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Nyheder fra eReolen
eReolen 2016
Forhandlingerne med forlagene om aftaler for 2016 blev
afsluttet lige før jul, og resultatet blev, at Gyldendal,
Politiken, Peoples' Press, Modtryk, Gad og Nyt Nordisk
Forlag Arnold Busck inkl. underforlag til disse såsom
Rosinante og Alvilda valgte at afbryde samarbejdet med
eReolen. Der sker altså en forventet reduktion af antallet af
titler på 900 ud af 5000 netlydbøger og ca. 3800 ud af
12.500 e-bøger. Ca. 250 e-bogsforlag og ca. 50
netlydbogsforlag fortsætter på eReolen, heriblandt den
største aktør på tjenesten i 2015, Lindhardt og Ringhof, der
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største aktør på tjenesten i 2015, Lindhardt og Ringhof, der
har underskrevet en toårig kontrakt med eReolen.
Restlån og reserveringer på licenstitler fra forlag, der
ikke har indgået aftale for 2016
Titler fra forlag, der ikke deltager i 2016 er fjernet pr.
1.1.2016. Undtaget er dog titler, hvor der stadig er en rest
ledige udlån på indkøbte licenstitler. Disse titler vil fortsat
kunne ses og lånes på eReolen i 2016. Reserveringer på
udgåede licenstitler, der er foretaget i 2015, vil fortsat
kunne anvendes af brugerne i 2016. Nogle udgåede
licenstitler vil i en periode ligge på eReolen, mens
reserveringer foretaget i 2015 afvikles, uden at der er
mulighed for at foretage nye lån eller reserveringer på
disse titler. Der vil på disse titler ikke være en låne- eller
reserveringsknap. Titlerne fjernes helt, når
reserveringskøen er afviklet.
På eReolen er vi rigtig kede af de mistede titler og de
gener, det medfører. Der er dog stadig over 4.100
netlydbøger og 8.600 e-bøger på eReolen, og hver måned
kommer der hundredevis af nye titler til.

Modeller og priser på e-bøger og netlydbøger
2016
I 2016 arbejdes der fortsat med 3 forretningsmodeller på
eReolen: Klikmodellen, licensmodellen og abonnementer.
Som noget nyt kan licensmodellen anvendes på
netlydbøgerne. Forventningen er, at det vil betyde flere nye
netlydbogstitler på eReolen. Det kræver dog
implementering af en teknisk løsning, som forventes at
være på plads i februar. På e-bøgerne vil der være
licenstitler fra 3 forlag: L&R, C&K forlag og Hr. Ferdinand.
Model

eReolen

Netlydbog

Klikmodel

For alle

For alle

Abonnement

Udvalgte forlag

Udvalgte forlag

Licensmodel

For de større forlag For alle

Abonnementer 2016
Der er indgået en aftale om abonnementer med følgende
forlag i 2016:
Forlag

E-bøger

Netlydbøger

Tellerup

Alle titler inkl. 2016

Alle titler inkl. 2016

Alle titler til og med

Alle titler til og med

Rosenkilde
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Rosenkilde

2015

Biblioteksmedier

2015
Alle titler til og med
2014

Abonnementerne omfatter i alt 1250 e-bøger og 990
netlydbøger. Hertil kommer tilvæksten af e-bøger og
netlydbøger fra Tellerup i 2016.
Abonnementstitlerne findes på forsiden af eReolens web
og app under benævnelsen ”Ekstra lån – Titler du altid kan
låne,” og de kan lånes ud over brugernes personlige
lånekvoter.

Licensmodellen
E-bøger kan fra de forlag, der har en aftale, lægges i licens
i 6 måneder, hvorefter de overgår til klikmodellen.
Lydbøgerne kan lægges i licens i 12 måneder efter
udgivelse, hvorefter de overgår til klikmodel. Efter nærmere
aftale med det enkelte forlag, er der mulighed for, at en lille
del af titlerne kan være på permanent licens.

