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Nyheder fra Filmstriben
Nyt på Filmstriben: Dannelsesrejse, Copenhagen Photo
Festival 2017 og fantasy & eventyr
Tag med på en eventyrlig dannelsesrejse
Udyret og hans lærling. Animation 1t 55 min
Den 9-årige forældreløse dreng, Ren, lever en ensom
eksistens på gaden. Ved et tilfælde falder drengen over
den eventyrlige verden Jutengai, hvor beboerne ligner dyr
og har styrke som guder. Den japanske animationsfilm
’Udyret og hans lærling’ handler om, hvordan man tager
ansvar og bliver voksen, og om hvordan det føles at være
splittet mellem to verdener. En film for de større børn og de
voksne.

Copenhagen Photo Festival 2017
Fra den 1 til den 11 juni er der fotofestival i København
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1318657
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Fra den 1. til den 11. juni er der fotofestival i København.
Festivalen byder på mange udstillinger og aktiviteter for
børn, unge og voksne. På Filmstriben har vi i den
anledning samlet en række gode spille- og dokumentarfilm
om fotografi og fotografer.
På nogle biblioteker vil der under festivalen være
udstillinger af fotobøger, tidsskrifter og meget andet, f.eks.
på Øbro Jagtvej Bibliotek og Østerbro bibliotek.
Se hele programmet her
Fantasy og eventyr på film
Instruktør Peter Jackson har filmatiseret J.R.R. Tolkiens
trilogi Ringenes herre og derefter forhistorien Hobbitten,
som Jackson også lavede til en trilogi. Tolkien er af mange
blevet betegnet som faderen til fantasygenren med hans
univers af orker, trolde, folkeslag og historier som strækker
sig over tusind år. Nu kan alle seks film ses på Filmstriben.
Filmstriben – ny player og apps
Vi er fortsat en smule forsinkede. Af forskellige grunde.
Omlægningen omfatter ikke kun ny webplayer og nye apps,
men også at alle film er blevet uploadet til Microsoft Azure
Cloud-løsning.
Medio juni håber vi at kunne præsentere den nye
webplayer, som kan afspille film på alle browsere på en
computer. I første omgang har webplayeren ikke
Chromecast. Det følger i løbet af et par uger derefter
sammen med de nye apps til ios og android.

Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb nyt i juni
Kommende temaer:
Primo september
København i litteraturen
Ultimo september
Danmarkshistorier: renæssancen og frem til i dag
Oktober/november
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1318657
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Fantasy
November
Tove Ditlevsen
Nyt portræt
Joseph Roth
”Radetzkymarch” regnes for Joseph Roth’s hovedværk, og
hans øvrige værker har i dag klassikerstatus. Der er fornyet
interesse for hans journalistiske produktion.

Nyheder fra Faktalink
Nyt fra Faktalink i juni
Kommende temaer:
Primo september
850-året for København
Ultimo september
Danmarkshistorier – renæssancen og frem til i dag
Oktober
Fantasy

Nye Faktalink light artikler
Stenalderen
Stenalderen er opkaldt efter flintestenen som de første
mennesker i Danmark brugte til at lave våben og redskaber
af. I dag findes der mange spor efter stenalderen, blandt
andet moselig og gravhøje.
Bronzealderen
Bronzealderen var en gylden tid i Danmarks historie. Man
begyndte at lave redskaber og våben af det gyldne metal:
bronzen, og de danske bønder begyndte at handle med
bønder og handelsfolk fra andre lande.
Jernalderen
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1318657
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Jernalderen var en hård periode i Danmarks historie. Vejret
var koldt og regnfuldt, og man levede af den mad man fik
fra sine marker.
Opdateringer:
Uledsagede flygtningebørn
Filmfestivaler og filmpriser
Starwars – ny artikel om fænomenet

