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Nyheder fra eReolen
eReolens sommerkampagne 2016
eReolens sommerkampagne lanceres den 15. juni.
Temaet for sommerkampagnen er ”Tænd for en anden
virkelighed,” og der bliver 2 forskellige motiver til
kampagnen. Kampagnen lægger gennem motiverne vægt
på at vise, hvordan læsning/lytning af litteratur kan få børn
og unge til at bruge deres fantasi. Derudover har
kampagnen fokus på de gode feriesituationer, hvor det er
oplagt, at børn og unge, såvel som forældre kan få gavn af
e-bøger og lydbøger – blandt andet på bilturen sydpå til
sommer.
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Kampagnen henvender sig i år til børn og unge, og
redaktionen vil sommeren igennem sætte fokus på temaer
til målgruppen på eReolen i karruseller, nyheder,
forfatterportrætter og videoer på web og i apps. Husk, at
det altid er muligt at få oplyst numrene på titler i karruseller
fra eReolen, så de kan benyttes på de lokale bibliotekers
hjemmesider. Derudover lægges alle eReolens nyheder i
BPI og kan trækkes derfra og omformes til lokalt brug på
bibliotekerne. Kampagnen kommer også til at køre på
eReolens Facebook side, hvor der bliver en række
spændende initiativer med forfattere.
Kampagnen stiller en pakke med digitale materialer til
rådighed for bibliotekerne. Materialerne kan fra onsdag den
15. juni hentes på eReolens hjemmeside under ”Presse” og
”Kampagner.” Materialerne afspejler bibliotekernes behov
og indeholder en lang række digitale bannere i forskellige
formater til hjemmesider, storskærme og Facebook.
Derudover bliver det muligt for bibliotekerne at hente
trykklare filer til plakater, roll ups og loftbannere.
Markedsføringen uden for bibliotekerne kommer i år til at
køre på online kanaler, blandt andet via Google Adwords
og Facebook boosts. Markedsføringen skal skabe
synlighed om sommerkampagnen, der hvor børn, unge og
deres forældre færdes på nettet.