Klikmodellen
Klikmodellen vil fortsat være den dominerende model. For
e-bøgerne er prisen til forlagene den samme som 2015.
For netlydbøgerne er der sket en ændring i udlånsprisen
fra en fast pris på 17 kr. pr. udlån til en variabel pris, der
afhænger af lydbogens varighed.

eReolen Global
På eReolen Global ligger Gutenberg-titlerne ikke længere
samlet ét sted, men kan nu søges frem blandt de andre
titler på siden. Indgangen til Gutenberg-titlerne på forsiden
af eReolen Global er derfor ikke længere tilgængelig.
eReolens materialevælgere er i øjeblikket i gang med at
udvælge de Gutenberg titler, der fortsat skal være
tilgængelige på eReolen Global. Gutenberg-titlerne er altid
tilgængelige, men tæller nu som noget nyt med i de
personlige udlånskvoter.

Statistik
Månedsstatistik for e-bøger
Månedsstatistik for lydbøger
Månedsstatistik for eReolen Global
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1112213
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Nyheder fra Forfatterweb
Nye, aktuelle portrætter til læseklubberne
Foto: Hans Frederik Asbjørnsen
Den norske novelleforfatter Ingvild H. Rishøi er som den
første nogensinde blevet nomineret i to kategorier i den
prestigetunge norske litteraturpris Brageprisen. Hun vandt
prisen for ”Vinternoveller”, der med sympatisk præcision
portrætterer nogle af samfundets skævere eksistenser.
Dem, der har kærlighed nok, men ikke har midler eller
overskud til at give den videre. Hendes noveller er skarpe
og milde og emmer af en rørende næstekærlighed.
Testklubben læser ’Vinternoveller’ i januar.

Foto: Wikipedia
Volker Kutscher genskaber mellemkrigstidens vilde Berlin
i krimiserien om kriminalassistent Gereon Rath, der i sit
opklaringsarbejde ender i miljøer med lurvede kriminelle,
mystiske bordeller og kokain-cabaretter. Den tyske forfatter
trækker i sine romaner på den amerikanske
gangsterroman, men sætter scenen i Weimarrepublikken i
en tid hvor Berlin er på kogepunktet og præget af social og
politisk uro, dekadence og en radikal kunstnerisk
opblomstring. Det er en fascinerende rejse ind i de sidste
tider, før nazismen ledte Tyskland ind i totalitarisme og
undergang.
Krimiklubben læser ’Den våde fisk’ i januar.

Foto: Politikens forlag
Anne-Cathrine Riebnitzsky er spritaktuel med romanen
’Orkansæson og stilheden’. Vi har i den anledning
opdateret portrættet med en værkgennemgang af romanen
som denne gang foregår i Guatemala.
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Nyheder fra Faktalink
Nye, aktuelle temaer på Faktalink i januar
Terrorisme
Et år efter terrorangrebet på Charlie Hebdo. Foto: Roland
Macri / Scanpix
Siden terrorangrebet i New York den 11. september 2001,
hvor al-Qaeda fløj to fly ind i World Trade Center, har
mange mennesker forbundet terror med islamistiske
fundamentalistiske grupper. Det var også tilhængere af
Islamisk Stat, som den 13. november 2015 angreb en
bydel i Paris og dræbte 130 mennesker, og i december
2015 åbnede et ægtepar ild mod et plejecenter i USA. Det
kom senere frem at ægteparret havde forbindelser til
Islamisk Stat.
Det er et år siden at bevæbnede mænd trængte ind hos det
franske satireblad Charlie Hebdo og dræbte 11 personer.
På Faktalink har vi samlet baggrundsartikler, film og andre
undervisningsmaterialer om terrorisme, radikalisme og
religiøs fundamentalisme.

EU og Europa
EU strammer skruen over for flygtninge. Foto: Leonhard
Foeger / Scanpix
I december 2015 stemte danskerne nej til at afskaffe
retsforbeholdet – ét af Danmarks fire EU-forbehold – ved
en folkeafstemning. Nej’et kommer på et tidspunkt hvor det
europæiske samarbejde er presset på flere fronter.
Økonomisk, retsligt og i forhold til flygtningestrømmen.
Vi har samlet en række baggrundsartikler, film og andre
undervisningsmaterialer om EU, Europa og EU-politik.

