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Nyheder fra eReolen
eReolen Global – udenlandske ebøger og
netlydbøger er klar til lancering 17. juni 2015
Vi er nu klar til at lancere en ny digital service til brugerne
på alle landets biblioteker, den hedder eReolen Global og
indeholder ca. 2.500 engelske e-bøger og netlydbøger.
Den nye service er i første omgang en test på interesse og
anvendelse, og prøveperioden løber 1 år fra
lanceringsdagen, altså til juni 2016.
eReolen Global ligner eReolen, men er et selvstændigt
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eReolen Global ligner eReolen, men er et selvstændigt
website med tilhørende app, der er udviklet af det
amerikanske firma OverDrive og drives af dem.
OverDrive tilbyder adgang til ebøger fra omkring 5000
udgivere til mange tusinde biblioteker, skoler mv.
worldwide.
Titlerne fra eReolen Global kommer også i brønden, så der
bliver adgang til e-bøgerne og netlydbøgerne fra
bibliotekernes hjemmesider. Arbejdet med at få metadata i
brønden har førsteprioritet hos DBC, og det forventes at
være klar meget snart.

Medarbejdere på bibliotekerne har 2 dage til test og
afprøvning af servicen
Bibliotekernes medarbejdere kan teste servicen mandag
den 15.6. og tirsdag den 16.6. eReolen Global åbnes for
brugerne onsdag den 17.6. I bibliotekernes testperiode vil
der være adgang til et reduceret antal titler, så vi kan sikre,
at bibliotekerne ikke bruger af de lån, vi har købt til
brugerne.
Uddybende information om adgang, vejledninger, indhold
mv. er udsendt til digitale kontakter og biblioteksledere i
Foreningen eReolens nyhedsbrev juni 2015. Yderligere
information ved henvendelse til: emmal@aarhus.dk.

eReolens sommerkampagne for børnefamilier
I år vil eReolens sommerkampagne fokusere på
børnefamilien. Denne gruppe af brugere udgør ifølge
undersøgelsen ”Fremtidens Biblioteker” et stort potentiale
for at kunne udbrede kendskabet til eReolen og introducere
læsning og lytning af digital litteratur hos nye brugere. Ved
at fokusere på børnefamilien vil kampagnen kunne nå både
voksne, børn og unge, da forældrene vil medvirke til at
gøre flere børn og unge opmærksomme på eReolens tilbud
af litteratur.
Formålet med sommerkampagnen er at informere
børnefamilierne om, hvilken litteratur, der findes på
eReolen, samt hvordan de kommer i gang med at læse ebøger og lytte lydbøger via nettet og i de to apps.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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Kampagnen vil gerne have børnefamilierne ind på
hjemmesiden og i gang med at låne e-bøger og lydbøger.
eReolen vil i år fokusere særligt på at formidle serier til
målgrupperne for kampagnen. Undersøgelser har vist, at
især serielitteratur har en læsefremmende effekt på børn
og unge. Kampagnen vil præsentere et rigt udvalg af serier
om blandt andet: Sport, humor, krimi, gys, fantasy, erotik,
historie, kærlighed.
Kampagnen kommer gennem 3 motiver til at henvende sig
til 3 forskellige målgrupper indenfor børnefamilien:
Forældre til småbørn med information om, at der findes
masser af gode højtlæsningsbøger, letlæsningsbøger og
lydbøger for børn i aldersgruppen 2-8 år.
Børn og unge i aldersgruppen 8-14 år med tilbud om
spændende litteratur til selvstændig læsning. For hele
målgruppen handler det om at skærpe
læsekompetencerne, mens udfordringen hos
aldersgruppen 11-14 årige særligt er, at mange børn holder
op med at læse i denne alder.
Forældre i børnefamilier med inspiration til at læse mere.
Udfordringen for denne målgruppe er, at de ikke har ret
meget tid til at læse bøger
Redaktionen vil sommeren igennem sætte fokus på
temaerne på eReolen.dk i karruseller, nyheder,
forfatterportrætter og videoer på web og i apps. Det er
muligt at få oplyst numrene på titler i karruseller fra
eReolen, så de kan benyttes på de lokale bibliotekers
hjemmesider. Derudover opfordrer eReolen også
bibliotekerne til at benytte sig af eReolens nyheder på
deres egne hjemmesider. Kampagnen kommer også til at
køre på eReolens Facebook side, hvor en række forskellige
børnebogsforfattere gæster siden. De fortæller bl.a. om,
hvad det særlige er ved at skrive serier, og hvad de er i
gang med lige nu. Blandt de forfattere du kan møde på
Facebook i løbet af sommeren er Benni Bødker, Line Kyed
Knudsen, Mette Finderup m.fl.
Kampagnen stiller en pakke med digitale materialer til
rådighed for bibliotekerne. Materialerne kan fra onsdag den
24. juni hentes på eReolens hjemmeside under ”Presse” og
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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24. juni hentes på eReolens hjemmeside under Presse og
”Kampagner.” Grundet efterspørgsel fra bibliotekerne vil en
stor del af kampagnematerialet være digitalt og kunne
anvendes på hjemmesider, storskærme og på Facebook.
Derudover bliver det muligt for bibliotekerne at hente
trykklare filer til plakater, roll ups og loftbanner.
Sommerkampagnen samarbejder med Palles Gavebod, og
kampagnen bliver synlig på Palles Gavebods website,
ligesom Palles Gavebods Sommerbogen kampagne bliver
synlig på eReolen.dk gennem nyheder og
videoanmeldelser.
Uden for bibliotekerne kan de rejsende møde eReolens
sommerkampagne i DSB bladet Ud & Se samt gennem
annoncer i flere af landets online aviser, herunder Politiken,
Berlingske og Jyllands-Posten. Sammen med de online
aviser føres også sommeren over en online
markedsføringskampagne via Adwords og Facebook, der
skal skabe synlighed og kendskab til eReolen på nettet.
Markedsføringen målrettes børnefamilierne, og indsatsen
skal give familier, der dagligt benytter nettet, bedre
kendskab til bibliotekernes e-bøger og netlydbøger.

