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Nyheder fra eReolen
Aftalerne med de store forlag er forlænget
Aftalerne med de store forlag om deltagelse i eReolen, der
blev indgået i december 2014 omfattede perioden januarjuni 2015, med mulighed for forlængelse. Der er nu indgået
aftale om en forlængelse for det næste halve år, så alle de
store forlag, der kom med fra januar i år fortsætter på
eReolen frem til nytår, hvor der skal forhandles nye aftaler.

Markedsføringsmateriale til eReolens
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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sommerkampagne
eReolens sommerkampagne 2015 med titlen ’Sommeren
er fuld af gode historier’ skydes i gang i dag.

Kampagnen har til formål at øge lysten til at læse blandt
flere børn og voksne. Kampagnen henvender sig som
skitseret i sidste Netbib nyhedsbrev til børnefamilien. Ved
at fokusere på børnefamilien som kampagnens overordnet
målgruppe, ønsker eReolen at nå både voksne, børn og
unge
Markedsføringsmaterialerne til kampagnen ligger nu klar
på eReolen.dk under ”Presse” og ”Kampagner” i bunden af
siden.
Der er udviklet 3 motiver til kampagnen. Hvert motiv
henvender sig til hver sin målgruppe:
Motiv 1: Forældre til småbørn; Her er det højtlæsning for de
små børn og hygge med mor og far, som er i fokus.
Motiv 2: Forældre i børnefamilier; Her er der fokus på
alenetiden til den voksne, hvor de kan fordybe sig i en god
historie.
Motiv 3: Børn og unge i aldersgruppen 8-14 år; Her er
fokus litteratur til børn og unge, som de let kan tilgå og
underholde sig med i ferien.
Inspiration til sommerferielæsning
Redaktionen på eReolen understøtter sommerkampagnen
med masser af gode nyheder med forslag til læsning,
anbefalinger af serier og karruseller med e-bøger og
lydbøger hele juli og august Alle biblioteker er velkommen
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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lydbøger hele juli og august. Alle biblioteker er velkommen
til at anvende nyheder fra eReolen på deres lokale
biblioteks hjemmeside.
Alt designmateriale, herunder trykklare filer til plakater, roll
up bannere, loftbanner samt digitale filer til hjemmesider,
storskærme og layout til indholdskanalerne er tilgængeligt
her.
Vi vil meget gerne se, hvordan I udsmykker
biblioteksrummene med inspiration i sommerkampagnen
eller høre, hvis I har henvist særligt til eReolen på jeres
hjemmesider. Del endelig billeder og input med os
på redaktionen@ereolen.dk

eReolens sommerkampagne på Facebook
eReolen præsenterer masser af spændende
gæsteforfattere på Facebook i løbet af sommeren. Bl.a.
gæster forfatterne Benni Bødker, Line Kyed Knudsen og
Kirsten Harild hver en uge på eReolens Facebook side
med personlige indlæg om deres inspirationskiler og
skriveproces. Benni Bødker starter kavalkaden op i uge 27,
og derefter kører gæstebloggerne på eReolens Facebook
side sommeren ud.
Så kig ind på eReolens Facebook side og del alle de
spændende indlæg fra gæsteforfatterne på jeres egen
Facebook side.

Abonnementstitler kan nu lånes, uden at det
tæller med i brugernes kvoter
På eReolens hjemmeside er det nu muligt at låne titler
indkøbt i abonnement udenom de personlige udlånskvoter
fra bibliotekerne. Titlerne kaldes ”Ekstra lån” overfor
brugerne og indeholder abonnementstitler, der allerede er
betalt af bibliotekerne med et engangsbeløb. Der betales
dog fortsat transaktionsgebyr pr. udlån. Læs mere om
baggrunden for abonnementstitlerne her
De udvalgte titler kaldes som sagt ”Ekstra lån”, og der er et
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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De udvalgte titler kaldes som sagt Ekstra lån , og der er et
antal på ca. 1600 forskellige titler fordelt på e-bøger og
lydbøger, der altid kan lånes. Det giver brugerne mulighed
for at tage flere titler med på ferie. Titlerne indgår i
eReolens sommerkampagne i nyheder og karruseller på
eReolen.dk. Bibliotekerne er meget velkomne til at
anvende eReolens redaktionelle indhold som karruseller og
nyheder på deres egne hjemmesider. Det er muligt at
rekvirere nyheder samt lister med ISBN-numre til
karruseller om emnet ved henvendelse til skbr@aarhus.dk.
I første omgang bliver ”Ekstra lån” titlerne synliggjort på
eReolens hjemmeside. Opdateringen til iOS app’en med
”Ekstra lån” er sendt i App Store og forventes klar indenfor
et par uger, mens Android app’en er til test og forventes
klar i Google Play indenfor den nærmeste fremtid. Når man
låner ”Ekstra titler” på eReolens hjemmeside, er det
naturligvis muligt at tilgå titlerne i eReolens apps fra ”Min
side.” Man kan læse og lytte til ekstra lån på samme vis
som andre lånte titler.
Læs mere om, hvordan ekstra lånene er synliggjort på
hjemmesiden her
Her er et udkast til en nyhed til de lokale bibliotekers
hjemmesider omkring ”Ekstra lån” på eReolen.

