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Nyheder fra eReolen
eReolen 2017 – nye aftaler med forlagene 
 
Der er indgået nye aftaler med forlagene for 2017.
Resultatet er bedre og billigere aftaler. Brugerne får adgang
til et større udbud af lyd- og e-bogstitler, der kan læses og
lyttes uden begrænsninger for den enkelte bruger. 
 
Dette hænger bl.a. sammen med, at eReolen og Lindhardt
& Ringhof (L&R), der er det største forlag på eReolen, har
indgået en 3-årig aftale om udlån af e-bøger og
netlydbøger. Der er tale om en abonnementsaftale, hvilket
indebærer, at der betales et samlet beløb for benyttelse af
forlagets titler. Bibliotekerne får med aftalen en nem
adgang for brugerne til titlerne, og aftalen giver en stabilitet
og kontinuitet i et titeludbud, der udgør en væsentlig del af
titlerne på eReolen. Aftalen betyder desuden, at
bibliotekerne får større forudsigelighed i udgifterne til
udlånet. Bibliotekerne skal bruge flere penge på betaling af
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rater til abonnementsbetaling, men det opvejes af en lavere
betaling for løbende forbrug. 
 
Ud over aftalen med L&R er der indgået
abonnementsaftaler med Tellerup, Biblioteksmedier,
Forlaget Flachs, Lamberths Forlag og Jentas. 
 
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. 
 
Forhandlingerne har også medført, at der kommer nye titler
fra forlaget C&K og Hr. Ferdinand, der er tilbage på
eReolen.

Fortsat tilskud til udlån på eReolen Go med UNI-Login
for 2017 
 
Bibliotekerne skal indgå nye aftaler om adgang til eReolen
Go med UNI-Login for 2017, hvis skolebørnene fortsat skal
have adgang via UNI-Login. Publizon har fremsendt nye
kontrakter for eReolen Go med UNI-Login i 2017 som
tillægskontrakter sammen med kontrakterne for eReolen. 
 
Kulturstyrelsen har valgt at forlænge perioden, hvor
bibliotekerne kan opnå tilskud til 2017. Kulturstyrelsen
bevilgede i juni 2016 et tilskud på 1 mio. til udbredelse af
eReolen Go. Der er omkring 700.000 kr. til rest af
tilskuddet, som efter aftale med Kulturstyrelsen kan
anvendes i 2017. Det betyder, at udlån med UNI-Login i
2017 fortsat kan foregå med en prisreduktion på 50% pr.
lån, indtil tilskuddet er brugt op.

Vinterkampagne – Vintertid er læsetid 
 
Vintertid er læsetid, og det vil eReolen hylde med en
vinterkampagne. Kampagnen starter midt i januar og kører
indtil midt i februar. Den retter sig både mod eksisterende
og nye brugere, og især ønsker redaktionen at nå brugerne
gennem de sociale medier. 
 
eReolens redaktion vil i kampagnen opmuntre til
læsehygge i den kolde og mørke vintertid. Efter en hektisk
jul er der mange, som har brug for – men også tid og lyst til
– fordybelse og selvforkælelse. Derfor vil indholdet af
kampagnen fokusere på koblingen mellem vinterhygge og
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kampagnen fokusere på koblingen mellem vinterhygge og
den digitale læseoplevelse. Digitale bøger er ikke kun gode
at have med på farten. De kan også skabe basis for
fordybelse og ro. 
 
Kampagnen vil både på de sociale medier og
hjemmeside/app byde på nyheder og karruseller, som tager
udgangspunkt i den gode læseoplevelse i vinterperioden. I
formidlingen vil man bl.a. kunne finde anbefalinger til
hyggelæsning med børnene, gode bøger til kolde dage,
lydbøger, man kan tage med under dynen,
kærlighedsbøger, der varmer etc. 
 
Med udgangspunkt i kampagnebilledet vil redaktionen
opmuntre brugerne til selv at dele billeder af deres
vinterhyggelæsning med eReolen under hashtagget
#ereolen på instagram eller på eReolens Facebook-side.
Det bedste billede vil blive præmieret med et par lækre
hørebøffer. Bibliotekerne er meget velkomne til at dele
opslagene fra eReolens sider. 
 