Statistik for eReolen
Statistik for anvendelsen af e-bøger
Statistik for anvendelsen af netlydbøger

Nyheder fra Palles Gavebod
Sommerbogen åbnes med en kæmpe fest
Folkebibliotekernes store sommerkonkurrence
Sommerbogen 2015 skydes officielt i gang fredag den 19.
juni kl. 12.00 af H.K.H. Kronprinsessen. Åbningen finder
sted på Odense Centralbibliotek, og der sendes live fra
pallesgavebod.dk. Palles Gavebod er stolte over at byde
H.K.H. Kronprinsessen velkommen til dette års åbning af
Sommerbogen, hvor H.K.H. Kronprinsessen officielt sætter
konkurrencen i gang. Omkring 200 inviterede børn deltager
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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i åbningen, hvor de også vil kunne møde TV-værten og
forfatteren Jacob Riising, der vil inspirere børnene til god
sommerferielæsning.

Palles Gavebod sætter fokus på film
Den 1. – 20. september sætter Palles Gavebod i
samarbejde med Kids´ News og Buster Filmfestival fokus
på film. Børnene kan anmelde film og vinde flotte præmier.
Det kan både være film, som børnene finder på Filmstriben,
på deres lokale bibliotek eller en af de film, de har set på
Buster Filmfestival eller i biografen.
Det barn, der laver den bedste anmeldelse får overrakt
præmien til BUSTERs prisoverrækkelse i
Paladsbiograferne i København fredag den 25. september
kl. 10. Her vil der også være forpremiere på en ny
børnefilm, som den heldige vinder skal anmelde og
vinderens anmeldelse bliver udgivet i Kids´ News.
Vinderen får turen til København betalt sammen med en
forælder.
Download den flotte plakat til ”Vild med film” her

Nyheder fra Bibzoom
GUIDE TIL THE BRITISH INVASION 2
En succesfuld étter skal naturligvis følges op af en toer. Det
gør vi så. En af Bibzooms mest læste guides er “British
Invasion” om bølgen af britiske succesudgivelser som
oversvømmede musikscenen for 50 år siden.
Læs mere >>

MUSIKGENRER FOR BEGYNDERE
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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MUSIKGENRER FOR BEGYNDERE –
PLAYLISTER ØNSKES
Bibzooms nye playlisteserie “genrer for begyndere”
kvikguider dig til en lang række musikgenrer. Samtidigt
indbyder vi dit bibliotek og dig til selv at bygge playlister.
Læs hvordan >>

