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Roadmoovies
Springtur i Toscana 
Beatrice er en speedsnakkende fantast, der elsker at få folk
til at tro, at hun er en betroet ven af alverdens magtfulde
ledere. Donatella er en mut, ung kvinde, der er opslugt af
sin egen store hemmelighed. De er begge patienter på det
sikrede psykiatriske bosted Villa Biondi i Toscana, men
beslutter sig for at flygte og tage på eventyr i Toscana. 
 
Vi har fundet et udvalg af film frem, der alle handler om
rejser på det indre eller ydre plan – road movies – til dem
der har mod på flere rejser. 
Springtur i Toscana
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1 år med Trump
Alle præsidentens mænd 
Forretningsmanden og mangemillionæren Donald Trump
blev for et år siden taget i ed som USA’s 45. præsident. Et
præsidentvalg der vil gå over i historien. USA har fået en
excentrisk og kontroversiel præsident som netop har uddelt
en fake news pris til The New York Times. Vi har samlet 7
film med forskellige vinkler på verden vigtigste post, bl.a.
”Alle præsidentens mænd” som handler om Præsident
Nixons fald.

 
Top 10 lister over de mest sete film i januar 2018
 
Mest sete film for børn, voksne og dokumentarfilm i januar
2018 på Filmstriben. 
 

En ny vinkel på verden
Kæmpen 
’Kæmpen’ er en morsom og hjertegribende fortælling om et
atypisk menneske. Det er en film, der både favner det
groteske og bizarre i tilværelsen og vender det til noget
positivt. Den handler om Rikard, der er autist og svært
deform. Han forsøger at finde vej tilbage til sin fortabte mor
gennem pétanque-sporten og med hjælp af en 50 meter
høj kæmpe. Filmen, der er instruktør Johannes Nyholms
spillefilmdebut, blev kåret som årets bedste svenske film
ved Guldbagge-uddelingen sidste år.

Nyheder fra Faktalink
Nyt fra Faktalink

1980’erne 
Kulturlivet var præget af stærke fraktioner hvor man tydeligt
skulle signalere hvilke grupperinger man tilhørte. Rester af
70’er-punken i gadebilledet og fingeren til det etablerede
samfund. I den modsatte ende dukkede yuppierne op med
jakkesæt og Rolexure til soundtracket fra filmen ”9 ½ uge”
med Joe Cockers ”You Can Leave Your Hat On”. 
 

https://fjernleje.filmstriben.dk/node/13135
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2908200600/alle-praesidentens-maend
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/13135
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/2908200600/alle-praesidentens-maend
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/12589
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/13200
https://fjernleje.filmstriben.dk/node/13203
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004422/kaempen
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004422/kaempen
http://www.faktalink.dk/
https://faktalink.dk/middelalderen-faktalink-light
https://faktalink.dk/1980erne
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Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix 
 
Emnet for AT-opgaven 2018 
Alternativer – idéer til forandring og fornyelse (artikel er på
vej). 
 

#MeToo 
Mere end 120.000 kvinder demonstrerede i New York den
21. januar 2018 for deres rettigheder og foragt for Trump
med henvisning til #MeToo bevægelsen. 
Foto: Anik Rahman / Scanpix 
 

Public service 
Kulturminister Mette Bock var i samråd om public service
den 22. august 2017. 
Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau/Scanpix 
 

Antibiotika 
Krav til lægerne: Brug mindre antibiotika, siger
sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Ritzau i 2017. 
Foto: Morten Dueholm / Scanpix

Nye Faktalink light artikler 
Sociale medier 
Rasmus Kolbe, også kendt som Lakserytteren, lever af at
være på Snapchat fordi han reklamerer på en effektiv
måde.

Fantasy 
Fantasy festparade i Florida i 2017. Foto: Christobal
Herrera / Scanpix

Nyheder fra Forfatterweb
Nyt på Forfatterweb:

Videnskab og krop 

https://faktalink.dk/metoo-metoo
https://faktalink.dk/public-service
https://faktalink.dk/antibiotika
https://faktalink.dk/sociale-medier-faktalink-light
https://faktalink.dk/fantasy-faktalink-light
http://www.forfatterweb.dk/
https://forfatterweb.dk/hjorth-vigdis
https://forfatterweb.dk/videnskab-krop
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I den landsdækkende kampagne ”Viden skaber os –
kroppen” går landets biblioteker i uge 7-10  i samarbejde
med DR tættere på viden, videnskab og krop. Den
videnskabelige tilgang til kroppens biologi er udgangspunkt
for temaet. 
 
