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Nyheder fra Litteratursiden
Udvikling af den nye version af Litteratursiden
Litteratursiden er sammen med DDB, Advice og Napp i
færd med at udvikle den nye version af Litteratursiden, som
indebærer et kæmpe løft af Litteratursidens design,
funktionalitet og brugervenlighed. Vi arbejder intenst i de
kommende måneder inden lanceringen i oktober og glæder
os til den største ændring i Litteratursidens 15 årige
historie!

Fejring af nyt site og Litteratursidens 15-års fødselsdag
Det nye site og Litteratursidens 15-års fødselsdag fejres
ved en reception på Bogforum, fredag den 10. november
kl. 16.
Litteratursidens program på Bogforum 10-12.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1329033
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november
Igen i år står Litteratursiden for to forfatterinterviews på
Danmarks Biblioteksforening stand, nemlig lørdag kl. 15 og
16, hvor vi interviewer Birgithe Kosovic og Morten
Ramsland. Desuden har vi udvidet samarbejdet med
Munch Christensens debutantpris, således at der på
Litteratursidens stand vil være interviews med de to vindere
af debutantprisen samt en paneldebat om debutanter og
nye tendenser i litteraturen.
Derudover har vi indgået interviewaftaler med blandt andre
Lone Hørslev, Kamilla Hega Holst og Maren Uthaug.

Nominering af to forfattere til DR Romanprisen 2018
De to første navne er klar til DR Romanprisen 2018: Stort
tillykke til Maren Uthaug for Hvor der er fugle og Jonas T.
Bengtsson for Sus. Begge romaner bliver diskuteret i den
digitale læseklub DR Romanklubben på Litteratursiden.

Temadag om ny fransk litteratur og litteraturformidling
Litteratursiden inviterer alle bidragsydere og producenter
fra bibliotekerne til temadag den 30. august på Middelfart
Bibliotek. Temaet er dels ny fransk litteratur med oplæg af
lektor på AU, Steen Bille Jørgensen, dels den gode
litteraturformidling, hvor der bl.a. vil være oplæg af vært på
P1 skønlitteratur, Nanna Mogensen.
Læs hele programmet.

Artikel: Inspiration til sommerlæsning
Anmelderredaktør Barbara Rugholm Hessellund anbefaler
en række nye nordiske romaner.
Tema og årshjul
De kommende temaer mm. fremgår af Litteratursidens
årshjul som I kan finde her.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1329033
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Nyheder fra Biblo
Vild med film 2017
1.- 21. september kører Biblo, i samarbejde med
Skoleprogrammet Buster under CPH:PIX, kampagnen ”Vild
med Film”.
Lige nu er der ca. 40 tilmeldte klasser til ”Vild med films
skolekonkurrence”. Tilmeldingsfristen var 1. juli, men vi har
stadig enkelte undervisningssæt tilbage, så hvis der stadig
er klasser, der er interesserede i at være med, kan I skrive
en mail til biblo@roskilde.dk.
Der er begrænsede pladser, og de fordeles efter først til
mølle princippet. Læs mere om skolekonkurrencen her.
Ud over skolekonkurrencen er der også en ”Vild med film
fritidskonkurrence”. Læs mere om den her.
Download flyer og plakat for fritidskonkurrencen her.

Orla-prisen 2017
Orla-prisen er blevet rykket fra foråret til efteråret. Og som
noget nyt kan børnene være med til at stemme på, hvilken
bog de vil have nomineret til Orla-prisen. Så husk I kan
opfordre børnene til at stemme på den bog, de gerne vil
have nomineret til Orla-prisen på:
https://www.dr.dk/Ramasjang/Voksne/kontakt/kontaktorlaprisen.htm

