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Nyheder fra Faktalink og
Forfatterweb
De store sportsbegivenheder og
fodboldromaner
På Forfatterweb har vi lavet et særligt fodboldtema. På
Faktalink har vi opfrisket artiklerne om de store
sportsbegivenheder, som allerede er i fuld sving. Få overblik
over kronologien, økonomien, medierne, dopingskandalerne og
den aktuelle debat.

EM i fodbold | Wimbledon | Tour de France

Nye artikler på Faktalink
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1184873
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Brexit
Foto: Scanpix
Den 23. juni 2016 valgte briterne, at Storbritannien skal
forlade det europæiske samarbejde i EU ved den såkaldte
Brexit-afstemning. Ordet er en sammentrækning af ‘Britain’
og ‘exit’ og et spørgsmål om, hvorvidt Storbritannien skulle
blive i den Europæiske Union eller forlade det europæiske
samarbejde. Resultatet kom som et chok og har vakt dyb
bekymring blandt de europæiske nabolande, som frygter
hvilke konsekvenser udmeldelsen af EU vil betyde for både
sammenholdet og økonomien i EU-landene.

Rigsfælleskabet
Foto: Simon Skipper / Scanpix
Rigsfællesskabet er en betegnelse for forholdet mellem de
tre dele af det danske kongerige, Danmark, Grønland og
Færøerne. Det nuværende rigsfællesskab kan ses som
resterne af det endnu større danske kongerige der fandtes
før 1814. Der er en heftig debat om rigsfællesskabets
fremtid hvor stærke kræfter både i Grønland og på
Færøerne taler for – i det mindste på et tidspunkt – at opnå
fuld selvstændighed ved at træde ud af rigsfællesskabet.

Skattely
Foto: Scanpix
Hvert år bliver gigantiske formuer, som er skabt i lande med
høj beskatning placeret i lande med meget lav beskatning,
også kaldet skattely. Det betyder, at mange stater går glip
af enorme skatteindtægter. I takt med de sidste års
økonomiske globalisering er det blevet lettere end
nogensinde at flytte store pengebeløb over landegrænser,
og det gør det meget svært for nationale
skattemyndigheder at opdage, når virksomheder eller
enkeltpersoner placerer penge i skattely.
Vi har opdateret artiklen med sagen om Panana-pairerne.

Opdagelsesrejser (Faktalink light)
Foto: Peter Marling / Scanpix

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1184873
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Mennesker har altid været nysgerrige efter at rejse ud og
opdage verden. Men i 1400-tallet begyndte europæerne for
alvor at sejle til ukendte områder. De søgte efter guld og
krydderier, og så ville de også gerne finde ud af hvordan
man kunne sejle til Indien. Det tog flere hundrede år og
mange farlige forsøg før alle kontinenter kunne tegnes ind
på verdenskortet. I dag er næsten alle steder på Jorden
udforsket. I fremtiden går menneskets opdagelsesrejser
måske til andre planeter.

Fodboldromaner
I anledning af EM i fodbold har Forfatterweb samlet et tema
over fodboldromaner: Fodboldenglen, Hania Punk,
Medløberen, Målmandens frygt for straffespark,
Fodboldfeber og Beskyttelseszonen. Gæt hvem der har
skrevet hvilke romaner og få portrættet af
fodboldforfatteren her.

Nye portrætter på Forfatterweb
Lars Mytting
Foto: Rosinante & Co.
Den norske forfatter Lars Mytting er aktuel i Romanklubben
i juli med sin seneste udgivelse ’Svøm med dem som
drukner’. Her dykker han ned i Europas voldsomme
historie og viser, hvordan verdenskrigene ændrede
skæbnerne for mange helt almindelige mennesker flere
generationer frem.

Halfdan Pisket
Foto: ComicWiki
Den danske tegneserieskaber Halfdan Pisket brød med et
brag igennem tegneserielydmuren, da han i 2014 udgav
første bind i trilogien over sin tyrkisk-armenske fars liv. Med
streng disciplin har han på bare tre år færdiggjort serien,
der er blevet både en kunstnerisk og kommerciel succes.