Kampagnetitler
Som noget nyt har eReolen i år afsat midler til indkøb af
kampagnetitler til sommerkampagnen. Kampagnetitlerne er
målrettet de 7-14 årige. Kampagnetitlerne er købt som
abonnementstitler i en 3 måneders periode fra 15.06.2016
til 15.09.2016 og betalt af eReolen, så bibliotekerne ikke
afregnes for udlån på disse titler. Det drejer sig om omkring
200 e-bøger og 150 lydbøger fra børnebogsforlagene:
Corto, Lindhardt & Ringhof, Alinea, Carlsen, ABC Forlag og
Turbine forlaget. Om man er til fantasy, krimi, spænding
eller kærlighedsromer, så vil der være noget for enhver
smag. Blandt de mange titler og serier kan blandt andet
nævnes: Iqbal Farooq, Mærkelige Mynthe, Nattens Børn,
Olympens Helte, I morgen er alt mørkt og Skatespotting.
For brugerne vil kampagnetitlerne optræde som titler, der er
markeret med blå farve, og de vil opføre sig helt som øvrige
abonnementstitler i den aftalte periode.
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eReolen for børn
Arbejdet med at færdiggøre eReolens nye side for børn er i
fuld gang. Børnesiden lanceres den 1. september og
henvender sig med formidling og inspiration om e-bøger og
netlydbøger specifik til de 7-14 årige.
Formidlingen kommer til at bestå af karruseller, nyheder og
anbefalinger, videoer. Det bliver et team af
børnebibliotekarer rundt om i landet, der skal lave
engagerende og relevant børneformidling til målgruppen.
Gennem formidlingen vil børnesiden gerne give børnene
inspiration og information, når de selv skal vælge, hvad de
har lyst til at læse. Børnesiden bliver også aktiv på de
sociale medier gennem en profil på Instagram og i Biblios
grupper. Det visuelle i formidlingen til børn er vigtigt og
prioriteres gennem hjemmesidens design og
tilstedeværelsen på Instagram, der er et nyt medie i forhold
til eReolens tilstedeværelse på de sociale medier.
Børnesitet bliver rent teknisk en kopi af eReolens website
og baserer sig på DDB CMS'et, men designet bliver helt nyt
og henvender sig til målgruppen 10-14 år. Denne
målgruppen er valgt, da de mindre børn ser op til de ældre,
mens det ikke må blive for barnligt for de ældste i
målgruppen. Designet på børnesiden lægger op til, at
børnene hovedsageligt bliver inspireret visuelt - uden alt for
meget tekst. Kategorierne omsættes til billeder, der
sammen med billeder på temasiderne skal
formidle læsestemninger, som hænger sammen med de
forskellige temaer. Derudover designes en række af de
praktiske informationer, så de bliver lette at afkode og
dermed mere børnevenlige.
Projektet udvikler en teknisk løsning, der gør det muligt at
anvende UNI-login på eReolen for børn. Dette vil være med
til at styrke børn og unges direkte anvendelse af eReolen
for børn og gøre det langt lettere for dem at anvende den
digitale litteratur, da de allerede har et UNI-login fra skolen.
Hvert bibliotek skal tage stilling til, om skoleklasserne skal
have adgang via UNI-Login. Der er deadline for tilmelding
til servicen den 24. juni 2016. Tilmelding sker ved
indsendelse af den kontrakt til Publizon, som alle
biblioteksledere har modtaget.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697
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Navn til eReolens nye børneside
Hjælp os med at finde et godt navn til eReolens nye side
for børn. eReolen lancerede den 6. juni en konkurrence på
Facebook, hvor man kan vinde 2 biografbilletter. Giv dit
bidrag til et godt navn til eReolens nye side for børn i
alderen 10-14 år. Eneste krav til navnet er, at eReolen skal
indgå i navnet – fx BørneReolen eller eReolen Go.
Vinderen bliver kåret den 13. juni, og alle er velkomne til at
komme med gode ideer.
Gå ind på eReolens Facebook side og bidrag med din idé!

eReolen Global
eReolen Global har det seneste år kørt som en test for at
finde ud af, om der er interesse for tilbuddet i Danmark. De
overordnede erfaringer fra teståret viser stor efterspørgsel
og især på lydbøger, gode romaner og Young Adult-bøger.
CB’erne og eReolen har besluttet i fælleskab at finansiere
indkøbet og arbejdet med servicen også i 2016-17.
Teamet af materialevælgere er nu gået i gang med at købe
nye titler ind, og er allerede så langt, at de kan love masser
af nye titler i næste uge (uge 24). Der er naturligvis særlig
fokus på de førnævnte områder, og derudover kommer der
også masser af nye biografier og børnebøger.
Materialevælgerne bruger erfaringerne fra teståret og
kigger på titeludbud og de rigtige udlånsmodeller for at
ramme det relevante indhold.
Langt de fleste af titlerne fra 2015 vil fortsat være
tilgængelige på eReolen Global. Stort set alle lydbøgerne
har vi fortsat med i servicen, da næsten alle er indkøbt i en
forretningsmodel, hvor vi kan beholde titlerne.
Vi har i det første år indkøbt 25 rejseførere fra Lonely
Planet under abonnementsvilkår. Titlerne har kunnet lånes
frit i det år abonnementet løber. Det har været en stor
succes, og vi indkøber derfor 50 titler fra Lonely Planet, der
er tilgængelige fra næste uge under samme vilkår. Der
bliver også plads til andre rejsebøger, men de vil fungere
på licensvilkår, så her skal brugere reservere, hvis alle
licenser er udlånt. Derudover inddrager vi fortsat gratistitler
fra Projekt Gutenberg. Det er titler uden for ophavsret, som
stilles gratis til rådighed.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697
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stilles gratis til rådighed.
Størstedelen af budgettet (600.000 kr.) vil blive brugt til at
indkøbe titler i juni, men nye titler vil komme til løbende, så
også mange af efterårets og vinterens nye udgivelser når
at komme med. Der er afsat 400.000 kr. til at indkøbe
materialer i efteråret, hvor OverDrive løbende har tilbud på
nogle udvalgte materialetyper. Der afsættes desuden et
beløb til supplering af titler ved mange reservationer.
Vi har prioriteret at bruge størstedelen af pengene allerede
her i juni. Det er der flere grunde til. For det første har
efterspørgslen efter blandt andet gode lydbøger, romaner
og gode og spændende titler til de større børn medført, at
vi har lange reserveringskøer på en del titler. Dem skal vi
have nedbragt. For det andet udløber licenserne på en del
af titlerne, så de skal forlænges her i juni. For det tredje vil
vi gerne have et så stort og flot udbud allerede her op til
sommerferien, så vores brugere kan finde god ferielæsning
allerede fra midten af juni. Det betyder også at
bibliotekerne kan begynde at markedsføre tilbuddet til
brugerne, da Global begynder at få så mange titler, så
brugerne kan finde gode titler på ”hylderne” og noget for de
fleste målgrupper fra børn til voksne og fra krimilæseren til
dem, der foretrækker god faglitteratur. Det nye budget for
eReolen Global i 2016-17 betyder, at vi kan mere en 3
doble indholdet på Global.
Vi indkøber selvfølgelig både faglitteratur og skønlitteratur,
men vi har nogle indsatsområder i 2017. På børneområdet
er det overvejende skønlitteratur, der indkøbes. Vi har
fokus på titler til børn fra alderen 10-13, men også på
Young Adult titler. De sidste har der været meget stor
efterspørgsel efter på Global i det første år. Et andet
fokuspunkt er lydbøger, her har vi afsat en pæn portion af
pengene, for at kunne matche den store efterspørgsel, der
er. Derudover kommer der selvfølgelig masser af gode
romaner. Der kommer også spændende og nye titler inden
for genrer som thriller/krimi, science fiction, fantasy og
horror.