Opdatering til eReolens iOS app
Indenfor de nærmeste par dage bliver der en opdatering til
eReolens iOS app klar i App Store. Opdateringen
indeholder opdateringer af reader og player, der bl.a.
betyder forbedret spoling i lydbøgerne og bladring via tryk i
margin i e-bøgerne.

eReolen Global
I sidste nyhedsbrev orienterede vi om lancering af den nye
digitale service sReolen Global, der indeholder
udenlandske e-bøger på engelsk. Rigtig mange biblioteker
har aktiveret servicen og markedsført den på hjemmesiden.
Hvis der fortsat er biblioteker, der ikke har fået aktiveret den
nye service, kan de få vejledning om servicen og
opsætningen i VIP basen ved at kontakte
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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kontakt.overdrive@ereolen.dk.

Nyheder fra Palles Gavebod
Sommerbogen er i fuld gang
Fredag den 19. juni åbnede omkring 200 børn,
Kronprinsessen og Jacob Riising, Sommerbogen 2015. Det
var en festlig dag med god stemning og højt humør – se
klip fra dagen her.
Børnene har allerede lavet over 2000 anmeldelser – så det
er en god start!
Der er konkurrencer både på pallesgavebod.dk og
Instagram @pallesgavebod.
På Instagram har vi også #midweektakeover, hvor
forskellige forlag og børn inspirerer til god
sommerferielæsning. Så der er god grund til at følge Palles
Gavebod hele Sommerbogsperioden.

Lancering af det nye Palles Gavebod i december
2015
Det nye Palles Gavebod vil være opbygget som et
community, hvor børnenes interaktion vil være i centrum.
Det nye site gør det muligt at:

Oprette grupper
Skrive indlæg og kommentere dem
Uploade filer til gruppen (video, billeder og andre
filtyper)
Følge grupper og andre brugere
Få notifikationer
Indsætte redaktionelle "reklamer" for fx kampagner
og nyheder
Kommentere på indhold – også redaktionelle
nyheder og kampagner
Udover et community, udvikler vi samarbejde med Køge
Bibliotekerne en mere visuel søgning, hvor vi gør det
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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nemmere for børnene at konstruere og afgrænse deres
søgning – og hvor søgningen både foregår i materialer og
indlæg i grupperne. I sammenhæng med dette bibeholdes
de nuværende funktioner omkring bestil, lånerstatus mv.
Derudover arbejder vi med at vise anbefalet indhold med
udgangspunkt i dels den generelle adfærd og dels den
personlige adfærd.

Skolesamarbejde i Palleland
Onsdag den 7. oktober laver vi en Minecraft-konkurrence
for skoleklasser. Her har skoleklasser i hele Danmark
mulighed for at afsætte en hel dag til at spille Minecraft. Et
tilsvarende arrangement blev et stort tilløbsstykke sidste
efterår, hvor skoleklasser fra hele landet deltog.

