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Nyheder fra eReolen
Nyt fra eReolen i januar
Rekordår på eReolen
2017 var på mange måder et rigtig godt år for eReolen,
hvor aktiviteten var rekordhøj, på trods af at en række store
forlag stod uden for tjenesten. Antallet af unikke brugere
nåede op på 366.000, og det samlede udlån ramte næsten
2,9 mio. Begge tal er højere end 2015, hvor alle forlag var
med. Det skyldtes dels en række større aftaler om frikøb af
titler med forlag som Lindhardt & Ringhof, Tellerup og
Biblioteksmedier, og dels at eReolen samarbejder med
branchen om flere forskellige typer af
digitaliseringsprojekter, som øger bredden og dybden i
titelmængden.
De store forlag og flere titler
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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eReolen har med assistance fra DDB tiltrådt en række nye
aftaler for 2018, mens den treårige aftale med Lindhardt &
Ringhof fortsætter fra 2017. Resultatet er flere, bedre og
billigere aftaler og flere titler end i 2017.
Inden jul lykkedes det at blive enig med Gyldendal (inkl.
Rosinante) og Modtryk (inkl. Alvilda) om at genoptage
samarbejdet. Aftalerne betyder en tilførsel af +6.500 ebøger og +800 lydbøger til børn og unge samt selvfølgelig
de løbende udgivelser i løbet af året.
De nye forlag – foreløbigt Gyldendal og Modtryk inkl. af
dem ejede forlag – kommer på tjenesten med forskellige
eksperimentelle modeller, hvoraf halvdelen af titlerne vil
ligge i forskellige restriktive modeller.
Forlagene ønsker at gå forsigtigt ind på tjenesten med
henblik på med tiden at løsne op. DR kommer til i løbet af
2018 med en lille samling radiodramaer som første sending
af måske flere.
Abonnementsaftalerne
Abonnementsaftalerne fortsætter i 2018 med flere titler for
færre penge. +5.000 nye titler er kommet siden sidste år,
og der ligger nu over 15.000 titler i abonnementsmodel,
hvorimod den samlede abonnementsbetaling falder lidt.
To mindre forlag er faldet fra abonnementsaftalen
(Lamberth og Flachs), mens Biblioteksmedier har øget
engagementet. Den store Lindhardt & Ringhof-aftale er i år
2 af 3, ligesom Tellerup og Jentas fortsat har en del af
deres bøger i abonnement.
Abonnementstitlerne er markeret med blåt ikon i app og på
web og findes på forsiden af eReolens web samt i appen
under benævnelsen ”Ekstra lån – Titler du altid kan låne”.

eReolen Go
eReolen Go er en støt voksende succes, både hvad angår
udlån og antal brugere, og der er mange gode historier ude
fra kommunerne, hvor biblioteket har slået hul ind til
skoleforvaltningen med det gode tilbud om digital
lystlæsning og integration med Biblo. Ved lanceringen i
2016 deltog ca. 560 skoler og ca. 200.000 elever, mens
antallet af tilmeldte skoler i slutningen af 2017 var steget til
ca. 850 og ca. 300.000 elever - en stigning, der også
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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afspejlede sig i en vækst i det gennemsnitlige udlån på
72% med UNI-Login.
Udlånsmønstret på eReolen Go viser en tydelig
sammenhæng mellem skoleferier og nedgang i
udlånstallet, hvilket understreger den positive effekt, som
skoler og lærere har på det stigende udlån på Go. For at
tilmelde skoler til eReolen Go med UNI-Login i 2018 skal
bibliotekerne indsende eReolen Go-kontrakten til Publizon
og sende en liste med skoler til skbr@aarhus.dk.
De enkelte kommuners samarbejde og kommunikation med
skolerne omkring eReolen Go varierer fra kommune til
kommune, men samarbejdet har afgørende betydning for
synliggørelsen og anvendelsen af tilbuddet. I 2018 vil
projektet ”Frilæsning med eReolen Go” bidrage med forslag
til at styrke samarbejdet mellem bibliotek og skole omkring
formidling og anvendelse af eReolen Go.
Afregningsmodeller mellem skole og bibliotek aftales
individuelt fra kommune til kommune, men de mange
abonnementstitler bidrager til at sætte prisen pr. udlån ned.
I 2017 udgjorde andelen af abonnementsudlån med UNILogin 55% for e-bøgerne og 70% for lydbøgerne. I 2018
udgør andelen af abonnementstitler i eReolen Go’s katalog
ca. halvdelen af kataloget.