Driftforstyrrelser
Vi vil meget gerne opfordre bibliotekerne til at sende
information til eReolen om skemalagte driftsforstyrrelser på
de lokale biblioteker, der medfører kendte perioder med
udfald i anvendelsen af eReolen.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697
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Informationen vil kunne ses af brugerne i eReolens footer
under ”Driftstatus”, ligesom det vil give eReolen bedre
grundlag for at supportere brugere, der henvender sig med
log ind problemer. Mailen kan sendes til skbr@aarhus.dk.

Statistik
Månedsstatistik for e-bøger
Månedsstatistik for lydbøger

Nyheder fra Faktalink og
Forfatterweb
Forfatterweb nyt: Karoline Stjernfelt : Niels
Lyngsø : Thomas Bernhard : Anna Margrethe
Kjærsgaard : Mette Eike Neerlin
Karoline Stjernfelt
Foto: Anne-Marie Vang
Den danske tegner Karoline Stjernfelt er blot i starten af
sine 20’ere, men hun er allerede blevet udpeget som en af
de helt store tegneserietegnere herhjemme. I
debutudgivelsen ”I morgen bliver bedre – 1. Kongen” fra
2015 forenes royalt 1700-talsdrama i ligne claire-inspireret
stil med et friskt og eksperimenterende fortællegreb, der
gør de historiske karakterer menneskelige og understreger
deres sårbarhed.

Niels Lyngsø
Foto: Isak Hoffmeyer
Niels Lyngsøs skønlitterære virke bliver af mange anset for
intellektuelt og svært, men især erindringsromanen ”Min
ukendte bror” (2015) er langt mere tilgængeligt og inviterer
nye læsere ind. For hver udgivelse bevæger Niels Lyngsø
sig ned ad en ny litterær vej i et alsidigt forfatterskab.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697
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Thomas Bernhard
Foto: Basilisk
Hos den østrigske forfatter og dramatiker Thomas
Bernhard er det sociale makabert, fuld af misforståelser og
statusmæssig stillen sig an. Men midt i den hårde og
latterliggørende udstilling af mennesker og samfund, der
gennemsyrer hans værk, toner en sorgfuld længsel efter
meningsgivende relationer også frem. Der er tale om en
musikalsk prosa, der arbejder sig frem gennem lange
monologer, gentagelser, kursiveringer og koloner, og som
umærkeligt kan svinge fra de mindste petitesser til skarp
kulturkritik. Bernhard skriver med mere eller mindre
eksplicit selvbiografisk udgangspunkt og altid med totalt
prosagehør.