Preben Major Sørensen
Foto: Mads Weiss Sørensen
P b
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1184873
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Preben Major Sørensen har siden sin debut i 1965 som få
andre i dansk litteratur dyrket den korte novelleform og
optjent sig et renommé som en kultforfatter.
Overskridelsen, det tabuiserede, det voldelige, absurde og
syrede går igen som tematikker i forfatterskabet. Den
utroligt elegante stil med lange, indskudte sætninger og
selvrefleksive afbrydelser giver Major Sørensens tekster en
lethed og humor, der gør dem virkeligt læseværdige.

Nyheder fra Litteratursiden
Blogindlæg af Lise Vandborg: Seriøs
sommerlæsning
Hvorfor bruge ferien på letfordøjelige bøger? Læs i stedet
syv af årets bedste danske romaner, som med eksistentiel
tyngde dykker ned i moderskab, psykisk sygdom, erindring
og historie.

Liste: Sommerens must-read udvalgt af
Litteratursidens anmeldere
Litteratursiden giver en hjælpende hånd med gode romaner
i forskellige genrer. Her er noget for enhver smag. Men de
er nye og de er gode. Og baseret på nogle af anmeldernes
favoritter i 2016. Her venter både gode, gysende og
rørende læseoplevelser i hængekøjen.

Boglister til inspiration og deling på sociale
medier
Noget der ligner Fredrik Backman
Noget der ligner Jojo Moyes
Nye kriminalromaner
Skagen i litteraturen
Grækenland

Ny forfatterambassadør på Litteratursiden
Forfatteren til 'Jubilæum', debutanten Lotte Kirkeby
Hansen, bliver ny forfatterambassadør på Litteratursiden
fra august måned.

Kommende temaer på Litteratursiden:
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1184873
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August: Essays
September: Danske debutanter
Oktober: Fantasy
November: Haruki Murakami (i anledning af at Murakami
kommer til Danmark)
December: Børnelitteratur 2016

Litteratursidens temadag var en succes
Temadagen for 65 ambassadører og producenter var en
meget vellykket dag med god faglig input fra
oplægsholderne, fin stemning og diskussionslyst hos
deltagerne. Redaktionen fik gode input til det fortsatte
arbejde med at styrke brugen og synligheden af
Litteratursiden på bibliotekerne. Desuden var der mange
anmeldere, som havde lyst til at tage mere aktiv del i
Litteratursidens Facebookside blandt andet ved at sende
billeder af sig selv med de bøger de anmelder. En af
idéerne i Litteratursidens nye sociale mediestrategi, som vi
nu allerede er i gang med at implementere.

Udstillinger på bibliotekerne
En række biblioteker laver udstillinger hen over sommeren
med afsæt i Litteratursidens New York tema. Her ses
udstillingen på Herning Bibliotek. Se flere udstillingsbilleder
til inspiration her.

De nominerede forfattere til DR Romanprisen på
Bogforum
I redaktionen er vi i færd med at lave interviewaftaler for
Litteratursidens stand på Bogforum i november, og vi har
blandt andet lavet aftaler med Kirsten Thorup og Merete
Pryds Helle, som netop er nomineret til DR Romanprisen
2017. Derudover planlægger vi forskellige aktiviteter, som
knytter an til Litteratursidens novembertema om Murakami!
Igen i år samarbejder vi med bibliotekernes stand om et par
forfatterinterviews, og vi har allerede lavet en aftale med
Jussi Adler-Olsen om interview på bibliotekernes fælles
stand lørdag kl. 16.

