrykkelse og ofte opleves som mere
skadelig og krænkende end den fysiske vold. 
 
Vi har samlet et udvalg af skønlitterære værker der på
forskellig vis tematiserer fysisk og psykisk partnervold.

Niels Henning Falk Jensby 
  
Niels Henning Falk Jensby modtog i 2016 BogForums
debutantpris for den voldsomme og stærkt erotiske roman
”Techno”. Her dunker technoens taktfaste rytmer både i
klubben og i kroppen, og et rastløst og anonymt jeg begiver
sig rundt i en række eksperimenterende københavnske
miljøer.

Olga Tokarczuk 
  
Polske Olga Tokarczuk er én af de mest læste og
anmelderroste forfattere i sit hjemland. Men hun er også

f

https://faktalink.dk/hiv-aids
https://forfatterweb.dk/
https://forfatterweb.dk/partnervold
https://forfatterweb.dk/jensby-niels-henning-falk
https://forfatterweb.dk/tokarczuk-olga
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blevet en kontroversiel politisk stemme efter hun i et
interview på nationalt tv i 2016 kritiserede den voksende
xenofobi og højrenationalisme i Polen.

Nyheder fra Litteratursiden
Sponsor for pris til bedste litteraturformidler 
I samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og
Bibliotekarforbundet er Litteratursiden sponsor for Årets
bedste professionelle litteraturformidler. Den 20. februar
udsender vi et link, hvor man kan indstille en kandidat indtil
den 8. marts. Efterfølgende vil en jury shortliste de tre
bedste kandidater og udpege en vinder. Lise Vandborg fra
Litteratursiden er formand for juryen. I maj har
Litteratursiden et stort tema om Blixen-priserne.
 

Litteratursidens årshjul 
Få et overblik over Litteratursidens aktiviteter i løbet af
2017. Se kommende temaer, arrangementer og
samarbejder om priser her.

Litteratursidens Generalforsamling 27. marts i
Middelfart 
Mandag den 27. marts 2017 kl. 12.00-15.30 afholdes
Litteratursidens Generalforsamling på Middelfart Bibliotek.
 

Tema: Mangfoldige familieformer 
Vi stiller skarpt på, hvordan familiens mangfoldige former
sættes til debat i samtidslitteraturen: Hvordan vi er i familie
sammen, hvorfor vi er det og hvilke udfordringer og
muligheder der ligger i familielivet. 
  
Udstillingsmateriale: I kan finde en liste, plakat til tryk her. 
  
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. 
  
Faustnumre: 

2629 00 O 0936023 O 1102630 O 2603862 O

http://www.litteratursiden.dk/
http://danskforfatterforening.dk/blog/blixen-aaret-rundt-og-i-hele-landet/
http://www.litteratursiden.dk/sider/116836
http://www.litteratursiden.dk/temaer/mangfoldige-familieformer
http://www.litteratursiden.dk/temaer/mangfoldige-familieformer
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52629500 OR 50936023 OR 51102630 OR 52603862 OR
52527910 OR 51597818 OR 28081774 OR 52583071 OR
51868757 OR 52666554 OR 51346416 OR 51958233 OR
52344530 OR 52319595 OR 52376505 OR 52550076 OR
51954793 OR 52325978 OR 52523575 OR 51627717 OR
52186986 OR 52639123 OR 50765075 OR 51939190 OR
52557135 
  
Kommende temaer på Litteratursiden:  
Marts: Krimi – i samarbejde med Krimimessen og eReolen 
April: Historiske romaner – temasamarbejde med DR og
bibliotekerne 
Maj: Blixen priserne – i samarbejde med de to
forfatterforeninger 
August: Mad og drikke i litteraturen – i samarbejde med
Folkeuniversitetet 
September: Danske debutanter - i forbindelse med
samarbejdet om debutantprisen
 

Artikel: Kernefamilien som konstruktion af Niels
Lyngsø 
Romanen ’Himlen under jorden’ rummer en kritik af
kernefamilien som norm og konstruktion og opfordrer til
åbenhed over for andre familieformer. Historien viser os, at
monogami ikke er naturligt.
 

DR Romanklubben 
Debat om 'Himlen under jorden' af Niels Lyngsø:

Læs analysen af bogen.
Læs vores nye forfatterportræt.