Nyheder fra Faktalink
Faktalink
Foto: Bo Amstrup / Scanpix

Kort & godt er et nyt tiltag - Faktalink light - som er en
samling af lette og korte artikler.
Målgruppen er primært de børn, der bl.a. er målgruppen for
Palles gavebod, og som man også finder i skolen på
mellemtrinnet samt børn der er seere på DR Ultra eller
læser Kids News.
Men også andre læsesvage brugere, der har behov for
lettilgængelige artikler, kan læse med her.
Et andet område er arbejdet med integration af voksne
medborgere hvor både form og indhold spiller sammen
med de temaer der tages op her.
Nogle Faktalink light artikler tager udgangspunkt i de
eksisterende, mens andre er nyskrevne som Skolen og
Folketinget

Andre nye artikler
Tyrkiets nyere historie
Foto: Adem Altan / Scanpix

Tyrkiet blev først grundlagt som republik i 1923 – i
kølvandet på 1. Verdenskrig. Republikken blev etableret på
resterne af Det Osmanniske Rige
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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resterne af Det Osmanniske Rige.

Københavns byudvikling
Foto: Mads Jensen / Scanpix

København har i de senere år gennemgået et hamskifte fra
industriby til en boomende vidensby hvor borgerne uden
risiko for helbredet kan tage sig en dukkert i byens havn.

Menneskesmugling
Foto: EUROKINISSI / Scanpix

Menneskesmugling er en global forretning, som kriminelle
netværk tjener milliarder af kroner på. Men smuglingen har
sin baggrund i andet end mafiabander og kriminalitet.

Nyheder fra Forfatterweb
Faglige fortællinger er et nyt tema hvor man bl.a. finder det
nye portræt af Pia Fris Laneth

Niels Bo Bojesen
Foto: Illustrationsgruppen

Niels Bo Bojesen har vundet flere priser for sit arbejde –
senest Orla-prisen i 2014 sammen med Kim Fupz Aakeson
for en Vitello-bog.

Marianne Iben Hansen
Foto: Inger Ulrich

For Marianne Iben Hansen er sprog og krop direkte
forbundet, og glæden ved sproget skal helst kunne mærkes
fysisk. De rimede bøger fra 2015 er ’Fuglen’, ’Av, det gør
nas’ og ’Violinspilleren’.

Mikkel Sommer
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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Foto: Mikkel Sommers blog

Mikkel Sommers stemningsfulde streger og flydende
billedsprog har vakt interesse i Danmark og i udlandet. Han
har tegnet til aviser og illustreret flere bøger. ’Hadet’ fra
2015 er et illustreret digt.

Sarah Engell
Foto: Forlaget Carlsen

Sarah Engells ’21 måder at dø’ fra 2014 er blevet kaldt
dette årtis bedste ungdomsroman. Hun høster ros for sit
realistiske ungdomssprog, sine troværdige karakterer og
bogens aktuelle tematik.

Nyheder fra Filmstriben
Postkort på vej: På date med Filmstriben
I disse uger kører vi en postkortkampagne på cafeerne
rundt om i landet.
I den forbindelse får vi trykt et ekstra oplag af postkortet til
uddeling på biblioteket. Vi sender kortene til jer som en
sommerhilsen inden udgangen af juni og håber, at I vil
lægge det frem i biblioteket.
Her er forsiden af kortet:

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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Bagsiden (vi justerer teksten, så den passer til uddeling på biblioteket) :

Brugerundersøgelsen er slut
Vi takker alle for deltagelse i brugerundersøgelsen om
Filmstriben.
175 har afsluttet besvaret det spørgeskema, som er
henvendt til biblioteksansatte og bidraget med input. Tak for
det.
Over 4.500 brugere har afsluttet spørgeskemaet om
‘Filmstriben i lænestolen’ og bidraget med overvældende
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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Filmstriben i lænestolen og bidraget med overvældende
mange kommentarer.
Det er vi rigtig glade for, og vi har nu en masse input, som
vi skal i gang med at bearbejde i vores videre arbejde med
udvikling af en ny og forbedret grænseflade til Filmstriben.