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

Nyheder fra Filmstriben
Nyheder fra Filmstriben i januar

Følg Filmstriben på Instagram
Filmstriben er på Facebook og Twitter og nu også på
Instagram Følg Filmstriben på Instagram og få nyheder,
anbefalinger og fede billeder.

Top 10 lister over de meste sete film i 2017
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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Top 10 lister over de meste sete film i 2017
Den lille prins

Captain Fantastic

Se listen over de mest sete film i 2017.
Top 10 lister over de mest sete film i december
Den anden side. Dokumentar
3 ting. Spillefilm. Voksne

Astrid Lindgrens jul. spillefilm. Børn

Se listen over de mest sete film i december 2017.

Nyheder fra Faktalink
Nyt fra Faktalink i januar 2018

Star Wars
Siden den første Star Wars-film kom i 1977, har
instruktøren George Lucas’ science fiction-rumeventyr om
det godes kamp mod ondskaben henrykket millioner kloden
over.
Star Wars filmen The Last Jedi. Foto: Sipa Asia / Scanpix

Rusland – op til 1991
Rusland har fostret komponister, poeter og forfattere som
Tjajkovskij, Pushkin og Dostojevskij og politiske ledere som
Ivan den Grusomme, Lenin og Stalin. Ruslands
magtposition har siden 800-tallet været foranderlig og i
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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magtposition har siden 800-tallet været foranderlig, og i
1991 kollapsede Sovjetunionen.
Der følger endnu en artikel om Rusland efter 1991.
Den russiske revolutions ledere i 1919: Stalin, Lenin og
Kalinin. Foto: New York Public Library / Scanpix

Den Franske Revolution
Mange af de ideer, som i store dele af verden i dag regnes
for vigtige og uomgængelige, trækker tråde tilbage til Den
Franske Revolution.
Historisk tegning: Den 14. juli 1789 stormer folket Bastillen.
Den franske revolution er begyndt. Ukendt / Scanpix

Computerspil (Faktalink light)
På verdensplan er der næsten to milliarder mennesker som
bruger en del af deres fritid på at spille computer.
Arena Randers er der GGfestival, en gamerfestival hvor
1000 børn og unge kan spille sammen med og mod
hinanden i forskelige computerspil og møde de største,
danske YouTubere. Foto: Axel Schütt / Scanpix

Nyheder fra Forfatterweb
Nyt på Forfatterweb i januar:

Michael Strunge og 1980’erne
I juni 2018 ville Michael Strunge være fyldt 60 år, og i den
anledning kommer der en ny film om ham. ”Michael
Strunge – Væbnet med ord og vinger”. Filmen har premiere
i danske biografer den 11. januar og kommer til
bibliotekerne senere på året.
Forfatterweb har lavet et tema som giver forskellige
indgange til dansk litteratur i 1980’erne og mulighed for at
dykke ned i periodens meget forskellige forfatterskaber.
Se også den ny artikel om 1980’erne på Faktalink.
Michael Strunge. Foto: NF / Scanpix
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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Michael Strunge. Foto: NF / Scanpix

Sara Omar
I debutromanen ”Dødevaskeren” fra 2017 beskriver Sara
Omar vold, undertrykkelse, stigmatisering og social kontrol
af kvinder i Kurdistan, men også blandt muslimer i Vesten.
Foto: Politikens forlag

Tine Høeg
Tine Høeg, som vandt Bogforums debutpris 2017, er
fascineret af voksenlivets mange facetter – især den del
der handler om samfundets forventninger til hvordan man
er ”ægte” voksen.
Foto: Lærke Posselt