Vi har samlet nogle eksempler fra nyere dansk litteratur
hvor kroppen skildres med et videnskabeligt og
undersøgende blik. 
 
Kommende temaer 
MANIFEST – tema for Kbh læser fra den 23.2. – 4.3. 
Den lille forskel – om forskellen mellem mænd og kvinder
(primo april)

Nyt portræt 
Tove Pilgaard 
I 2016 blev Tove Pilgaards debutroman fra 1982,
”Brudstykker af et pigeliv”, genudgivet – en unik skildring af
særligt kvinders livsomstændigheder i 1940’erne og
50’erne på landet. 
Foto: Forlaget Attika

Nyheder fra Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket får støtte til nationalt projekt

Det Kgl. Bibliotek har i samarbejde med tolv biblioteker
modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens
udviklingspulje til projektet Verdensbiblioteket – det
digitale i det lokale.

Læs den fulde pressemeddelelse fra Slots- og
Kulturstyrelsen her

Projektet har modtaget kr. 1.013.595 ud af en pulje på 12
millioner kr. De 36 projekter, der har modtaget støtte, skal
blandt andet ”styrke bibliotekernes litteraturformidling
og skabe bro mellem bibliotekernes digitale og fysiske
tilbud til gavn for borgerne”.

Verdensbiblioteket – det digitale i det lokale starter i
april 2018 og er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek

https://forfatterweb.dk/pilgaard-tove
http://www.verdensbiblioteket.dk/
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D4777484A5B4476434A59/42425E4478424B5C407146465C4571
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april 2018 og er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek
samt bibliotekerne i Herning, Horsens, Hvidovre, Ishøj,
København, Odense, Varde og Vejle. Derudover deltager
NOTA og biblioteker i Aarhus, Kolding og Vejen.

Med afsæt i Verdensbiblioteket vil projektet udvikle nye
koncepter og metode til formidling af digitale tilbud i det
fysiske rum, funderet i den nyeste viden om brugercentreret
service design.

Projektet inspireres af bibliotekernes digitale strategier,
visioner for “det sammenhængende bibliotek”, og
undersøgelser der viser, at: Biblioteker styrker integration;
får indvandrere til at uddanne sig og skaber
mønsterbrydere. Projektets produkter vil kunne anvendes
bredt og implementeres nationalt.

Verdensbiblioteket, som drives af Det Kgl. Bibliotek, er en
streamingplatform med bøger, musik og film på 10 sprog
målrettet flygtninge og indvandrere. Servicen er et digitalt
supplement til de fysiske materialer, der udlånes til
målgruppen via folkebibliotekerne. I 2018 vil platformen
som noget nyt tilbyde e-bøger og lydbøger.

Yderligere information

Specialkonsulent, Nicola Ravden, Det Kgl. Bibliotek, tlf.: 23
41 18 65, nr@kb.dk

Følg med på Facebook

Det sidste halve år har vi forsøgt at præsentere indhold fra
Verdensbiblioteket og BiblioteksCenter for Integration på
Facebook. Det er spændende at se, hvordan bibliotekarer
såvel som slutbrugere følger med, og vi er glade for at vi på
så kort tid har fået op mod 1000 trofaste følgere. Vi tager
med glæde mod flere, så spred budskabet til din kollega.
Du finder Facebooksiden her:
https://www.facebook.com/verdensbiblioteket/ eller søg på
Verdensbiblioteket.

 

Del gerne indhold fra siden, hvis der er noget dit biblioteks
følgere kan finde relevant. Den seneste måned har vi haft
fokus på litterære anbefalinger i alle afskygninger. Februar
byder på romantik og modersmål!