Nyheder fra Litteratursiden
Tema: Elektrisk blå - cocktails fra 80erne
Bliv klogere på udvalgte værker fra 80'erne og læs mere
om generationen, der for alvor tog afstand til 70'ernes
brugslyrik.
For at koble til DDB CMS, er her en søgestreng med
bøgerne fra temaet. Søgestrengen kan sættes direkte ind i
en indholdskarrusel i DDB CMS, og præsenterer
bogforsider af bøgerne. De biblioteker som ikke har
implementeret en indholdskarrusel, kan vedhæfte
faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS:
52280931 OR 28386575 OR 52077583 OR 52527910 OR
26340624 OR 26300258 OR 25697073 OR 28752784 OR
20596481 OR 06180833 28683707 OR 22663798 OR
53052800 OR 52193362 OR 27180280 OR 28211546 OR
51989341 OR 52344530 OR 06769365 OR 51238281 OR
25133765 OR 26673267 OR 22663798 OR 22101889 OR
26673267 OR 06587666 OR 22855298 OR 27885705 OR
20422556 OR 20547588 OR 22688669 OR 06139078 OR
06939031 OR 25630939 OR 07116861 OR 22533975 OR
06259014 OR 24331245 OR 22850555 OR 06419208 OR
06844413 OR 22043692 OR 06266789 OR 23416883 OR
23431076
Tema og årshjul
De kommende temaer mm fremgår af Litteratursidens
årshjulet som I kan finde her.
Jeg skal rejse rundt i mit konfirmationstøj resten af
livet
Vi har talt med Søren Ulrik Thomsen om 80'erne: Om
musikaliteten skønheden og den eksistentielle alvor og
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1318657
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musikaliteten, skønheden og den eksistentielle alvor og
den ramponerede storby som det sidste stykke natur.
80'ernes poetiske nybrud
Bliv klogere på udvalgte værker fra 80'erne og læs mere
om generationen, der for alvor tog afstand til 70'ernes
brugslyrik.

Uddeling af Blixenpris til bibliotekar Vibeke Johansen
Litteratursiden havde fornøjelsen af at overrække den nye
pris ved Blixenprisen den 19. maj. Prisen som Årets bedste
litteraturformidler gik til bibliotekar Vibeke Johansen,
Horsens Bibliotek. Læs chefredaktør Lise Vandborgs
motivationstale til Vibeke Johansen her.

Bogbizz. Bag enhver baron og baronesse...
Læs anmelderedaktør Barbara Rugholm Hessellunds
reportage fra Blixenfesten her.
Litteratursiden står sammen med Dansk Forfatterforening,
Danske skønlitterære Forfattere, Danmarks
Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet bag den nye
formidlerpris.

Temadag 30.8. 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.

De nyeste anmeldelser

Nyheder fra eReolen
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1318657
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Nyheder fra eReolen
eReolens sommerkampagne
eReolens sommerkampagne lanceres den 14. juni.
Sommerkampagnen henvender til børnefamilien, og
redaktionen vil sommeren igennem sætte fokus på temaer
til børn og unge, men også de voksne i børnefamilien.
Temaet for sommerkampagnen er ”Tænd for en anden
verden.” Der bliver to nye, forskellige motiver til
kampagnen. Kampagnen lægger gennem motiverne vægt
på at vise den følelse, man oplever, når man læser eller
lytter til litteratur. Samtidig fokuserer kampagnen på,
hvordan læsning/lytning af litteratur kan få børn og voksne
til at træde ind i en anden verden, og omdrejningspunktet
for motiverne er overgangen mellem virkelighed og
fortællingens univers. De nye motiver er i tråd med
motiverne fra eReolens sommerkampagne fra 2016, og
man kan benytte motiverne fra 2017 og 2016 som en
samlet kampagne.
Der bliver masser af inspiration på eReolen i form af
karruseller, nyheder, forfatterportrætter og videoer på web
og i apps. Det er altid 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 lokal
brug på bibliotekerne. Kampagnen kommer også til at køre
på eReolens Facebook-side med bl.a. 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.
Kampagnen stiller en pakke med digitale materialer til
rådighed for bibliotekerne. Materialerne kan fra tirsdag den
13. juni hentes på eReolens hjemmeside under ”Presse” og
”Kampagner.” Pakken med materialer indeholder en 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 med annoncering via Google Adwords og på
Facebook og Instagram. Markedsføringen skal skabe
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1318657
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synlighed omkring eReolens tilbud om e-bøger og lydbøger
til familier, der søger på nettet efter inspiration til
ferielæsning. Kampagnen er også repræsenteret i Ud & Se
i juli og august, hvor kampagnen henvender sig til rejsende
og pendlere. Derudover markedføres kampagnen via
app’en ”Reshopper” til børnefamilier og via Youtube til børn
og unge.
Sommerstafet på de sociale medier
I 2017 har eReolen bl.a. fokus på at involvere bibliotekerne
i formidlingen af de digitale materialer og har i den
forbindelse startet en sommerstafet på de sociale medier.
eReolen har spurgt bibliotekerne om hjælp til at lave nogle
gode og sjove opslag for de digitale materialer på de
sociale medier og lavet et lille ide-katalog, som
bibliotekerne kan lade sig inspirere af, bruge af og tilføje
deres egne fantastiske indslag til.
Stafetten er lavet som en lille intern bibliotekskonkurrence,
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 kollegaerne på kontoret!
Det er muligt at rekvirere idékataloget ved henvendelse til
Heidi Nissen på mail: hescn@aarhus.dk.