B&U nyheder
Privatfoto

Anna Margrethe Kjærgaard
Anna Margrethe Kjærgaard fremmaler som illustrator de
store, dystre og svære følelser – hvad enten det er
historien om en lille hvid kanin, der mangler en sort hat at
bo i, eller om en ung pige, der tror hun er et forbyttet
troldebarn. I en blanding af akvarel, tegning og papirklip
nøjes hun ikke med at illustrere fortællingen, men tillægger
den et ekstra lag. For det arbejde har hun modtaget et
treårigt arbejdslegat fra Kunstfonden samt
Kulturministeriets Illustratorpris 2016.

Mette Eike Neerlin
Foto: Lea Meilandt
Mette Eike Neerlins børne- og ungdomsbøger er fantastisk
socialrealisme, der gransker komplekse følelser og svære
familiesituationer. Alle Neerlins karakterer mangler venner,
og deres forældre er enten døde, har aldrig været der eller
er så mentalt fraværende, at de nærmest lige så godt
kunne være døde. Alligevel er der masser af gåpåmod i
Neerlins karakterer.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697
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Nyt fra Faktalink: Arv og miljø : Modernitet :
Dyreforsøg/Faktalink light
Arv og miljø
Foto: Sonny Munk Carlsen
Kronprinsesse Mary er protektor for de to tvillingeregistre
‘Australsk Tvillingeregister’ og Dansk Tvillingeregister’
under Syddansk Universitet. Registrene forsker i hvilken
indflydelse arv og miljø har på vores liv og helbred.
Hvordan er vi blevet dem, vi er? Hvad og hvor meget
skyldes gener, og hvad og hvor meget skyldes påvirkning
fra miljøet omkring os og de mennesker, vi omgiver os
med? Det spørgsmål har i mange år interesseret forskere
verden over og givet anledning til debat. I dag er forskerne
generelt enige om, at menneskets adfærd, personlighed og
fysik er resultatet af et kompliceret forhold mellem både
genetisk arv og socialt miljø.

Modernitet
Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix
Tariq Ramadan er svejtsisk muslimsk teolog og
akademiker. Iflg. Ramadan er der ingen modsætning
mellem islam og modernitet og mellem islam og den
vestlige verden. Han ønsker et opgør med diktatoriske
dogmer og muslimers frygt for ikke at være ‘gode
muslimer’.
Modernitet er et vidt begreb – det er en periode i de
vestlige samfund fra midten af 1700-tallet frem til i dag,
men også en betegnelse for alt det, som udgør et moderne
samfund. Modernitet er et prustende damplokomotiv,
telegrafledninger, syngende avissælgere, samlebånd og en
elpære. Modernitet er menneskerettigheder,
individualisering og demokrati. En jublende tiltro til
fremtiden, til det teknologiske fremskridt og til menneskets
mulighed for at ændre både sig selv og sin omverden.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697
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Dyreforsøg (Faktalink light)
Hvert år laver man forsøg med mere end 100 millioner dyr i
verden. I Danmark er der faste regler for hvad man må
bruge forsøgsdyr til. Det er der også i andre lande og i EU.
F.eks. har EU bestemt at man ikke må teste sminke på dyr.
Men kan mennesker tillade sig at bruge dyr som
forsøgsdyr?