Nyheder fra Filmstriben
Markedsføring af Filmstriben
Det er dejligt at se at så mange biblioteker løbende gøre
deres brugere opmærksom på nye og gode film på
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1112213
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Filmstriben.
Vi minder om vores fælles enighed om ikke at anvende ord
som ”gratis”, ”frit” eller ”vederlagsfrit” i markedsføringen af
Filmstriben. Men hellere f.eks. ”let og lovligt”, et udtryk der
netop nu, i lyset af nye stigende tal for piratkopiering, giver
god signalværdi for bibliotekerne som formidlere af lovlige
digitale tilbud.
De bedste hilsner
Filmstriben redaktionen

Mest sete film på Filmstriben i 2015
De gode danske børnefilm ’Gummi T’, ’Otto er et
næsehorn’ samt ’Antboy’ har også i 2015 været de mest
populære film.
Danske spillefilm for voksne er ligeledes populære, det
gælder fx den underholdende ’All inclusive’, den rørende
’Stille hjerte’ om aktiv dødshjælp og Jakob Ejersbo
filmatiseringen ’Nordkraft’. Og som sidste år optræder også
Woody Allen på listen, denne gang med ’Magic in the
moonlight’.
1. Gummi T

2. All inclusive

3. Otto er et næsehorn

4. Klumpfisken
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5. Magic in the moonlight

6. Antboy

7. 12 years a slave

8. Harry Potter og de vises sten

9. Orla Frøsnapper

10. Nordkraft

11. Stille hjerte
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12. Ronja Røverdatter

13. Familien

14. Drengen med det tikkende hjerte

15. Mud

16. Max pinlig 3 – på Roskilde

17. Harry Potter og hemmelighederns kammer

18. Guldhornene
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19. Min lejlighed i Paris

20. Ækte vare

Nyheder fra Litteratursiden
Litteratursidens Generalforsamling afholdes den 14. marts
2016 kl. 12-15.30 i Vejle.
Litteratursiden er partner i biblioteksprojektet Advisory
board for digital litteratur, som netop har fået støtte fra
Kulturstyrelsen. Aarhus kommunes Biblioteker står for
projektledelsen.

Litteratursiden er samarbejdspartner i bibliotekernes
forfatterpris
I uge 2 og 3 kan alle ansatte på landets biblioteker stemme
på deres favorit blandt de nominerede til bibliotekernes
forfatterpris. Litteratursiden har udarbejdet portrætter af de
ti nominerede forfattere og holder talen for prisvinderen ved
prisoverrækkelsen på DBs kulturkonference i Flensborg
den 25. februar. Under artiklen Ti talenter indstillet til
bibliotekernes forfatterpris kan der downloades en plakat til
udstillinger mm.

Tema: Lyrik går tæt på det menneskelige
Årets første tema opfordrer til at dykke ned i lyrikken og
deltage i vores kommende lyriklæseklub. Med sine korte
associationsrækker og intense billedrigdom spejler lyrikken
den udfordring, det er at være menneske.
Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne.
Kommende temaer på Litteratursiden
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1112213
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Februar: Dansk nyere litteratur om perioden 1900-1950 - i
samarbejde med Folkeuniversitets århundredets festival
Marts: Krimier – optakt til og opfølgning på Krimimessen.

Henning Mortensen i DR Romanklubben
Forfatteren Henning Mortensen er selv aktiv i månedens
livlige debat om romanen Kvinden i Korshæren. Den 7.
januar skriver han bl.a. ”Det er helt usædvanligt
inspirerende for forfatteren at komme så tæt på læserne,
som det allerede er sket for mig i løbet af disse få
januardage”.
Henning Mortensen deltog også i snakken med deltagerne
i DR Romanklubben på Horsens Bibliotek.

Litteratursidens nye forfatterambassadør er Lotte Kaa
Andersen, forfatter til den anmelderroste roman
Hambrosallé 7-9-13. Lotte Kaa Andersen vil blogge på
Litteratursiden i de kommende måneder.