Danmarks Indsamlingen
Efter mange års fantastisk samarbejde omkring konceptet
'Gode gerninger' til fordel for Danmarks Indsamling, har Ole
Kirk's Fond valgt gå nye veje. Ole Kirk's Fond og DR B&U
vil gerne takke alle de mange engagerede medarbejdere
på bibliotekerne for mange års godt samarbejde.
B&U håber at have et nyt koncept klar senest i det tidlige
efterår.
Læs mere her.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1329033
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Nyheder fra eReolen
eReolens sommerkampagne
eReolens sommerkampagne 2017 er skudt i gang.
eReolens sommerkampagne for børnefamilier er i fuld
gang, og rigtig mange biblioteker har allerede anvendt
kampagnematerialerne på deres hjemmeside og
Facebook. Kampagnen kører i hele juli og starten af august
med, og i denne periode vil eReolens hjemmeside, app og
Facebook være fuld af nyheder og karruseller målrettet
børn, unge og deres forældre. Alle nyheder fra eReolen er
tilgængelige for de lokale biblioteker via BPI, hvor de kan
hentes ned og omformes til lokalt brug.
På eReolens Facebook-side vil det strømme med
sommeranbefalinger fra redaktionen, oplæsernes
yndlingsbøger, de nyeste titler fra eReolen Global og
anbefalinger med lydklip til, hvad hele familien kan lytte til
sammen – i bilen, i sommerhuset, på camping osv.
Bibliotekerne må meget gerne sende eksempler på,
hvordan de har brugt materialerne fra eReolens
sommerkampagne og eReolen Global kampagnen i
biblioteksrummet og på web og Facebook. Send gerne
billeder af udstillinger mm. til skbr@aarhus.dk.
Der annonceres for sommerkampagnen via Google
Adwords, Facebook og Instagram, Youtube, Ud&Se og
Reshopper.
Sommerstafet på de sociale medier
Midt i juni startede eReolen en sommerstafet på de sociale
medier, der skal sætte gang i formidlingen af digital
litteratur ude på bibliotekerne under det fælles hashtag
#tændforenandenverden. Med udgangspunkt i et
inspirationskatalog, som eReolen står bag, har flere
biblioteker allerede nu taget stafetten videre og lavet et
væld af opfindsomme, flotte og sjove opslag for de digitale
materialer.
Stafetten er lavet som en lille intern bibliotekskonkurrence,
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1329033
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hvor eReolen hver måned kårer et vinderbibliotek i
stafetten. Alle kan være med, så lav et fedt opslag og husk
at tagge eReolen og tilføje hashtagget
#tændforenandenverden, så deler eReolen opslaget, og
biblioteket er med i konkurrencen om en dejlig
sommerferiekage til kollegerne på kontoret.
Idékataloget kan rekvireres ved henvendelse til Heidi
Nissen på mail: hescn@aarhus.dk.

eReolen Global kampagne
Centralbibliotekerne og eReolen har haft travlt med at
indkøbe en masse nye titler op til Global kampagnen, som
vil køre henover sommeren. Det betyder, at vi kan tilbyde
nye materialer, der kommer til at udvide kataloget og
tilbuddet betragteligt.
eReolen kører kampagne for eReolen Global henover
sommeren, og i den forbindelse kan bibliotekerne hente
grafisk materiale for kampagnen i eReolens footer under
”Presse” og ”eReolen Global”. Der er udviklet 2 motiver til
kampagnen – 1 med engelsk tekst og 1 med dansk tekst.
I løbet af sommeren bliver eReolen Global kampagnen
formidlet gennem nyheder med læseinspiration og
anbefalinger af de nye titler på eReolens hjemmeside og
Facebook-side. På eReolenglobal.dk formidles de nye titler
gennem karruseller.
Der bliver annonceret eksternt for eReolen Global via
Facebook-annonceringer og gennem Google Adwords med
annoncer, der henvender sig til de udvalgte potentielle nye
brugere i målgruppen, der leder efter inspiration til læsning
og lytning i ferien. Formålet med annonceringen er at
informere nye brugere i målgruppen om tilbuddet om ebøger og lydbøger på engelsk fra bibliotekerne.
Ny app til eReolen Global
Overdrive, som driver den tekniske platform, som eReolen
Global hviler på, har været i fuld gang med at udvikle en ny
app. Appen, der hedder ”Libby,” er nu lanceret og kan
hentes til iOS, Android og Windows enheder. I løbet af
efteråret kommer app’en til at erstatte den gamle app
”Overdrive,” som dog, i en overgangsperiode indtil
efteråret, fortsat kan benyttes som hidtil. Lige nu er der
altså to apps til tjenesten
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1329033
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altså to apps til tjenesten.
Der er både vejledning og introduktionsvideo til den nye
forbedrede app ”Libby” på eReolen. Find
introduktionsmaterialet på https://ereolen.dk/global.
Hørebøfferne – Del, del, del!
Del og benyt endelig de 4 videoer, som eReolen Go har
fået lavet til brug for bibliotekerne i biblioteksrummet, ved
skolebesøg, på hjemmesiden og på de sociale medier. I
videoerne præsenterer de to drenge Adam og Aymen
eReolen Go på en enkel og sjov måde, og videoerne ligger
på eReolens Facebooks side og på Instagram.
Bibliotekerne er velkomne til at hente videoerne til eget
brug fra eReolen og eReolen Gos hjemmeside:
https://ereolen.dk/pr-go
Statistik
Månedsstatistik for eReolen - ebøger
Månedsstatistik for eReolen - lydbøger
Månedsstatistik for eReolen Global