 

Tilbud til DR Romanklubben 
 
voreslitteratur.dk - den fælles digitale platform for
biblioteker, forfattere og forlag har en række features i
forhold DR Romanklubberne:

Kampagne på denne måneds DR Romanpris-forfatter
Niels Lyngsø med mulighed for at hente banner ned
fra Gyldendal til brug på dit bibliotek.
Læseeksemplar af Niels Lyngsøs nominerede roman
’Himlen under jorden’ til download, hvis du stadig har
denne glimrende roman til gode.

http://www.litteratursiden.dk/artikler/kernefamilien-som-konstruktion
http://www.litteratursiden.dk/debat/romanprisen-2017-niels-lyngsoe
http://www.litteratursiden.dk/skoenlitteratur/analyser/lyngsoe-niels-himlen-under-jorden
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/niels-lyngsoe
http://www.voreslitteratur.dk/login/
http://www.voreslitteratur.dk/login/
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Quiz om Niels Lyngsøs forfatterskab, som gerne må
kopieres og bruges i læsekredsene eller online på
jeres bibliotek, og med mulighed for at erhverve sig et
eksemplar til hjemmereolen. 

For at få koden til at oprette dig som bruger, skriv til
rikke@voreslitteratur.dk

DR læseklubber

DR Krimiklubben med deltagelse af Helle Vincentz

DR Testklubben diskuterer ‘Lageret Huset Marie’ af Jonas
Eika Rasmussen, vinder af Danmarks største debutantpris,
Munch-Christensen-prisen 2016.

 

Nye udgivelser og anmeldelser

Blogindlæg: Oversigt over nogle af de nye udgivelser i
februar

Nye anmeldelser

En stemme fra kanten 
 
Portræt af Einar Már Guðmundsson der besøger Dokk1 i
Aarhus den 8. februar.

Nyheder fra Biblo
90 biblioteker deltager i Forskningens Døgns
skoleprogram 2017 
 
I 2016 var over 6000 skoleelever fra mellemtrinnet på
deres lokale bibliotek for at deltage i skoleprogrammet
under Forskningens Døgn: ”Hvem styrer din hjerne?”. Vi
gentager nu succesen her i 2017 med nyt materiale og et
nyt tema, som er mindst lige så spændende og
udfordrende som hjernen: ”Superkræfter – insekternes
planet”. 
 
Se teaservideo med Kristine Kruse fra Biblos

mailto:rikke@voreslitteratur.dk
http://www.litteratursiden.dk/debat/stjaalne-liv-af-helle-vincentz
http://www.litteratursiden.dk/debat/lageret-huset-marie-af-jonas-eika-rasmussen
http://www.litteratursiden.dk/blogs/marit/20170202
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/vi-anmelder
http://www.litteratursiden.dk/artikler/en-stemme-fra-kanten
http://authorsinaarhus.dk/events/show/artikel/einar-mar-gudmundsson-iceland/
https://biblo.dk/
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Se teaservideo med Kristine Kruse fra Biblos
Juniorredaktion som vært: https://youtu.be/YWOFXgLZOtM 
 
90 biblioteker i hele landet har meldt sig under fanerne til at
udbyde forløb til deres lokale skoleklasser, når
Forskningens Døgn løber af stablen til april, og det ser ud
til, at vi i år når ud til 50 % flere skoleelever end 2016. 
 
Biblioteket som kreativt læringsrum 
Formålet med skoleprogrammet er at give eleverne indsigt i
naturvidenskab (natur- og teknologifag) på en kreativ og
lærerig måde, der tager udgangspunkt i elevernes egen
hverdag. Undervisningsforløbet udarbejdes i forhold til
kompetencemålene for natur/teknologi-faget på
mellemtrinnet og med udgangspunkt i biblioteket som
vidensressource og kreativt læringsrum, digitalt såvel som
fysisk. 
 
Et samarbejdsprojekt med de rette partnerskaber 
I Biblo ser vi Forskningens Døgn Skoleprogram som en
enestående mulighed for at understøtte bibliotekernes
skolesamarbejde og sætte biblioteket i spil som
videnscenter og kreativt læringsrum. Vi er derfor glade for,
at vi til ”Superkræfter – insekternes planet” har samlet det
samme stærke team som stod bag ”Hvem styrer din
hjerne?”, nemlig Forskningens Døgn v. Uddannelses- og
Forskningsministeriet (UFM) og KU Science
Skoletjenesten. Forskningens Døgns Skoleprogram blev
igangsat i 2016 som et pilotprojekt, som resulterede i
forløbet ”Hvem styrer din hjerne?”. Alle parter havde så
stort udbytte heraf, at vi i efteråret 2016 formaliserede
samarbejdet i en omfattende samarbejdsaftale. UFM
bidrager med væsentlig økonomisk støtte og PR, mens KU
Science Skoletjeneste er garant for et fagligt solidt
undervisningsmateriale af høj kvalitet. 
 