Nyheder fra Biblioteksvagten
BIBLIOTEKSVAGTENS NYE WIDGET ER LIGE
PÅ TRAPPERNE
Biblioteksvagten har udviklet en widget til DDB’s CMS.
Denne widget giver brugerne let adgang til online hjælp fra
Biblioteksvagten via en spørgeboks.
Brugerne kan selv bestemme, om de vil chatte med
biblioteksvagterne eller om de vil have svar via mail eller
sms.
Er det lokale biblioteksspørgsmål, der stilles, sendes
spørgsmålet videre til det relevante bibliotek. Det sker med
et enkelt klik fra Biblioteksvagtens administrationsside og
uden at brugeren inddrages i processen. Er spørgsmålet
mere generelt, vil Biblioteksvagten svare på det, og
brugeren vil få en hurtig besvarelse.
Lige nu bliver widget’en testet af bibliotekerne, og vi
forventer at den bliver tilgængelig via DDB CMS’et i løbet af
første kvartal for de af jer, som har redaktøradgang.
Det betyder, at alle danske folkebiblioteker let og uden
besvær har mulighed for at implementere Biblioteksvagten
åd
DDB hj
id
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på deres DDB hjemmesider.
Har du spørgsmål til Biblioteksvagtens widget, er du
velkommen til at skrive eller ringe til webansvarlig Claus
Aarslev på 3095 0102 eller mail bibcaa@herning.dk

BIBLIOTEKSVAGENS BRUSH-UP KURSER
Der er sket rigtig meget i Biblioteksvagten de seneste par
år! Og alle biblioteksvagter har været gode til at følge med i
udviklingen. Udviklingen har imidlertid skabt et behov for de
praktiserende biblioteksvagter om at blive klædt bedre på til
opgaven med at bemande Biblioteksvagten, bl.a. i forhold
til håndteringen af de spørgsmål, som kommer ind via
Biblioteksvagtens nye widget med indbygget chat.
Derfor har Biblioteksvagten inviteret til et halvdags brushup-kursus på hver af de 6 centralbiblioteker.
Mandag den 1. februar - Roskilde - Tilmelding senest
22. januar
Onsdag den 3. februar - Aalborg - Tilmelding senest
25. januar
Onsdag den 10. februar - Vejle - Tilmelding senest 1.
februar
Onsdag den 2. marts - Odense - Tilmelding senest
22. februar
Mandag den 7. marts - Gentofte - Tilmelding senest
26. februar
Onsdag den 16. marts - Herning - Tilmelding senest
7. marts

På dagen vil projektlederne bl.a. fortælle om arbejdet med
Biblioteksvagtens administrationsside, Vopros, vores nye
widget og chat. Men vi vil også diskutere kvaliteten i vores
besvarelser, hvad er et godt og dårligt svar.
Programmet ligger på www.centralbibliotek.dk og her kan
du også tilmelde dig.
Det er gratis at deltage, og der vil selvfølgelig være kaffe og
brød ved ankomsten, og sandwich at gå hjem på.
Vi håber at rigtig mange biblioteksvager har mulighed for at
deltage! Og har du spørgsmål er du velkommen til at
kontakte projektleder Vera Daugaard 3057
3252/bibvd@herning.dk
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1112213
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LEDIGE PLADSER I BIBLIOTEKSVAGTENS
SPECIALSTYRKE
Målet for Biblioteksvagtens tilstedeværelse på de sociale
medier er at være aktive på relevante netværk. Vi vil være
der hvor brugerne er og have en daglig interaktion med
dem. Biblioteksvagtens Specialstyrke opdaterer dagligt
Biblioteksvagtens profiler på Facebook og Twitter og
besvarer de spørgsmål/kommentarer, der kommer fra
brugerne.
I Specialstyrken er vi pt.12 entusiastiske biblioteksvagter
der elsker de sociale medier.
Vi har tilsammen ca. 10 timer om ugen, hvoraf de 3,75
timer finansieres af Biblioteksvagten. Resten er
egenbetaling og kan evt. betyde reduktion i timerne til dem
almindelige bemanding i Biblioteksvagten.
Fokus for Specialstyrken i 2016 er at få færdiggjort vores
indholdsstrategi, øge vores aktivitet på Instagram og
undersøge, om andre sociale netværk kunne være
relevante for Biblioteksvagten.
Men nu står Specialstyrken og mangler to personer! Kunne
du være en dem?
Er du entusiastisk bruger af Facebook, Twitter, Instagram
eller andre sociale netværk? Er du nysgerrig og modig og
ikke bange for at sætte dig selv i spil på de sociale medier.
Så er det helt sikkert dig, vi gerne vil have fat i.
Er du interesseret, vil du gerne melde dig på banen eller vil
du bare gerne høre mere om arbejdet i Specialstyrken, så
skal du ringe/skrive til Elisabeth Kaper Buch
30441054/bibebu@herning.dk