Nyheder fra Filmstriben
Nyt fra Filmstriben
Vi tester stadig på den nye kommende løsning på
Filmstriben. Vi har lagt denne besked på Filmstribens
hjemmeside og de sociale medier:
Undskyld!
Undskyld, vi er forsinket med den nye løsning. Vi forstår
jeres utålmodighed. Det meste af den nye tekniske løsning
er nu etableret, men vi er desværre nødt til at teste noget
mere, inden vi slipper det løs.
Vi håber i næste uge at komme med den nye html5 player,
som gør at du igen kan benytte følgende browsere Edge,
Firefox, Chrome og Safari, fra en PC/MAC med direkte
chromecast (kun Chrome browseren). Airplay på MAC,
kommer senere på året.
Fra en Android enhed vil du også kunne tilgå Filmstriben
fra en browser ligeledes med indbygget chromecast (kun
Ch
b
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Chrome browseren). App kommer senere på året.
På IOS enheder vil der desværre endnu ikke være direkte
airplay. Dette kommer dog også senere på året.
Vi melder det officielt ud på sitet, og via vores nyhedsbrev,
samt på facebook, når skiftet sker.

Nyheder fra Faktalink
Nye artikler
Tøjspild
Hver dansker køber i gennemsnit 16 kg tøj om året, og over
halvdelen af det tøj, vi ikke længere bruger, havner i
skraldespanden. Beklædningsindustrien regnes for én af
de mest forurenende i verden.
Foto: Uffe Weng/Scanpix

Kongerækken i Danmark
Det danske kongehus kan spore sin oprindelse helt tilbage
til Gorm den Gamle og er således mere end 1.000 år
gammelt.
Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix

Lego
De legendariske plastikklodser blev opfundet i Danmark i
1940'erne og har siden spredt sig ud over hele verden.
Foto: Frederic J. Brown / Scanpix

Turisme
Når vi er turister, søger vi nydelse, oplevelser og afkobling
fra hverdagen, men turismen er også en branche i vækst
der både globalt og lokalt har enorm betydning. Derfor er
der kommet fokus på bæredygtig turisme.
Foto: Søren Breiting / Scanpix

Terrorisme (Faktalink light)
Danmark er ét af de mest fredelige lande i verden. Alligevel
er danskerne blevet mere og mere bange for terrorisme i
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1329033
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de sidste år.
Foto: FD-Grb/Scanpix

Nyheder fra Verdensbiblioteket
200 nye musikalbums på Verdensbiblioteket
Der kommer løbende nyt musik- og filmindhold på
Verdensbiblioteket, og med de nyeste 200 musikalbums er
vi nu oppe på 700 albums og mere end 8500 tracks fordelt
på syv sprog. Man kan filtrere i musikken, så man nemt kan
finde eksempelvis serbisk pop, folkemusik fra et bestemt
land eller en bredere genre som verdensmusik.
Bestil markedsføringsmaterialer inden du går på ferie
Selv om sommerferien fristende står og banker på døren,
er der stadig mange muligheder for at markedsføre
Verdensbiblioteket. Vi har en stor del bogmærker på lager,
og har I et event i vente, kan t-shirts og roll-up bannere
også bestilles. T-shirts og bogmærker er gratis, og roll-ups
koster 500 kr. pr. stk. Bestil det ved at trykke her.
På markedsføringssiden kan du også finde trykfiler og filer
til webbannere.
E-bøger og lydbøger
Det Kgl. Bibliotek arbejder på højtryk med at øge
medieindholdet på Verdensbiblioteket. I samarbejde med
Publizon og Reload udvikler vi i øjeblikket en løsning til ebøger og lydbøger. I løbet af september vil vi meget gerne
teste denne løsning i samarbejde med udvalgte
folkebiblioteker og slutbrugere. Hvis I er interesseret I at
deltage i en testfase, så kontakt venligst Nicola Ravden på
nr@kb.dk.

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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