Nyheder fra Biblo
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1184873
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Det er for børn: De bedste digitale bibliotekstilbud
Den 3. juni gik biblo.dk i luften: Et nyt onlinefællesskab for
børn, som kombinerer et digitalt mødested med klassiske
biblioteksfunktioner. Sitet samarbejder med projektet
’eReolen – for børn’, som udvikler et site med e-bøger og
netlydbøger til børn. Målet er at børnene får en enkel,
inspirerende og sjov biblioteksoplevelse online.
Biblo.dk er interessefællesskaber, community og
bibliotek for tweens
På biblo.dk er børnene i centrum og kan tale sammen i
grupper, som de selv opretter, eller som er oprettet af en
biblioteksansat, og børnene kan også søge, låne og
anmelde bøger, film og spil. Sitets kernemålgruppe er de 812-årige, mens nogle grupper og kampagner rummer 7-14
år. Det gælder bl.a. årets Sommerbogen-læsekampagne,
som er i fuld gang: I skrivende stund er 5640
boganmeldelser tikket ind.
Biblo erstatter det tidligere børnesite, Palles Gavebod, og
biblo.dk er bygget helt anderledes op med dialog i fokus og
inspiration fra sociale medier med funktioner som
kommentartråde, følgere og likes. De succesfulde
kampagner, som var en del af Palles Gavebod, videreføres
på biblo.dk, og af samme grund tyvstartede en del af Biblo
allerede i april, hvor den første store kampagne i
samarbejde med Forskningens Døgn løb af stablen.
Børnene har taget godt imod det nye site, hvor der siden
april er oprettet over 5200 nye profiler og 500 grupper.
eReolen for børn - målrettet formidling af e-bøger og
netlydbøger til børn
Projektet ’eReolen - for børn’ lancerer en underside til
eReolen 1. september 2016. Med et nyt design, tilpasset
formidling og temaer rettet mod børn og unge, skal det
blive lettere for børnene at finde e-bøger og netlydbøger.
Derudover bliver der mulighed for, at børnene kan logge
ind med deres UNI Login fra skolen.
Projektet ’eReolen – for børn’ vil med en indgang til børn
og unge skabe et rum, hvor eReolens redaktion kan lægge
fokus på formidling og temaer rettet mod børn og unge. En
del af projektet er at skabe en let login-løsning for børnene,
hvor de kan bruge deres UNI-login fra skolen. eReolens
børnesite får et helt nyt design særligt målrettet de 7-14https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1184873
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børnesite får et helt nyt design særligt målrettet de 7-14årige med tilpassede formidlingselementer.
Sammenhæng mellem biblo.dk og eReolen for børn
Biblo.dk og ’eReolen for børn’ kan med henholdsvis et
community om bibliotekernes materialer og stærke
kampagner og med udlån og formidling af ebøger og
netlydbøger tilsammen skabe et stærkt og
sammenhængende digitalt tilbud til målgruppen.
De to tjenester vil samarbejde om formidling og
kommunikation for at skabe sammenhæng, fx via fælles
formidlingstemaer. Teknisk er målet at lave en løsning, der
gør overgangen mellem biblo.dk og ’eReolen - for børn’
sømløs for børn logget ind med UNI Login. På den måde
kan de to tjenester tilsammen give adgang til grupper og
anmeldelser, men også til at læse, lytte og låne e-bøger og
netlydbøger. Begge projekter er støttet af DDB gennem
projektpuljen. Udviklingen af biblo.dk fik støtte i 2014 og
projektet ’eReolen – for børn’ i 2015.

Næste store kampagne på Biblo: Vild med film
September måned står i filmens tegn på biblo.dk, når
kampagnen ”Vild med film” løber af stablen for andet år i
træk. ”Vild med film” er et samarbejde mellem Biblo og
skoleprogrammet BUSTER under filmfestivalen CPH PIX.
Formålet er i samarbejde med de lokale biblioteker at sætte
fokus på film og give elever på 4.-6. klassetrin en
anderledes indsigt i filmmediet - og at klæde eleverne på til
selv at skabe og udtrykke kvalificerede tolkninger af film i
form af filmanmeldelser.
Kampagnen løber fra 1. september til 30. september og
ledsages af undervisningsmateriale til at arbejde
kvalificeret med filmanmeldelse i skolen. Eleverne
anmelder udvalgte film, og den klasse, som skaber den
bedste filmanmeldelse, vinder en tur på en dag for hele
klassen med masser af filmoplevelser under filmfestivalen,
som afholdes i København. Transport og en overnatning er
en del af præmien, så alle landets skoler kan deltage.
Skolekonkurrencen ledsages af mindre konkurrencer på
biblo.dk, hvor alle børn i aldersgruppen kan deltage ved at
anmelde film. Alle anmeldelser uploades på biblo.dk.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1184873
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Nyheder fra eReolen
eReolens sommerkampagne 2016
eReolens sommerkampagne for børn og unge er i fuld
gang, og rigtig mange biblioteker har allerede annonceret
for kampagnen på deres hjemmesider. Kampagnen kører
hele juli og august med, og i denne periode vil eReolens
hjemmeside, app og Facebook være fuld af nyheder og
karruseller målrettet børn og unge. Alle nyheder er
tilgængelige for de lokale biblioteker via BPI.
På eReolens Facebookside bliver der bl.a.
Monstermandag, med anbefalinger af monsterbøger til
børn, Lydbogslørdag, med spændende smagsprøver på
lydbøger, og Forfatternes Fiktive ferietips, hvor
børnebogsforfattere som bl.a. Kim Fupz Aakeson, Nanna
Foss, Boris Hansen, Christian Guldager, Michael Kamp og
masser af andre børnebogsforfattere fortæller om, i hvilken
fiktiv verden de allerhelst ville tage på ferie.
Vi vil rigtig gerne se, hvordan bibliotekerne har brugt
eReolens sommerkampagne i biblioteksrummet,
hjemmesider og Facebook, og derfor vil vi bede jer om at
sende billeder af dette til Britt på skbr@aarhus.dk.
Der annonceres for sommerkampagnen via Google
Adwords, Facebook og Instagram, og annoncerne har
allerede haft over 130.000 visninger tilsammen.