Man kan finde kampagnens markedsføringsmaterialer til
tryk og digital anvendelse, bl.a. til storskærme og
webbannere, på www.ereolen.dk under ”Presse” og
”Kampagner” (https://ereolen.dk/kampagner) i footeren.
Materialet vil være tilgængeligt senest mandag den 16.
januar.

eReolen Global 
 
I december er der blevet læst ekstraordinært mange
engelsksprogede bøger på eReolen Global. December
måneds udlånstal på over 4900 udlån er rekordhøjt for
Global, der sidst toppede i sommerferiemåneden juli 2016.
Der ligger nu 4460 titler på eReolen Global, så udlånstallet
følger fint med forøgelsen af titler. Antallet af unikke
brugere har de seneste måneder ligget lige omkring de
3000, så der er basis for at udbrede kendskabet til servicen
yderligere. eReolens redaktion vil i denne forbindelse gerne
minde om, at der i vinteren 2016 er udarbejdet nyt
vejledningsmateriale og opdateret
markedsføringsmateriale, som ligger tilgængeligt i footeren
på eReolen.dk  
 
Markedsføringsmateriale: https://ereolen.dk/pr-global 
 
Vejledninger: https://ereolen dk/global

https://ereolen.dk/kampagner
http://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/pr-global
https://ereolen.dk/global


19/6/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1254737 4/9

Vejledninger: https://ereolen.dk/global 
 
Nye titler på eReolen Global 
 
Der kommer løbende nye titler på eReolen Global, og der
er kommet en del nye til i løbet af vinteren 2016. De nye
titler kan altid ses i den øverste karrusel på siden. De
øvrige karruseller opdateres jævnligt, så der altid er nye
anbefalinger af engelsksprogede e-bøger og lydbøger.  
 

Pakke med digitale materialer eReolen Go 
 
Sidst i december sendte eReolen Go to forskellige trykte
flyers ud til alle bibliotekerne, en introduktionsflyer og en
børnehaveflyer. Introduktionsflyeren kan benyttes i
biblioteksrummet og sendes ud til tilmeldte skoler.
Børnehaveflyeren henvender sig til forældre til børn i
børnehavealderen (3-6 år). Den kan med fordel omdeles til
forældre i børnehaver, men også benyttes til uddeling i
biblioteksrummet. 
 
I januar er der annoncer for eReolen Go i den digitale og
trykte udgave af ”Folkeskolen,” et fagblad for
folkeskolelærere, der udgives af Danmarks Lærerforening. 
eReolen Go har lavet en pakke med grafik og
tekstmateriale til skoler, der tilbyder UNI-Login til eReolen
Go. Materialerne kan understøtte skolernes kommunikation
til lærere og forældre omkring tilbuddet, bl.a. via fælles
medarbejderintra og forældreintra. 
 
Pakken sendes til de biblioteker, der har tilmeldt skoler til
UNI-Login, da eReolen Go ikke henvender sig ikke direkte
til skolerne. Bibliotekerne opfordres til at sende materialet
videre til samarbejdsskolerne. Pakken kan sendes ud til
skolerne via jeres normale kontaktperson på skolerne.
Vores erfaring er, at det også er en god idé at sende
materiale som dette gennem de pædagogiske
læringskonsulenter/vejledere på skolerne –de er med til at
sikre, at materialet kommer rundt til alle lærerne. 
 
Der er mulighed for at få en liste over Pædagogiske
Læringskonsulenter ved henvendelse hos de to foreninger:
Kommunernes forening for pædagogiske læringsvejledere
(https://www.kfplc.dk/ ) og Pædagogisk
læringscenterforening (http://www.plcf.dk/), eller ved
henvendelse til Britt fra eReolen Go på skbr@aarhus.dk.

https://ereolen.dk/global
https://www.kfplc.dk/
http://www.plcf.dk/
mailto:skbr@aarhus.dk
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henvendelse til Britt fra eReolen Go på skbr@aarhus.dk. 
 