Nyheder fra eKurser
eKurser.nu starter 2016 op med 173 e-kurser på
portalen klar til brug
Status i det nye år er også, at der er en ledig plads for et
bibliotek, der skulle have lyst til at være med i
redaktionsarbejdet og at producere nye e-læringsvideoer
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1112213
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med delvis finansiering af forbrugte løntimer. Skulle dette
vække interesse for bibliotekspersonale, kan yderligere
oplysninger om muligheder og vilkår oplyses hos Grete
Halling, bibgh@herning.dk, tlf. 51 70 29 65. Deltagelse i
redaktionen giver et godt forum og fantastisk
kompetenceudvikling inden for bibliotekernes læring.
Nyeste skud på e-kurserstammen er disse e-kurser:

Windows 10
Dette kursus som mange af brugerne på eKurser.nu har
efterspurgt er nu tilgængeligt. Og her kan man sikkert få
mod på at få skiftet til den nye Windows-version i to dele:
http://www.ekurser.nu/kursus/346?s=rel

Twitter
Mange er på Facebook, men Twitter er vi ikke alle lige
fortrolige med at bruge. Stift bekendtskab med
mulighederne i dette ekursus: http://www.ekurser.nu/kursus/352

Rejsevejledning
I Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan man bl.a. få
informationer omkring særlige indrejseforhold, sundhedsog forsikringsforhold, kriminalitet og risikoforhold. Det er
også her man kan læse, om der er specielle pas- og
visumregler for en særlig destination. Lær mere på:
http://www.ekurser.nu/kursus/324

Identitetstyveri
Introduktion til de råd og vejledninger, du kan finde på
borger.dk, hvis man har mistanke om at man har været
udsat for identitetstyveri:
http://www.ekurser.nu/kursus/432

Anmeld cykeltyveri
Kurset giver en kort introduktion til, hvordan cykeltyveri
anmeldes ved hjælp af borger.dk
selvbetjeningsløsning: http://www.ekurser.nu/kursus/431
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Danmarkshistorien.dk
En kort introduktion til hjemmesiden danmarkshistorien.dk
fra Aarhus Universitet: http://www.ekurser.nu/kursus/433

Serie om sundhed på nettet:
Januar lægger ud med en række på 8 e-kurser om
sundhed. Her kan man finde ind til information om
sygdomme, hvordan man tjekker sin medicin på
min.medicin.dk og benyttelse af portalen sundhed.dk. Se
serien her: http://www.ekurser.nu/kursus/443?s=rel

Nyheder fra Palles Gavebod
Ambassadørnetværk for det nye site
I forbindelse med det nye site, der erstatter
pallesgavebod.dk, opfordrer projektledelsen til, at der
udvælges lokale ambassadør, som har ansvaret for
formidlingen af den interne kommunikation. Der bør findes
én ambassadør fra hver kommune – dog har mindre
kommuner mulighed for at slå sig sammen.
Ambassadører står lokalt for:
• Promovering af kampagner overfor fx børn, forældre og
skoler
• Information om udvikling
• Indhentning af ønsker til ny udvikling fra lokale biblioteker
• Inddragelse af lokale biblioteker
• Spredning af gode eksempler, og oplysning om nye
grupper, som andre biblioteker kan fortælle om til børnene
og/eller selv deltage i
Ambassadørgruppen bliver struktureret under de seks
centralbiblioteker og Københavns Biblioteker.
Læs FAQ om ambassadørnetværket her.
Tilmelding til ambassadørnetværk sker her.
Spørgsmål vedr. ambassadørnetværket kan rettes til
projektleder for Palles Gavebod, Line Røijen, på
liner@roskilde dk
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1112213
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liner@roskilde.dk.

Børnenes digitale virkelighed
– med udgangspunkt i bibliotekernes nye site for
de større børn
Palles Gavebod har i forbindelse med lanceringen af det
nye site udviklet en kursusrække i samarbejde med de
seks centralbiblioteker. Kursusrækken afholdes over tre
gange både i Roskilde og i Herning.
Kurset er åbent for tilmelding nu, og der er mulighed for at
tilmelde sig frem til 1.februar 2016.
Du kan tilmelde dig kurset i Herning her.
Du kan tilmelde dig kurset i Roskilde her.
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