Fristen for tilmelding til eReolen for børn med
UNI-Login er forlænget til den 23. august 2016.
Det hænger sammen med, at Slots- og Kulturstyrelsen og
Det rådgivende udvalg for Udviklingsmidler til nationale
folkebiblioteksformål har besluttet at give tilskuddet til
udbredelse af eReolen for børn med UNI-Login i
prøveperioden fra 1. september 2016 og året ud. Tilskuddet
er på 1.000.000 kr. og bevillingen skal anvendes til at
nedsætte prisen med 50% på alle udlån, indtil bevillingen
er brugt op.
Hensigten er, at tilskuddet skal lette økonomien for
bibliotekerne i opstartsperioden, og derfor medvirke til at
flere tilslutter sig servicen og tilbyder den til børnene i
kommunen.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1184873
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Modellen for anvendelse af tilskuddet er den samme, som
blev anvendt ved opstart af eReolen, hvor der blev bevilget
et tilsvarende beløb til udbredelse af servicen.
I praksis betyder det altså, at bibliotekerne kun betaler halv
pris pr. udlån i testperioden i efteråret så langt bevillingen
rækker.
På baggrund af den nye prisforudsætning har vi
forlænget fristen for tilmelding til ”eReolen for børn
med UNI-Login” til den 23.august 2016.
Det betyder, at flere biblioteker kan nå at melde sig til, og at
biblioteker, der allerede er tilmeldt evt. kan tilmelde flere
skoler, end de allerede har noteret på kontrakten.
Tilmelding sker ved indsendelse af kontrakt til Publizon,
som alle biblioteksledere har modtaget.

eReolen Global
De seneste uger har materialevælgerne bag eReolen
Global arbejdet hårdt for at få fyldt op på hylderne på sitet.
Det betyder, at der nu er mange hundrede nye e-bøger og
lydbøger klar til udlån. Udover gode skønlitterære e-bøger
og lydbøger, kan man nu også finde endnu flere af de
populære rejseførere fra Lonely Planet på eReolen Global.
Der er nu 50 bøger i denne serie, som kan udlånes i
ubegrænset antal.
Vi har tidligere oplevet, at lydbøgerne var svære at komme
til, fordi der var så mange reservationer. Efter
indkøbsperioden er der dog blevet fyldt godt op, så der nu
er masser af tilgængelige lydbøger, og en del af dem ligger
i samme indkøbsmodel som Lonely Planet-bøgerne, hvilket
betyder, at også de kan udlånes i ubegrænset antal. Det vil
sige, at bibliotekerne roligt kan markedsføre eReolen
Global her op til sommerferien, hvor mange samler ekstra
læsestof sammen. Der vil fortsat komme nye titler til
eReolen Global i løbet af sommeren og efteråret.
Find markedsføringsmaterialer i diverse formater her:
https://ereolen.dk/node/274

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1184873
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Statistik
De to statistikker for udlån af e-bøger og netlydbøger er
blevet udvidet med en rankering, der viser en top 20 over
hvilket bibliotek, der år til dato har haft flest udlån pr. 1000
indbyggere. Statistikken viser også, hvilken en rankering
biblioteket havde måneden før.
eReolens statistik for ebøger
eReolens statistik for lydbøger
eReolen Global statistik
Copyright © 2016 Netbib.dk, All rights reserved.
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