Iben Krogsdal
Iben Krogsdals forfatterskab spænder vidt. I et
hverdagssprog omsætter Iben Krogsdal store følelser som
angst, fortvivlelse, ensomhed og glæde til noget
håndgribeligt og ilgængeligt for læseren.
Foto: Ida Schmidt

Andreas Pedersen
Andreas Pedersen skriver om det moderne landboliv, ung
kærlighed og andre menneskers bevægelser. Det handler
om at give sig hen til skønheden. Modtager af MunchChristensens Kulturlegat 2017.
Foto: Sofie Amalie Klougart

Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro, som i 2017 modtog Nobels Litteraturpris,
skriver romaner om erindringens kraft – hvordan den slører
begivenheder og har det med at give anledning til
selvbedrag.
Foto: Jane Brown / Scanpix

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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Nyheder fra eKurser.nu
Nyt fra eKurser.nu
eKurser.nu er i fuld gang med planlægning af hvilke nye
emner, der skal tages fat på i bibliotekernes elæringsportal. Fremover vil det ikke kun være den usikre itbruger der er målgruppen, men også nogle af de andre
målgrupper som bibliotekerne betjener. Her kan fx nævnes
studerende, som bibliotekerne vejleder i at lave bedre
søgninger til opgaverne, eller borgeren der er lige lovlig
meget på sin mobil, og som ønsker et mere bevidst forbrug
af det digitale. Men også borgeren, der står og skal indrette
sit digitale hjem, og har brug for vejledning i gadgetjunglen.
Redaktionen for eKurser.nu efterlyser input fra
bibliotekspersonale rundt om i landet på andre emner, hvor
I har registreret et behov hos brugerne. Ideer kan forslås til
koordinator for eKurser.nu Grete Halling,
bibgh@herning.dk, tlf. 51702965
Nyeste kurser:
Køb nyt TV
Udvalget af tv er enormt og derfor hjælper vi dig, når du
skal på indkøb.
http://www.ekurser.nu/kursus/550
Teamviewer fjernstyring
Bor man langt væk fra en man vill hjælpe med it, og hvor
forklaringer gennem en telefon ikke fungerer, så kan
Teamviewer være redskabet, som giver dig mulighed for at
overtage pc-skærmen. I dette kursus får du en introduktion
til at bruge Teamviewer
http://www.ekurser.nu/kursus/549
Kvalificeret søgning
Som studerende der skal skrive opgave er det essentielt at
kunne søge kvalificeret efter materialer som opgaven kan
bygges på. Søgeteknik skal bruges hvad enten der søges
på Google, i icensdatabaser eller bibliotekskataloger. I
dette kursus gives en overordnet introduktion til
søgestrategi- og teknik.
http://www.ekurser.nu/kursus/548

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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Nyheder fra Litteratursiden
Nyt fra Litteratursiden i januar
Midler fra DDB til digital kampagne
Litteratursiden har modtaget 200.000 kr. fra DDB til en
digital kampagne i anledning af den nye og mere bredt
appellerende version af sitet. Kampagnen vil rumme korte
videoer, primært til Facebook, og skal med elementer af
storytelling og visning af indhold fra sitet, få endnu flere
brugere ind på sitet. Kampagnen sættes i gang når vi i
løbet af første kvartal har fået implementeret alle rettelser
på det nye site.
Artikel om den nye version af Litteratursiden: Danmarks
biblioteker
Litteratursiden bag Blixenprisen til årets bedste
litteraturformidler i 2018
I 2017 tog Litteratursiden initiativ til Blixenprisen til årets
bedste litteraturformidler. Prisen pris fik stor opbakning, og
de mange indstillinger understregede, at der er et væld af
gode litteraturformidlere på bibliotekerne. I 2018 bliver vi
også sponsor for prisen, og vi er i øjeblikket i dialog med
Dansk Forfatterforening, Danmarks Biblioteksforening og
Bibliotekarforbundet om prisens profil. Der kan indstilles
kandidater fra slutningen af januar til 1. marts. Blixenfesten
afholdes 25. maj på Folketeatret i København.
Generalforsamling 20. marts i Odense
Litteratursidens Generalforsamling er den 20. marts og
første del af dagen afholdes sammen med eReolen og
Biblio og sætter fokus på læsning og litteratur. Der vil bl.a.
være oplæg ved professor Peter Simonsen, Syddansk
Universitet, om læsningens sociale og helbredsmæssige
dimensioner.
Tema: Nyere islandske fortællinger
Den islandske litteratur er sin helt egen. Med en stærk
litterær tradition i bagagen, bærer islændingene et unikt
litterært sindelag med sig.
Artikel af forfatter Einar Már Gudmundsson: Hvorfor er der
så mange forfattere på Island?