Om Superkræfter – insekternes planet 
Skoleprogrammet henvender sig især til fagområdet
natur/teknologi, men også kompetencer i dansk, idræt og
innovation sættes i spil. 
 
Forløbet er bygget op om tre baser, som er designet til at
udfordre elevernes undersøgelses- og
modelleringskompetencer og samtidig give indsigt i et
spændende forskningsfelt. Eleverne skal eksperimentere,
bygge og bevæge sig, mens de får indsigt i insekternes
ilde og o erraskende egenskaber og samtidig bli er

https://youtu.be/YWOFXgLZOtM
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vilde og overraskende egenskaber og samtidig bliver
klogere på menneskekroppens helt anderledes muligheder
og evner. 
  
Efter forløbet kan klasserne arbejde videre med
perspektivering af temaet og konkurrere med de andre
klasser om at levere de bedste konkurrencebidrag. Den 27.
april er Københavns Hovedbibliotek vært for et stort
finaleshow for de bedste klasser.
 

Medierådet for Børn & Unge er gruppevært på biblo.dk  
”Vi ved meget, men du ved endnu mere. Bliv derfor en af
medierødderne, og del din viden med os og de andre
rødder.” Sådan lyder opfordringen på biblo.dk i gruppen
”Medierødder” fra Lisbeth Brunebjerg Holmegaard fra
Medierådet for Børn & Unge. 
 
Biblo er nemlig i år med til at fejre Sikker Internet Dag
sammen med Medierådet for Børn og Unge fra 7. februar til
3. marts, og i ”Medierødder” vil Lisbeth sætte bl.a. god
onlinestil på dagsordenen og debattere privatliv på nettet,
snakke om fede youtubere og dele de sejeste apps med
børnene. ”Medierødder” skydes i gang med små
konkurrencer i kampagneperioden, men gruppen får et liv
efterfølgende, hvor Medierådet vil fortsætte dialogen med
børnene. 
 
På denne måde vil Medierådet for Børn og Unge via
biblo.dk få viden om de nyeste digitale trends blandt børn
og unge - og få gode råd og anbefalinger fra dem, det
handler om: Børnene. 
  
Om Sikker Internet Dag 2017 
Sikker Internet Dag er en årlig begivenhed, der fejres i over
100 lande på verdensplan og i år sker det tirsdag d. 7.
februar. EU Kommissionen står bag initiativet om at sætte
sikker og ansvarlig brug af internettet på dagsorden for en
dag. Hvert år besluttes et slogan, der rammer dagen ind og
i 2017 er det: Be the change: Unite for a better Internet. 
 
I Danmark er det Medierådet for Børn og Unge, der
sammen med Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og
en række partnere, står bag aktiviteter om positiv og
ansvarlig brug af internettet og digitale teknologier. Læs
mere om Sikker Internet Dag på www.sikkerinternetdag.dk
og på www biblo dk/sikker-internetdag

https://biblo.dk/grupper/750
http://www.sikkerinternetdag.dk/
http://www.biblo.dk/sikker-internetdag


19/6/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1265953 9/12

og på www.biblo.dk/sikker-internetdag 
  
Forældre i fokus 
I år sætter Medierådet fokus på forældrene som digitale
rollemodeller, og til lejligheden har de fået produceret tre
korte film med skuespiller, Ditte Hansen, i rollen som
forælder til en 11-årig dreng, der som alle andre børn er
flittig bruger af digitale medier og som også gerne vil være
sammen med sine forældre. Den første film offentliggøres
både via Medierådets Facebook-side og på biblo.dk d. 7.
februar, og de næste to film offentliggøres samme steder i
perioden frem mod d. 3. marts.
 

Nyheder fra eReolen
Vintertid er læsetid 
 
På eReolens redaktion er vi i fuld gang med vores
vinterkampagne, Vintertid er læsetid, hvor vi lægger op til
masser af digital læsehygge. Det være sig med gode,
lange bøger til vinteren, hyggelæsning med børnene, hede
kærlighedsbøger til kolde aftener, og i det hele taget
opmuntrer vi til ro og fordybelse med gode
vinterlæseoplevelser. Husk, at man kan hente vores
kampagnemateriale bestående af grafik til storskærme og
webbannere på hjemmesiden. 
 
