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Nyheder fra eKurser.nu
Kampagne om netdating
Ifølge Ældre Sagen er mere end 50.000 danskere over 65
år ensomme.
eKurser.nu hjælper på vej og har lavet et e-kursus
indeholdende to videoer, som anviser veje til at komme i
samtale med andre og måske på dating via internettet.
Videoerne understøttes af kampagnen "Samtal dig ud af
ensomheden" og kører i perioden fra d. 23. maj - 1. juli
2018.
Se kurset ”Forebyg ensomheden: I gang med netdating
her: http://www.ekurser.nu/kursus/556

Benyt teaserfilmen på bibliotekets skærme
Del opslag på Facebook og andre sociale medier
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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Nyheden "Samtal dig til ensomhed" ligger inden i
BPI'en - klar til brug på bibliotekets website!
Lav en spændende eksponering, med
emnematerialer knyttet til kampagnen "Forebyg
ensomhed".
Kontakt og informer lokalforeningerne, selvhjælps grupper,
frivillige afdelinger, lokalforening "Ældresagen" eller
sorggrupper.
Alle kampagnematerialerne og pressetekst kan hentes her:
kortlink.dk/u64y
Næste kampagne om digital sikkerhed
Fra 4. juli starter ekurser.nu en ny kampagne, denne gang
om digital sikkerhed. Her inddrages bl.a. nye kurser om
Ransomware og backup til Windows 10, VPN og
adgangskoder. Hvis du vil være sikker på at modtage
nyhedsbrev direkte om kampagnen og dens indhold, skal
du skrive til bibgh@herning.dk.
Facebookgruppe for formidlere af eKurser.nu
Få og giv inspiration om jeres formidling af eKurser.nu ved
at tilmelde dig nyoprettet Facebookgruppe for formidlere af
eKurser.nu:
https://www.facebook.com/groups/1958760127786240/
Få besøg af ekurser.nu på personalemøde
I kan få besøg af en bibliotekar fra eKurser.nu. Bliv
opdateret på hvad eKurser tilbyder borgerne. Få klarhed
over hvordan og hvornår I som bibliotekspersonale kan
bruge eKurser.nu i mødet med brugerne, på jeres
hjemmeside og i biblioteksrummet.
eKurser.nu er en portal, der samler små kurser om
hverdags-it, bl.a om digital dannelse og digital sikkerhed.
Men eKurser.nu er også meget mere end det. eKurser.nu
er i brønden så borgerne kan finde kurserne via søgningen.
eKurser kan give viden om digitale emner som nyttigt
indhold på jeres hjemmeside. eKurser er på Facebook også med fif til jer. På den måde kan ekurser supplere jeres
læringsindsats rettet mod borgerne.
Hen over efteråret tager eKurser på turné rundt i landet.
Her vil vi fortælle om vores aktuelle kurser og kampagner.
Vi viser, hvordan I kan genanvende vores indhold på jeres
hjemmesider og selvfølgelig svare på de spørgsmål I måtte
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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hjemmesider og selvfølgelig svare på de spørgsmål I måtte
have om eKurser.nu.
Vi håber at få mulighed for at besøge jer på et af jeres
personalemøder eller lignende, hvor relevant personale,
der formidler til borgerne, er samlet. Vi forestiller os at
vores indslag kan vare fra 15-45 min. alt efter hvordan det
kan passe ind i jeres møde.
Ring eller skriv gerne til mig for en nærmere aftale med:
CB-område for Gentofte: Sune Hundebøll:
shunde@kff.kk.dk
CB-område for Roskilde: Gustav Lindberg Maindal:
gustavlm@roskilde.dk
CB-område for Vejle og Odense: Stine Ravn:
sr@vejlebib.dk
CB-område for Aalborg: Christian Langelund Hansen:
christian.langelund.hansen@aalborg.dk
CB-område for Herning: Grete Halling: bibgh@herning.dk

Nyheder fra eReolen
Sommerkampagne – Tænd for en anden verden
Nu er der ikke længe til, at eReolens sommerkampagne
lanceres fredag den 15. juni. I år vil sommerkampagnen
henvende sig til tre målgrupper:
Børn i alderen 12-14 år
Studerende/unge i midt 20’erne
Voksne i 40-50-årsalderen.