 

http://www.verdensbiblioteket.dk/
https://www.facebook.com/verdensbiblioteket/
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Har du kommentarer eller ideer til noget vi bør omtale, så
skriv til os på Facebooksiden eller til Mette på mpha@kb.dk

Verdensbibliotekets redaktion melder klar til 2018 - på
arabisk

I 2017 så vi en stor effekt af vores formidling af arabiske
materialer på Facebook. Effekten udmønter sig som
efterspørgsel på vores materialer, fysiske og digitale, og det
gør, at vi i 2018 fokuserer på den arabisktalende
målgruppe. Da vi ydermere er så heldige at have fået tilført
arabisktalende ressourcer i redaktionen har vi en reel
mulighed for i højere grad at kunne nå målgruppen på
modersmål.

Indsatsen bredes over flere kanaler fra Facebook og
Google til printede flyers i bibliotekerne. Vi vil løbende
evaluere indsatsen og høste de erfaringer, der kan
genbruges til andre sproglige målgrupper. Det er vigtigt at
pointere, at det arabiske fokus ikke vil fjerne formidling
målrettet andre sproggrupper, men i højere grad vil fremstå
eksperimenterende og fungere som katalysator for
formidlingen til andre målgrupper.

Nyheder fra Litteratursiden
Nyt fra Litteratursiden

Indstil kandidater til Blixenprisen for årets bedste
litteraturformidler 
For andet år i træk står Litteratursiden sammen med
Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet  bag
den prestigefyldte pris på 30.000 kr. I år retter prisen sig
mod litteraturformidlere, som skaber debat og samtaler
mellem mennesker med afsæt i litteraturen. Indstil
kandidater inden den 27. februar 2018 her.

Litteratursidens Generalforsamling 20. marts i
Middelfart 
Første del af dagen af Generalforsamlingen afholdes
sammen med eReolen og Biblio og sætter fokus på
læsning og litteratur. Læs mere og tilmelding til det fælles
program her.

mailto:mpha@kb.dk
http://www.litteratursiden.dk/
https://forfatterweb.dk/hjorth-vigdis
https://litteratursiden.dk/artikler/blixenpris-til-arets-bedste-litteraturformidler
https://www.efond.dk/ansogning/index1.php?fondnr=45
https://centralbibliotek.dk/m%C3%B8de/f%C3%A6lles-generalforsamling-biblo-ereolen-og-litteratursiden
https://centralbibliotek.dk/m%C3%B8de/f%C3%A6lles-generalforsamling-biblo-ereolen-og-litteratursiden
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Månedens tema: Afropolitanske forfattere 
Gennem artikler og anmeldelser sætter vi fokus på
afropolitanisme, der er en særlig kosmopolitisme med
afrikanske rødder, som balancerer mellem genkendelighed
og fremmedhed. 
  
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: 
28321767 OR 52629527 OR 29042039 OR 51099869 OR
52521629 OR 53403263 OR 50971120 OR 51244125 OR
51355652 OR 53348025 OR 50801748 
  
Kommende temaer i 1. halvår 2018

Februar: Minitema om Manifest, samarbejde med
København Læser
Marts: Kroppen – kobling til DRs krops- og
videnskabstema

Minitema om Kim Leine i anledning af hans aktuelle roman

April: Minitema om Helle Helle i anledning af hendes
aktuelle roman
Maj: Digital litteratur – samarbejde med
biblioteksprojektet Advisory Board for digital litteratur

Minitema om Blixenprisen – ny samfundsdebatterende
litteratur

Juni: Internationale forfattere, bl.a. Herta Müller og
Judith Hermann - samarbejde med international
festival i Aarhus LiteratureXchange

Jesper Wung-Sung modtager De Gyldne Laurbær 
Læs vores portræt af forfatteren og anmeldelsen af
slægtsromanen 'En anden gren', som også er nomineret til
DR Romanprisen 2018. Få et overblik over tidligere vindere
af De Gyldne Laurbær med vores bogliste.