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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Artikel af oversætter Kim Lembek: Stærke kvinder og
marginaliserede mænd i nyere islandsk litteratur
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:
53029418 OR 53460429 OR 52863767 OR 53472427 OR
53562728 OR 52376505 OR 52644348 OR 51704193 OR
52669553 OR 52282411
Tove Ditlvesen
Minitema om Tove Ditlevsen i anledning af at hun ville være
fyldt 100 år den 14. december 2017.
Temaer på Litteratursiden i 2018
Januar: Nye islandske fortællinger
Februar: Afrikanske forfattere – det afropolitanske.
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: Digital litteratur – samarbejde med
biblioteksprojektet Advisory Board for digital litteratur
Minitema om Helle Helle i anledning af hendes
aktuelle roman.
Maj: Blixenprisen – ny samfundsdebatterende
litteratur
Juni: Internationale forfattere, bl.a. Herta Müller og
Judith Hermann - samarbejde med international
festival i AarhusLiteratureXchange
August: Afventer
September. Debutanter – samarbejde i forbindelse
med debutantprisen 28. september
I løbet af 4. kvartal: Børnelitteraturtema, herunder digital
børnelitteratur.
De nominerede til DR Romanprisen 2018
Find alt vores indhold om bøgerne og læs portrætter af de
seks nominerede forfattereher.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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DR Romanklubben i januar
Debat om månedens bog Sus af Jonas T. Bengtsson
foregår på Facebook og her, hvor vi har samlet
anmeldelse, analyse og portræt, og giver brugerne
mulighed for at anmelde bogen.

Nyheder fra Biblo
Nyt fra Biblo i januar

Ny projektleder
Fra 1. februar får Biblo ny projektleder, Dorthe Hammerich,
da Biblos nuværende projektleder starter i ny stilling som
børnekulturkoordinator for et nyt børnekulturhus.
Vi glæder os til at have Dorthe tilbage i stillingen, som hun
også besad under de nuværende projektleders barsel.
Evaluering af jeres brug af Biblo i 2017
Vi vil gerne have jeres hjælp til at evaluere Biblo. Derfor har
vi udformet et evalueringsskema, som I meget gerne må
udfylde. Skemaet handler om jeres brug af Biblo, og vi vil
gerne høre jeres mening om, hvordan det fungerer at bruge
Biblo i jeres arbejde.
I kan finde skemaet her.
Deadline for besvarelse af evalueringen er d. 31. januar
2018
Forskningens Døgns skoleprogram 2018: OM AL TID
I december kunne vi afsløre temaet for skoleprogrammet til
Forskningens Døgn, nemlig TID.
I kan læse mere om temaet og skoleprogrammet på:
omaltid.dk
Tilmeldingsfristen for biblioteker, der ønsker at være med,
er d. 1. februar 2018. Tilmelding sker her.
Fælles generalforsamling for Biblo, eReolen og
Litteratursiden
Tirsdag d. 20. marts 2018 afholder vi fælles
generalforsamling med eReolen og Litteratursiden.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1396633
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Programmet er ikke helt færdigt – men vi lover, at det bliver
rigtig godt.
Tilmelding skal ske her senest mandag d. 5. marts 2018

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.
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