For at opmuntre læserne til at sprede vinterlæseglæde har
vi lavet en konkurrence på de sociale medier, hvor man
deltager ved at dele et billede af sin hyggeligste, sjoveste
eller smukkeste læsesituation med #vintertidpåereolen.
Vinderen kåres d. 13. februar, og man får et par hørebøffer
i præmie. Derudover har vi ugentlige opslag, bl.a. med
’Vinterlyd’, som med små lydklip af udvalgte biografier
tilbyder smagsprøver på gode lydbøger. I samarbejde med
Filmstriben anbefaler vi bøger, som både findes på
eReolen og som film på Filmstriben. 
 
Husk også, at eReolen i løbet af januar har fået over 8.000
ekstra titler i abonnement, så der er masser af læsestof til
turbolæserne, som slet ikke kan få nok i de månedlige
udlånskvoter. 
 

http://www.biblo.dk/sikker-internetdag
https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/content/vintertid-er-laesetid
https://ereolen.dk/content/traet-af-faa-en-murstensroman-i-hovedet
https://ereolen.dk/content/historiske-historier-boern
https://ereolen.dk/content/traet-af-faa-en-murstensroman-i-hovedet
https://ereolen.dk/node/771
https://ereolen.dk/content/vinterkonkurrence
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Udlånet på eReolen har i januar været rigtig godt både for
lydbøger og e-bøger. Der har været 138.252 udlån af
netlydbøger – det tredje højeste antal udlån af netlydbøger
nogensinde. Udlånet af e-bøger var i januar 94.184, som er
det andet højeste udlån i et år, kun overgået af juli måneds
udlån og antallet af unikke brugere følger med op og er i
januar det højeste antal siden januar 2016.

Nye åbningstider i telefonsupporten 
Fra februar udvider eReolen sine åbningstider i
telefonsupporten. Fremover kan er det muligt at ringe til
telefonsupporten på følgende tidspunkter: 
 
Mandag- fredag kl. 14-18 
Lørdag kl. 10-12 
 
Telefonnummeret til supporten er stadigvæk 7026 3636.

eReolen Go 
eReolen Go er kommet fint fra start i 2017. I januar blev der
foretaget over 18.000 udlån med UNI-Login, og det er det
højeste antal udlån, der er foretaget på eReolen Go. 
 
Interessen for at deltage i tilbuddet med UNI-Login på
eReolen Go i 2017 er rigtig god, og indtil videre har 47
kommuner tilmeldt sig UNI-Login løsningen på eReolen Go
i 2017, og der er ca. 500 skoler, der har adgang med UNI-
Login. Der er ca. 200.000 elever, der har adgang til
eReolen Go. Det er løbende mulighed for at tilmelde sig
UNI-Login løsning på eReolen Go for 2017. 
 
Hen over foråret vil eReolen Go løbende sende mails med
formidlingsinspiration til kontaktpersonerne på
bibliotekerne. Formidlingsinspirationen er målrettet til
lærerne og er ment som en inspiration i forhold til at
aktivere elevernes brug af eReolen Go.
Formidlingsinspirationen vil bestå i temabaserede nyheder
fra eReolen Go. 
 
Det er op til det enkelte bibliotek at sende materialet videre
til de tilmeldte UNI-Login skoler, da eReolen Go ikke
kommunikerer direkte med skolerne. Ud over
formidlingsinspiration til lærerne vil mailen fra eReolen Go
også indeholde forslag til nyheder og Facebook opslag om
eReolen Go, som bibliotekerne kan anvende på deres
lokale hjemmesider og Facebook. 
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eReolen Go er i gang med at lave en mindre
introduktionsvideo til at komme i gang med eReolen Go.
Videoen er målrettet til børn og vil kunne anvendes både af
bibliotekerne og lærerne. Videoen bliver klar sidst i marts,
og der vil blive orienteret ud om den via Netbib. Når
videoen er klar, kommer den til at ligge i footeren på
eReolen Go sammen med det øvrige
markedsføringsmateriale.

eReolen Global 
December og januar har været særligt gode måneder på
eReolen Global. Udlånet har aldrig været højere, og det
samme gælder antallet af unikke brugere. I januar 2017 har
der således været 3611 unikke brugere på eReolen Global.
Det er en stigning på 88,5% ift. januar 2016 (Jf. seneste
statistik). 
  
Der er nu flere end 4800 titler på eReolen Global, og der er
købt flere eksemplarer af mange af de mest populære
bøger. Det betyder blandt andet, at der er kortere ventetid
og et større og bedre udvalg på siden. Der bliver fortsat
købt titler ind og løbende suppleret i 2017, og redaktionelt
vil der i år være fokus på at markedsføre tilbuddet for flere
brugere og udbrede kendskabet til sitet på landsplan.
 

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

Copyright © 2017 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,
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