Nyheder fra Litteratursiden
Ida Jessen vinder DR Romanprisen 2016
DR Romanprisen 2016 går til Ida Jessen for romanen 'En
ny tid'. Hun modtog prisen i lørdags ved P1s
Litteraturfestival på Dokk1 i Aarhus.
Læs også på Litteratursiden:
Analyse af ‘En ny tid’
Anmeldelse af ‘En ny tid’
Forfatterportræt af Ida Jessen

Læsning skaber fællesskaber
Litteratursidens chefredaktør blev interviewet om
læseglæde og online fællesskaber til arrangementet.

DR Romanklubben går på Facebook
I det kommende halve år læses udenlandske romaner i
klubben. Som noget nyt kører debatten over Facebook,
styret af læseklubredaktør Jørgen Dissing Nørgaard.

Tema: New York i litteraturen
Vores sommertema byder på artikler af forfatterne Dorthe
Nors, Henriette Rostrup og Mikkel Rosengaard samt af
kritikeren Tonny Vorm.
Du kan finde også en liste og plakat til tryk samt en power
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697
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point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne her.
For at styrke samspillet mellem Litteratursiden og
biblioteker med DDB CMS, sendes her søgestreng med
alle bøger fra Litteratursidens tema. Søgestrengen kan
sættes direkte ind i en indholdskarrusel i DDB CMS, og
præsenterer bogforsider af temaets bøger, som brugerne
kan klikke sig ind på og finde/reservere. De biblioteker som
ikke har implementeret en indholdskarrusel, kan i stedet
vedhæfte faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS:
28885725 OR 51775236 OR 26296439 OR 52328446 OR
28773757 OR 51854888 OR 28910134 OR 24100146 OR
50752364 OR 51978889 OR 52173485 OR 51646002 OR
20124059 OR 28628684 OR 51535618 OR 28813716 OR
27264786 OR 52205972 OR 25792300 OR 22952781 OR
27215203 OR 28509375 OR 28971001 OR 51244125 OR
26441730 OR 26474647 OR 06621899 OR 25758897 OR
28030509 OR 51099869
Kommende temaer på Litteratursiden:
August: Essays
September: Danske debutanter
Oktober: Fantasy
December: Børnelitteratur 2016

Litteratursidens temadag 7. Juni
Den 7. Juni samles 68 bidragsydere om temaet New York i
litteraturen. Dagen begynder med opbygning af en New
York udstilling og I løbet af dagen sættes fokus på, hvordan
det bliver nemmere for bibliotekerne at bruge sitets indhold
og hvad bibliotekerne eventuelt mangler fra Litteratursiden
til udstillinger.
DDB-projektet om formidling af eReolen og Litteratursiden i
det fysiske bibliotek
Den store spørgeskemaundersøgelse på bibliotekerne,
som indgår i projektet viser bl.a. at bibliotekerne gerne vil
have flere forskellige inspirationslister på tryk fra
Litteratursiden.

Reportage fra Blixenprisen
Anmelderedaktør Barbara Rugholm Hesselund har skrevet
en reportage fra Blixenprisen i fredags.

N t k i k
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697

d kt

å Litt

t

id
10/14

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

Ny teknisk redaktør på Litteratursiden
Fra 1. juni er Thomas Vang Glud, Vejle Bibliotekerne, ny
teknisk redaktør på Litteratursiden. Thomas har det
seneste år været barselsvikar for temaredaktør Anne
Birgitte Langkilde Hundahl.
Kontakt Thomas på: THVGL@vejlebib.dk

Nyheder fra Bibzoom
GUIDEHÆFTER FRA BIBZOOM KAN BESTILLES
TIL UDSTILLING AF MUSIK
Overvejer du at lave en musikudstilling, eksempelvis på dit
bibliotek, står Bibzoom klar med en lang række guides til
kunstnere og genrer. Alle guides kan downloades, men vi
har også et restlager af trykte guides, du kan bestille.
Læs mere og bestil >>

BIBZOOM GUIDER TIL BOB DYLAN
Bibzoom fejrer 75-året for kunstnerens fødsel med en
guide til Dylans albums fra perioden 1962 - 1976. Ud over
den digitale version af guiden, kan vi også tilbyd trykte
versioner fra restlageret.
Læs mere >>