Den digitale pakke, der sendes ud i januar indeholder
nedenstående elementer: 
1. A4 PDF (målgruppe: lærere og forældre via
forældreintra) 
2. Forslag til tekst til forældreintra og Facebook opslag 
3. Billeder til anvendelse på forældreintra eller Facebook 
4. Link til webbannere, plakater og flyers til print:
https://ereolengo.dk/content/markedsfoeringsmaterialer 
 

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

Nyheder fra Filmstriben
Den eksisterende “Filmstriben i Lænestolen” app er nu
opdateret med info om lukning og direkte link til at hente
den nye “Filmstriben Next” app i AppStore. 
 
Den gamle Lænestol app er også blevet lidt mere grå og
har fået navnet ”Old lænestolen”. 
 
Når man åbner den gamle app, opfordres man til at skifte til
den nye app. Hvis man ikke vil skifte nu, klikker man på
”Ikke nu” i øverste højre hjørne. Men app’en skal skiftes
inden den 10. januar, da den gamle lænestol-app ikke
fungerer med det nye site.

Nyheder fra Faktalink
Nye Faktalink artikler: Pressefrihed : Asylcentre i
Danmark : Aktiv dødshjælp : Danmarkskanon

Auschwitz-dagen i 2017 
 
Temaet for Auschwitz-dagen i 2017 er flugt. Dagen, som er
Danmarks minde og mærkedag for ofre for Holocaust og
andre folkedrab, markeres officielt den 27. januar.

mailto:skbr@aarhus.dk
https://ereolengo.dk/content/markedsfoeringsmaterialer
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/01/December-2016_Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/01/December-2016-Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/01/statistik-eReolen-Global-december-2016.pdf
http://www.filmstriben.dk/
https://itunes.apple.com/dk/app/filmstriben-next/id1099142620?l=da&mt=8
https://faktalink.dk/


19/6/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1254737 6/9

andre folkedrab, markeres officielt den 27. januar. 
 
På Faktalink har vi samlet en række artikler om flugt i bred
forstand. Læs mere

Pressefrihed 
  
Pressefrihed er mediernes ret til at bringe journalistik,
opinionsytringer og meddelelser uden sanktioner.
Pressefrihed er en del af ytringsfriheden og beskyttet af
Grundloven.

Asylcentre i Danmark  
 
Igen i 2016 opstod der debat om forholdene på
asylcentrene. Især på nogle af de særlige asylcentre for
børn hvor der var eksempler på vold og overgreb, og hvor
personalet ikke altid er uddannet til at arbejde med børn.

Aktiv dødshjælp 
 
Det er ulovligt at foretage aktiv dødshjælp i Danmark. Men
debatten om at gøre aktiv dødshjælp lovligt dukker med
mellemrum op i udlandet og herhjemme.

Danmarkskanon 
 
I december 2016 blev Danmarkskanonen offentliggjort.
Danmarkskanonen er ment som et dannelsesprojekt der
skal gøre danskerne bevidste om de værdier, traditioner og
begivenheder.

Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb i januar: Johannes Møllehave :
Virginia Woolf : Hanya Yanagihara

Johannes Møllehave 
  
Da Johannes Møllehave var barn, blev han klappet på
hovedet af sin far hver gang han rimede. Den 4. januar
2017 fyldte den produktive forfatter 80 år. Se portrættet af
den folkekære digter og præst.

Virginia Woolf 

https://faktalink.dk/tema-auschwitz-dag-2017-flugt
https://faktalink.dk/pressefrihed
https://faktalink.dk/pressefrihed
https://faktalink.dk/aktiv-dodshjaelp-2017
https://faktalink.dk/danmarkskanon
https://forfatterweb.dk/
https://forfatterweb.dk/oversigt/mollehave-johannes
https://forfatterweb.dk/oversigt/woolf-virginia
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Virginia Woolf er aktuel i Klassikerklubben i januar med
’Bølgerne’ om seks venner Bernard, Neville, Louis, Rhoda,
Jinny og Susan fra barndommen og til livets afslutning.
Deres fællesskab, deres splittelse, deres sorger og glæder,
og deres minder.