Nyheder fra eKurser
Der er masser af nye og aktuelle kurser på elæringsportalen:

Bliv klædt på til at sætte dit kryds ved
folketingsvalget
eKurser.nu har taget dette aktuelle emne op, for at vise,
hvordan man som vælger kan finde information, der kan
give basis for at vurdere folketingsmedlemmerne ud fra det
de har sagt og sat på dagsordenen på talerstolen i
Folketinget. Kurset viser, hvordan vælgeren kan finde ind til
de eksakte videoer fra debatterne i Folketingssalen.
Desuden guider kurset vælgeren til på Folketingets
hjemmeside at finde sammenlignende holdninger fra de
politiske partier på konkrete emner.
Kurset er denne gang uden lyd, og kan evt. fungere i
forbindelse med bibliotekernes eksponeringer i tilknytning
til Folketingsvalget.
Se e-kurset her: http://www.ekurser.nu/kursus/310

Find Jura på nettet
Al gældende dansk lovgivning ligger på nettet, men er du i
stand til at finde lige den lovgivning du har brug for? Det
kan du lære i dette e-Kursus, der viser hvordan du bruger
regeldatabasen Retsinformation.
Kurset kommer også ind på, hvordan du finder den ældre
lovgivning, som ikke er digitaliseret.
Se kurset her: http://www.ekurser.nu/kursus/296

Find de lovforberedende dokumenter
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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eKurser.nu har med dette kursus produceret en pakke af
kurser i juridisk informationssøgning, som f.ex. kan bruges
af studerende. Skal man dybere i lovgivningen og have
forståelse for, hvordan en lov er blevet som den er
vedtaget, skal man ind i de lovforberedende dokumenter. I
dette kursus gives en forståelse for, hvilke dokumenter der
går forud for en vedtagen lov, og det vises hvordan du
finder disse dokumenter via Folketingets hjemmeside.
Se kurset her: http://www.ekurser.nu/kursus/302

E-kurser om Filmstriben er nu opdateret
Du kan finde e-Kurser om hvordan Filmstriben bruges –
også med app. Find kurserne her:
http://www.ekurser.nu/kursus/303
http://www.ekurser.nu/kursus/304

Gem vigtige dokumenter på e-Boks
Du kan tage billeder af dine vigtige personlige papirer via
en app gemme dem i din e-Boks. Se hvordan i dette
kursus: http://www.ekurser.nu/kursus/307

Find information om lande og organisationer
Mange biblioteker giver adgang til databasen Europa World
Plus. Nu kan du her finde en videoguide og lære at bruge
databasen her: http://www.ekurser.nu/kursus/255?s=1

Lær at søge informationer om virksomheder og
produkter
En række biblioteker giver adgang til databasen Kompass.
Den kan være god til at finde informationer om
virksomheder og markeder. Lær at søge den information du
har brug for i dette
kursus: http://www ekurser nu/kursus/308
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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kursus: http://www.ekurser.nu/kursus/308

Bliv fortrolig med at bruge Pinterest
Lær at få glæde af det sociale billeddelingsmedie Pinterest
i dette kursus:
http://www.ekurser.nu/kursus/309

Nyheder fra Litteratursiden
Tema i juni:
Terror og ytringsfrihed
Hvornår og hvordan bliver ytringsfrihed og terror et problem
for litteraturen som et ytringsbåret medie?
Læs bl.a. en artikel af formand for Dansk Forfatterforening,
Jakob Vedelsby.
Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne.

Kommende temaer på Litteratursiden:
August: Fortællinger fra havet
September: Danske debutanter

Valgliste
Vi præsenterer en bogliste med 12 gode bud på
valgkampslitteratur af både den faglitterære og
skønlitterære slags.

Blogindlæg:
Storstilet prisfest i Blixens ånd
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1013257
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Midt i en tid med heftig debat i bogbranchen kunne Blixenfesten samle bogfolket om det, alle er enige om, nemlig
at hylde litteraturen.

Litteratursiden i Politiken
Der var en artikel om Litteratursiden i Politiken i sidste uge.
Her fremhæver lektor Niels D. Lund fra KU Litteratursiden
som en mindst lige så vigtig platform for litterær debat som
aviserne.

Litteratursiden på Folkemødet
Vi bidrager igen i år med en poster til Bibzonen,
bibliotekernes stand på Folkemødet.
Copyright © 2015 Netbib.dk, All rights reserved.
Netbib.dk er en blog og et nyhedsbrev til og for landets biblioteker om eReolen.dk og Netlydbog.dk,
Litteratursiden.dk, Bibzoom.dk, Pallesgavebod.dk og eKurser.nu samt DBC’s services; Filmstriben, Spil og medier,
FaktaLink og Forfatterweb.
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