Bibzoom guider til ”The Master"
Beethoven er uomgængeligt blandt musikhistoriens største
komponister. Bibzoom har publiceret en guide til Mesteren
"Ludvig Van" og hans hovedværker.
Læs mere og se guiden >>

Nyheder fra Biblo
Biblo på Folkemødet
Biblo er i år repræsenteret på Allinge Bibliotek den 17. juni
under Folkemødet på Bornholm. Der vil være Minecraftworkshop, anmelderworkshop i samarbejde med Kids'
News og Paneldebat med unge styret af Michel SteenHansen, Direktør for Danmarks Biblioteksforening. Hvor de
unge, vil give deres bud på hvad biblioteket skal kunne
tilbyde dem som målgruppe.
Arrangementet er åben fra kl. 9 – 16, og alle er velkommen
til at komme forbi.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697
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Sommerbogen
På fredag den 10.juni åbner Sommerbogen 2016, med et
brag af en fest på Vejle Bibliotek.
Sommerbogen er en landsdækkende læsekonkurrence for
de 7-14 årige med et meget enkelt koncept: Læs tre bøger
efter eget valg og anmeld dem på Biblo.dk. Så er man med
i konkurrencen om de fire hovedpræmier, som er en iPad
Mini og en masse gode bøger. Foruden hovedpræmierne
er der bogpræmier på højkant hver dag i hele
konkurrenceperioden inde på Biblo.dk. Kampagnen kører
frem til den 20. august 2016.

Nyheder fra eKurser
Nyt fra eKurser.nu
Videovejledninger til bibliotek.dk
Langt de fleste kurser på ekurser.nu produceres af
redaktionen, men redaktionen samler også
vejledningsvideoer fra andre organisationer og gør dem
tilgængelige via eKurser.nu.
Derfor er DBC længe ventede vejledningsvideoer til
brugerne af bibliotek.dk nu også at finde på elæringsportalen. De 7 videoer er samlet i serie, og derfor
altid lige ved hånden under disse titler:
Bibliotek.dk kort fortalt
Opret bibliotek.dk login:
Tips til søgning
Sådan finder du en lydbog, en film, en node eller
andre materialer
Sådan finder du artikler
Jeg vil gerne finde en god bog
Sådan bestiller du i bibliotek.dk

Mediearkivet
eKurser-redaktionen har også fået forespørgsel på at lave
et e-Kursus til Infomedias nye Mediearkiv, som kan hjælpe
brugerne med at søge i det store arkiv.
Da Informedia nu har lavet en fin videovejledning til
brugerne, har vi valgt at lægge denne på eKurser.nu:
http://www.ekurser.nu/kursus/475

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1173697
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Skulle der være andre videovejledninger som fint kunne
ligge på eKurser.nu, og som ikke allerede er lagt på, må
man meget gerne kontakte redaktionen.

Formidling af temaer fra eKurser.nu på DDBhjemmesider
Hent inspiration til hvordan Herning Bibliotek formidler 5
forskellige temaer fra eKurser.nu. Temaerne vil senere blive
lagt ind som BiblioteksProduceret Indhold, så flere
biblioteker kan genbruge dem.
Foreløbig er der lavet følgende temaer, som vi synes er
aktuelle i sommermånederne:
Ferietid er rejsetid
Fif til dig med bil
Filmnørd
Har du sikret din digitale identitet?
Læseoplevelse
Se her hvordan Herning Bibliotek har sat eKurser på
forsiden: https://www.herningbib.dk/
Se her hvordan Herning bibliotek har formidlet temaerne på
hjemmesiden: https://www.herningbib.dk/eKurser.nu

Formidling til bibliotekernes storskærme
eKurser’s reklamespot til storskærme kan benyttes med
eller uden lyd og hentes her:
https://www.youtube.com/edit?
o=U&video_id=h5BYlv3cwVw&feature=vm
Copyright © 2016 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,
Pallesgavebod.dk og eKurser.nu samt DBC’s services; Filmstriben, Spil og medier, FaktaLink og Forfatterweb.
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