Hanya Yanagihara 
  
Amerikanske Hanya Yanagiharas første roman ”The
People in the Trees” udkom i 2013, men det var først med
”Et lille liv” fra 2015 Yanagihara fik et internationalt
gennembrud. På Louisiana Literature i 2016 kunne man
opleve den bemærkelsesværdige forfatter.

Nyheder fra Litteratursiden
Litteratursidens Generalforsamling 27. marts i
Middelfart 
Mandag den 27. marts 2017 kl. 12-00-15.30 afholdes
Litteratursidens Generalforsamling på Middelfart Bibliotek.
 

Tilbud om PR materiale fra Litteratursiden 
Litteratursiden tilbyder nu nye, flotte forfatterplakater. Fire
forskellige forfattere, Merete Pryds Helle, Eva Tind, Trisse
Gejl og Jussi Adler-Olsen siger nogle pæne rigtig ord om
Litteratursiden på plakaterne. I kan i første omgang få
tilsendt to plakater af hver forfatter samt bogmærker og
postkort. Bestil materialet hos Nadja Agerbak på e-
mail: nadja@agerbak.dk 
  
Desuden tilbydes orange/hvide Litteratursiden skamler,
som I kan bruge til udstillinger i biblioteket. I kan hver få
tilsendt 7 skamler, men skriv en mail, hvis I har brug for
flere. Bemærk at skamler bestilles hos Birgitte Brauüner på
Vejle bibliotekerne, e- mail: bbr@vejlebib.dk 
 
Alt PR-materiale bestilles i denne omgang senest 12.
januar 2017.

Tema i januar: Stærke stemmer fra 70’erne 
Bekendelseslitteraturen fra 70'erne har fået en renæssance
og temaer som moderskab og familie dukker op igen. Læs

https://forfatterweb.dk/yanagihara-hanya
http://www.litteratursiden.dk/
mailto:nadja@agerbak.dk
mailto:bbr@vejlebib.dk
http://www.litteratursiden.dk/temaer/staerke-stemmer-fra-70erne
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om de bedste værker og nyere litteratur om 70'erne. 
Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne - find dem
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. 
 
CMS: 
50759466 OR 52280931 OR 51071212 OR 05679842 OR
51976037 OR 26533163 OR 27417981 OR 26236231 OR
51206134 OR 51735706 OR 25127196 OR 25387333 OR
28214065 OR 50504794 OR 29570019 OR 50718840 OR
51304241 OR 29172889 OR 52319595 OR 26673267 OR
21087947 OR 05110424 OR 51071212 OR 51976037 OR
25826817 OR 26533163 OR 25387333 OR 52309964 OR
26673267 OR 05110424 
  
Kommende temaer på Litteratursiden: 
Februar:  Nye familieformer 
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

DR Romanklubben: Debat om Folkets skønhed

Læs analysen af bogen her.

Blogindlæg: Nyt på Nordisk Kvindelitteraturhistorie

Hvis ikke du allerede har stiftet bekendtskab med Nordisk
Kvindelitteraturhistorie på nettet, så er det på høje tid. Det
geniale site er netop blevet opdateret med nye artikler og
er et uomgængeligt opslagsværk for alle
litteraturmennesker.

http://www.litteratursiden.dk/temaer/staerke-stemmer-fra-70erne
http://www.litteratursiden.dk/debat/romanprisen-2017-merete-pryds-helle
http://litteratursiden.us12.list-manage1.com/track/click?u=cc408bb7b5ba10a6cf3827758&id=ff1e8518ed&e=dd03e54c84
http://www.litteratursiden.dk/blogs/anne-birgitte-hundahl/20170103
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Nye udgivelser i januar

Få et overblik over nogle af de bedste nye udgivelser i
januar 
Nye udgivelser i januar 
Få et overblik over nogle af de bedste nye udgivelser i
januar 
  
Nye/opdaterede lister: 
Danske slægtsromaner 
  
Vindere af Nordisk Råds Litteraturpris 
  
En ny begyndelse 
  
Graphic novels udgivet i 2016 
  
Danske debutanter 2016 
  
Nye anmeldelser i 2017
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