Månedens bog i DR Romanklubben 
Debatten om Agnete Friis´ eksistensroman ’Sommeren
med Ellen’ er skudt i gang. Læs anmeldelse og analyse af
bogen og følg debatten her.

https://litteratursiden.dk/temaer/afropolitanske-forfattere
https://litteratursiden.dk/boeger/en-anden-gren
https://litteratursiden.dk/forfattere/jesper-wung-sung
https://litteratursiden.dk/forfattere/jesper-wung-sung
https://litteratursiden.dk/index.php/lister/vindere-af-de-gyldne-laurbaer
https://litteratursiden.dk/boeger/sommeren-med-ellen
https://litteratursiden.dk/boeger/sommeren-med-ellen
https://litteratursiden.dk/boeger/sommeren-med-ellen
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De nominerede til DR Romanprisen 2018 
Find alt vores indhold om sæsonens seks romaner og læs
portrætter af de seks nominerede forfattere her. 
 
 
 
Oversigt med nye udgivelser i februar

Nyheder fra Biblo
Nyt fra Biblo

Om Al Tid   
Kampagnen Om Al Tid nærmer sig, som er et forløb hvor
skoleklasse landet over arbejder med tid. 
Læs mere her.
 
Se filmen ”Om Al Tid” her.

Husk: Tilmelding til årsmøde 
Husk at tilmelde jer til vores fælles årsmøde /
generalforsamling for Biblo, eReolen og Litteratursiden, der
afholdes tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 10-16. 
I skal tilmelde jer senest mandag d. 5. marts 2018 –
Tilmelding kan ske her, hvor I også kan læse mere om,
hvad der skal ske, når programmet bliver offentliggjort. 
 
NB!: I år afholder vi dette fælles arrangement i stedet for
Biblos årsmøde. Det vil sige det tidligere annoncerede
årsmøde d. 16. maj er aflyst!

Plakaten til Sommerbogen 2018 er klar! 
Nu nærmer vi os februar måned – den sidste måned af
vinteren. 
Vi kan derfor så småt begynde at se frem mod lysere tider
og de forhåbentlig varme og solrige sommermåneder. 
For os er sommeren synonym med Sommerbogen, der i år
løber fra d. 15. juni – 25. august 2018.  
I kan finde Sommerbogsplakaten for 2018 her. 
Flyer bogmærker og Bogpakke er klar i løbet af

https://litteratursiden.dk/artikler/laes-om-de-nominerede-boger-til-dr-romanprisen-2018
https://litteratursiden.dk/artikler/laes-om-de-nominerede-boger-til-dr-romanprisen-2018
https://litteratursiden.dk/blogs/marit/ny-skonlitteratur-februar-2018
https://ereolen.dk/
https://biblo.dk/
https://forfatterweb.dk/hjorth-vigdis
https://biblo.dk/omaltid
https://www.youtube.com/watch?v=riXDBjyZ8lE&t=4s&list=PLyIPptptrgBHpHH5m7FyKtOfZx7tiT4o6&index=3
https://centralbibliotek.dk/m%C3%B8de/f%C3%A6lles-generalforsamling-biblo-ereolen-og-litteratursiden
https://centralbibliotek.dk/content/sommerbogen-2018
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Flyer, bogmærker og Bogpakke er klar i løbet af
febuar/marts.

Nyheder fra eReolen
Nyt fra eReolen

Gads Forlag tilbage på eReolen 
Gads Forlag er på vej tilbage til eReolens hylder. Lige før
jul offentliggjorde Gyldendal, Rosinante, Modtryk og Alvilda
sammen med eReolen, at forlagenes e-bøger samt
lydbøger til børn og unge bliver tilgængelige på eReolen,
og nu har Gads Forlag fulgt trop. Sammen med eReolen
har de indgået aftale om, at alle forlagets e-bøger og
faglitterære lydbøger skal tilbydes på eReolen i hele 2018.
Om forlaget vil forlænge sin aftale efter årsskiftet, skal
drøftes ved årets afslutning.