Spil dansk dagen – fællessang på skolerne
Palles Gavebod sætter i samarbejde med Bibzoom og Spil
Dansk Dagen, dansk musik på skoleskemaet i uge 44.
Tilbuddet er et undervisningsmateriale, som bruger 15
udvalgte sange til at undervise i musik, historie og dansk.
I materialet er der artikler om hver sang, om sangens tema
og budskab. Og der vil være undervisningsmateriale til hver
af de 15 sange.
Projektet hedder Den vilde sangskattejagt og løber af
stablen fra den 17. august og 15 uger frem. Materialer vedr.
projektet, vil blive sendt ud via dette nyhedsbrev og ligge til
download på pallesgavebod.dk, projekt.pallesgavebod.dk
samt centralbibliotek.dk.
Undervisningsmaterialet er en oplagt og nem måde for
bibliotekerne at tilbyde et spændende og ligetil forløb til de
lokale skoler. Biblioteket kan både tilbyde musikken, andre
materialer om musik samt invitere klasser til forskellige
typer af fællessangsaktiviteter -kun fantasien sætter
grænser.
I kan downloade mere info om Den vilde sangskattejagt på
projektsiden.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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Tegnekonkurrence med udgangspunkt i
Børnekonventionen
Igen i år samarbejder vi med Unicef Danmark om at lave
en tegnekonkurrence, der skal være med til at sætte
Børnekonventionen på børnenes
dagsordenen. Konkurrencen kører fra fredag den
30.oktober til og med søndag den 22. november.
Se tegninger fra sidste års tegnekonkurrence her

Nyheder fra Bibzoom
NU GÅR DEN VILDE SANGSKATTEJAGT
Femten sange på femten uger. Bibzoom gentager
succesen fra sidste år "Danmarks fællessang: 14 sange i
14 uger i 2014". Denne gang sætter vi fokus på
folkeskolerne og børnebibliotekerne under konceptet "Nu
går den vilde sangskattejagt".
Læs mere >>

NYE JAZZKLUBBER PÅ VEJ TIL BIBLIOTEKERNE
Bibzoom, Jazz Danmark og Danmarks Radio inviterer
bibliotekerne til et samarbejde om jazzklubber i
lokalområdet. Flere biblioteker er allerede på banen.
Læs artiklen >>

Nyheder fra Faktalink
Iværksætteri og innovation
Debatten om fremtidens arbejdsmarked fylder meget i i
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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Debatten om fremtidens arbejdsmarked fylder meget i i
dansk politik og i medierne. Ofte hører man, at Danmark
skal sikre sig nye arbejdspladser gennem ”innovation” og
”iværksætteri”. Virksomhederne skal blive bedre til at skabe
nye løsninger, og den almindelige dansker skal vænne sig
til tanken om, at livet som selvstændig kan være et reelt
alternativ til en tilværelse som lønmodtager.
Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Den danske kolonisering og slavehandel
De europæiske stormagters kolonisering af andre dele af
verden tog for alvor fart i slutningen af 1700-tallet, hvor
Amerika blev opdaget af Christopher Columbus i 1492, og
søvejen til Indien blev fundet i 1498. Især Spanien,
Portugal, Storbritannien, Holland og Frankrig blev store k
Foto: Henning Bagger / Scanpix

E-Sport
Computerspil er blevet en global konkurrence- og
tilskuersport. Fænomenet hedder e-sport, og det er vokset
voldsomt i popularitet siden årtusindskiftet. De største esport-konkurrencer afholdes i fodboldstadioner på størrelse
med Parken i København, hvor op mod 50.000 tilskuere
dukker op.
Foto: Jeanne Kornum / Scanpix

Reality – de nye tvstjerner
Reality-tv er både elsket og hadet blandt danskerne. Siden
tv-genren slog igennem i 1990’erne med ”Robinson
Ekspeditionen” og ”Big Brother” er vi kommet på fornavn
med Linse, Amalie, Gustav, Paris, Kim, Courtney og de
andre danske og udenlandske realitystjerner.
Foto: NBC / Scanpix

Nyheder fra Forfatterweb
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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Nye børn- og ungeportrætter på Forfatterweb
Simon Stranger
Den norske forfatter Simon Stranger har skrevet en
ungdomsromantrilogi om den norske teenagepige Emilies
møde med bådflygtningen Samuel. Emilies engagement til
at ændre på uligheden i verden bliver vakt, og hun går ind i
den aktivistiske gruppe Verdensredderne, som vil råbe
vestlige forbrugere op for at få stoppet børneslavearbejde i
Asien og Afrika.
Foto: Observatoriet

Trine Bundsgaard
Det er især virkeligheden og børns virkelige problemer, der
er i centrum i Trine Bundsgaards forfatterskab, som nu
tæller mere end 30 titler, og som begyndte med
børnebogen ”Rune Ole fra Akelejevej” i 2006. Seneste
skud på forfatterskabsstammen er dog en fantasyserie,
”Feernes Ø” fra 2015.
Foto: Robin Skjoldborg

Rebecca Bach-Lauritsen
I sirlige sætninger viser Rebecca Bach-Lauritsen følelser
frem uden at sætte ord på dem. Beskrivelser af handlinger
og stemninger og undren over sproget former personerne i
hendes værker. En pige har mistet sin lillebror, en er ved at
blive til en rigtig pige, og en er lidt for alene i verden.
Foto: Rosinante & Co.