HØREBØFFERNE er klar!
eReolen Go præsenterer: ”HØREBØFFERNE”! eReolen
Go har fået lavet en videopakke 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,
der er i øjenhøjde med målgruppen for eReolen Go.
Videoerne er tænkt som en hjælp til at introducere eReolen
Go for børn og børnefamilier på skærme i
biblioteksrummet, ved klassebesøg, rundvisninger mv.
Videoerne kan benyttes på bibliotekernes hjemmeside
samt på Facebook, Instagram og Youtube.
Videopakken består af 3 korte videoer med de to drenge,
der introducerer til, hvordan man logger ind, søger og låner
å R l G D 4 id i kk
l
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på eReolen Go. Den 4. video i pakken er en mere generel
introduktion, der viser en guide til eReolen Gos
hjemmeside, og hvordan man navigerer rundt, logger ind,
låner, læser og lytter.
Videoerne lægges op på eReolen i footeren under ”Presse”
og ”eReolen Go” og på eReolen Gos hjemmeside i
footeren under ”Markedsføring” og
”Markedsføringsmateriale.” Videoerne bliver løbende gjort
tilgængelige for bibliotekerne over den næste måneds tid,
og for at opnå størst mulig rækkevidde opfordres
bibliotekerne til at offentliggøre de enkelte videoer på
følgende datoer:
Video 1: 14. juni
Video 2: 21. juni
Video 3: 28. juni
Introduktionsvideoen vil være tilgængelig fra den 13. juni.
eReolen Global
eReolen Global finansieres fortsat i 2017-18 af
Centralbibliotekerne og eReolen i fællesskab. Det betyder,
at vi fra juni kan indkøbe nye materialer, der kommer til at
udvide kataloget og tilbuddet betragteligt. Omkring 70% af
de materialer, der allerede er indkøbt de første 2 år, hvor vi
har haft eReolen Global, er stadig til rådighed for brugerne,
så med de nye indkøb bliver der tale om en fordobling af
det nuværende indhold over det næste år.
Hermed får eReolen Global et omfang, der giver mulighed
for en bredere markedsføring af servicen. Der kommer
mange nye titler allerede fra juni, hvor vi bruger
størstedelen af budgettet. Indkøb af flere lydbøger, gode
børnebøger og flere eksemplarer af efterspurgte titler bliver
prioriteret, og der kommer desuden nye titler ind hver
måned, så brugerne møder nye og aktuelle titler.
Vi har derfor tilrettelagt en kampagne for eReolen Global,
og der er udarbejdet nye markedsføringsmaterialer med 2
nye motiver specielt til eReolen Global. Motiverne bliver
tilgængelige for bibliotekerne i forbindelse med
sommerkampagnen. Kampagnen for Global henvender sig
til 2 målgrupper, der er potentielle nye brugere af eReolen
Global; udskolingselever i alderen 14-16 år, der læser/lytter
til engelske titler og den unge og superdigitale mand, der er
storforbr ger af digitale medier og derfor er en egnet
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1318657
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storforbruger af digitale medier og derfor er en egnet
målgruppe for markedsføring af e-bøger og lydbøger.
Konceptet for serien af motiver er i tråd med
sommerkampagnen, at man bliver hensat til en anden
verden, når man læser eller lytter til litteratur. De to motiver
til kampagnen bliver tilgængelige for bibliotekerne den 13.
juni i eReolens footer under ”Presse” og ”eReolen Global.”
I løbet af sommeren bliver eReolen Global formidlet på
eReolens hjemmeside og på eReolen Global gennem
karruseller og nyheder med læseinspiration og anbefalinger
af de nye titler på Global. Derudover formidles kampagnen
via eReolens Facebook-side.
Der bliver annonceret eksternt for eReolen Global via
Facebook-annonceringer og gennem Google Adwords med
annoncer, der henvender sig til 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 e-bøger og lydbøger
på engelsk fra bibliotekerne.
Statistik
Månedsstatistik for eReolen - ebøger
Månedsstatistik for eReolen - lydbøger
Månedsstatistik for eReolen Global
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