Digitale læse/lyttehjørner på bibliotekerne 
I år vil det blive muligt for bibliotekerne at indrette
læse-/lyttekroge i det fysiske rum, hvor man med bøger fra
eReolen kan tage et hvil og fordybe sig i en lille historie
imens. eReolen frikøber en række titler i løbet af året, der
stilles tilgængelige for fri afbenyttelse via et temasite, som
er blevet udarbejdet til netop det formål. 
De frikøbte titler vil afspejle månedlige temaer på eReolen.
Der frikøbes bl.a. krimier i marts, hvor eReolen skal på
Krimimesse i Horsens, klassikere i april i forbindelse med et
retrotema sammen med Litteratursiden, og børnelydbøger i
maj, der kan bruges under eReolen Go’s lydbogskampagne
sammen med Biblo. 
Der bliver mulighed for at have lyttehjørnet installeret med
forskellige frikøbte titler det meste af året. 
Fra marts måned får alle digitale kontakter mv. tilsendt et
katalog med inspiration til, hvordan læse-/lyttehjørnet kan
indrettes. Kataloget indeholder ideer til møbler, redskaber,
vejledninger mv. Desuden udarbejder eReolen roll ups og
plakater, som kan skabe blikfang og information til
læse/lyttekrogen.

Viden skaber os 
I februar er eReolen med i det nationale videnskabstema
om kroppen. Man vil derfor kunne finde karruseller og
anbefalinger på eReolen og eReolen Global om temaet, og

https://ereolen.dk/
https://forfatterweb.dk/hjorth-vigdis
https://ereolen.dk/tema/gyldendal-og-modtryk-vender-tilbage-paa-ereolen
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artikler fra eReolen vil løbende kunne hentes og deles på
egne hjemmesider gennem BPI eller på temasamarbejdets
portal under netmedier. Karruseller og Facebook-opslag
kan ligeledes rekvireres ved at skrive en mail til
smda@aarhus.dk eller emmal@aarhus.dk. Allerede nu kan
du læse vores optaktsartikel her eller bruge karrusellen
herunder, der består af lydbøger om kroppen: 
 
870970-basis:52372003 OR 870970-basis:52212340 OR
870970-basis:52159814 OR 870970-basis:50615731 OR
870970-basis:52086981 OR 870970-basis:52440203 OR
870970-basis:53322131 OR 870970-basis:52128463 OR
870970-basis:53462723 OR 870970-basis:51745086 OR
870970-basis:53292399 OR 870970-basis:50946754 OR
870970-basis:52862094 OR 870970-basis:51109414

eReolens lytteklub på Facebook 
For nylig fik eReolens Facebook-side tilkoblet en
Facebook-gruppe. I Lytteklubben – lydbøger fra eReolen
kan lydbogslyttere, indlæsere, bibliotekarer og andre
lydbogsentusiaster diskutere lydbøger og indtalere,
anbefale hinanden læseoplevelser og finde inspiration til
deres næste læsning. Næsten 700 har allerede meldt sig
ind, og snakken går lystigt, så anbefal gerne gruppen til
interesserede lydbogsbrugere.

 
eReolen og eReolen Go's årshjul 
Man kan finde en oversigt over alle eReolens temaer i
2018 på hjemmesiderne i footeren under Årshjul. Klik her
for eReolens årshjul og her for eReolen Go's årshjul.

eReolen Go på Læringsfestival 
Den 6. og 7. marts deltager eReolen Go på
Læringsfestivalen i Bella Centret sammen med Fremtidens
Biblioteker og Biblo. Kom og besøg os på standen og hør
mere om rapporten ”Greb til læselyst” og eReolen Go’s
projekt ”Frilæsning med eReolen Go”, der arbejder med at
understøtte samarbejdet mellem biblioteker og skoler om
eReolen Go.

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

http://temasamarbejde.dk/tema/tema-7-viden-skaber-os-kroppen/hent-materiale/materialer-fra-netmedier/
mailto:smda@aarhus.dk
mailto:emmal@aarhus.dk
https://ereolen.dk/tema/maanedens-tema-kroppen
https://business.facebook.com/ereolen.dk.netlydbog.dk/
https://www.facebook.com/groups/183823032351184/?fref=nf
https://ereolen.dk/%C3%85rshjul
https://ereolengo.dk/node/175
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2018/02/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan-2018-02-05-januar-2018-1.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2018/02/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan-2018-02-05-januar-2018.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2018/02/Statistik-eReolen-Global-2018-02-05-januar.pdf
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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,
Biblo.dk, eKurser.nu og Verdensbiblioteket samt DBC’s services; Filmstriben, FaktaLink og Forfatterweb. 
 
Du får denne mail fordi du har tilmeldt dig på vores hjemmeside 
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http://www.netbib.dk/
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