Lars Daneskov
Journalist og forfatter Lars Daneskov har skrevet den
populære Osteserie for børn, som indtil videre omfatter
titlerne ”Tro håb og gorgonzola” ”Tøselus og vinkeflæsk”
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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titlerne Tro, håb og gorgonzola , Tøselus og vinkeflæsk
og ”Dig, mig og lama”. Bøgerne handler om drengen Anton,
der bor sammen med sin mor, Ostedamen, i en lille by, og
som roder sig ud i forviklinger og kidnapning.
Foto: Pelle Rink / Scanpix

Poul Berg
I 2014 debuterede Poul Berg som forfatter med den
moderne sci-fi julekalender ”Tidsrejsen”, der bygger på
DR’s tv-julekalender af samme navn. Fælles for alle hans
historier, på tværs af formater, er at de berører tilværelsens
eksistentielle og til tider svære sider.
Foto: People’s Press

Nyheder fra eKurser
eKurser.nu går sommeren i møde og har lavet et kursus i
med ”Gode råd på borger.dk inden udlandsrejsen:
http://www.ekurser.nu/kursus/319
Skal du ud at rejse, er der mange ting det vil være godt at
være opmærksom på. Hvad er toldreglerne? Hvilken
medicin må du tage med, hvad skal du være opmærksom
på i lufthavnen, hvad med dit barn og pas. Borger.dk har
samlet en række gode råd og selvbetjeningsløsninger, hvis
du skal ud at rejse. I kurset lærer du at navigere rundt for at
finde disse oplysninger.
Og så har eKurser.nu i øvrigt også opdateret det generelle
kursus om ”Borger.dk – din guide til det offentlige”:
http://www.ekurser.nu/kursus/185
Skal sommeren bruges til på kulturelle oplevelser er der nu
mulighed for kurset ”Bestil billetter på billetnet.dk:
http://www.ekurser.nu/kursus/317
Eller hvis lysten til at dykke ned i københavnske
slægtsaner, kan du nu lære at finde spændende
oplysninger i den indscannede ”Kraks vejviser på nettet”:
http://www.ekurser.nu/kursus/305. Få en introduktion til,
hvordan du kan finde disse oplysninger fra op til 200 år
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901

10/12

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

hvordan du kan finde disse oplysninger fra op til 200 år
tilbage i tiden.
Vil du sikre dig selv mod at lægge spor ud om dig selv på
nettet, kan du få noget ud af at kigge ind på de videoer
med Nikolaj Sonne, som eKurser.nu har samlet om Digitalt
selvforsvar. Her er der fokus på både
Facebook: http://www.ekurser.nu/kursus/315,
Apps: http://www.ekurser.nu/kursus/316,
og Google: http://www.ekurser.nu/kursus/314
Er du ikke tilfreds med dit internets hastighed, forkerte
beløb på din bredbåndsregning mm. kan du i kurset ”Se
hvordan du klager over dit bredbånd”
http://www.ekurser.nu/kursus/322 få et overblik over en
typisk sagsgang i sådan en klagesag.
Har du brug for at beskytte din pc mod virus, kan du lære at
bruge funktionerne i det gratis antivirusprogram Avast:
http://www.ekurser.nu/kursus/323

Nyheder fra Litteratursiden
Interview med chefredaktør Lise Vandborg i ugebladet A4
om politisk litteratur
http://www.ugebreveta4.dk/intet-er-bedre-end-litteraturentil-at-fange-den-pol_20137.aspx?nofb=true
Blogindlæg af Lise Vandborg:
http://www.litteratursiden.dk/blogs/lise-vandborg/20150624

Liste: Noget der ligner-jojo-moyes
http://www.litteratursiden.dk/noget-der-ligner/noget-derligner-jojo-moyes

Liste: Bøger der foregår i en boghandel
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1023901
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Liste: Bøger der foregår i en boghandel
http://www.litteratursiden.dk/lister/boeger-der-foregaar-i-enboghandel

Tips til god ferielæsning:
http://www.litteratursiden.dk/blogs/barbara-rugholmhessellund/20150622
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