Målgrupperne underbygger eReolens handlingsplaner for
2018, der lægger vægt på målgrupperne ”Børne- og
skoleområdet” og ”Formidlingen af digital litteratur til nye
brugere”. Formålet med sommerkampagnen er at styrke
læse/lyttelysten over for børn og unge samt øge
kendskabet hos voksne med fokus på nye brugere med
interesse for det digitale område.
Der er ved at blive udarbejdet tre motiver, der vil formidle,
hvordan man som læser/lytter af litteratur bliver opslugt af
en anden verden, og hvordan lagene mellem virkelighed og
fortællingens univers blandes sammen. Motiverne
fokuserer samtidig på den praktiske dimension af digital
litt t d ll
å j di
d
d
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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litteratur, da alle personerne er på vej ud i verden med
deres bøger: på rejsen, på cyklen og af sted til
fritidsaktiviteten.
Motiverne udarbejdes til både digitale og fysiske materialer,
som bliver tilgængelige for bibliotekerne via eReolens
hjemmeside den 15. juni. Der kan hentes følgende
formater: plakater, webbannere, roll up, grafik til
storskærme og loftbanner. eReolens sommerkampagne vil
også blive synliggjort via ekstern annoncering bl.a. på
Facebook, Instagram og Google Adwords.
eReolens sommerstafet
På eReolen vil vi meget gerne gentage succesen fra sidste
år og endnu en gang sætte gang i en sommerstafet om at
sætte den digitale litteratur i spil på bibliotekernes sociale
medier.
Derfor vil vi gerne opfordre bibliotekerne til at være lige så
vilde, kreative og sjove som sidste år – eller at de af jer, der
ikke greb stafetten sidste år, hopper med på vognen og
deltager i den månedlige konkurrence om at lave den
bedste formidling – gerne med lokal forankring og i
øjenhøjde med netop jeres brugere. Vi har igen udformet et
inspirationskatalog (se billedet th.), hvor I kan finde ideer til
opslag på sociale medier og tilføje jeres egne. Jo flere
opslag des bedre!
I kan lave videoer, fotos, quizzer, anbefalinger eller noget
helt femte, og så vil vi vildt gerne dele det, I laver – og
opmuntre andre biblioteker til at gøre det samme. Det
kræver kun, at I hashtagger opslagene med
#tændforenandenverden og evt. tagger eReolen et sted i
opslaget. I kan også tagge det bibliotek, I synes skal løbe
videre med stafetten.
Vi har allerede skudt stafetten i gang for juni og håber, I vil
være med til at synliggøre de digitale bøger for brugerne
henover sommeren, hvor vi ved, rigtig mange bruger de
digitale materialer.
Hver måned kårer vi det bedste opslag og sender vinderen
nogle virkelig lækre kager fra jeres lokale yndlingsbager!
Derudover bliver man automatisk nomineret til eReolens
nye pris, som vi uddeler sidst på året: årets digitale
litteraturformidler.
I er altid velkomne til at skrive til os, hvis I har input eller
spørgsmål til stafetten til Dagmar (smda@aarhus dk) og
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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spørgsmål til stafetten til Dagmar (smda@aarhus.dk) og
Emma (emmal@aarhus.dk). I må også meget gerne
videresende denne mail til kolleger, der måske er mere
relevante, eller biblioteker, I er i kontakt med.
Lyttehjørnet i juni
Der er endnu en gang nye historier på eReolens lytteside,
hvorfra man kan afspille bøger i lyttekroge på bibliotekerne.
Denne måned har vi frikøbt tre lydbøger fra forlaget Klim,
der kan tre vidt forskellige ting. En børnebog, en
novellesamling til unge/voksne og en faglitterær lydbog –
også til voksne.
Titlerne vil ligge på kampagnesitet indtil d. 15. juli og består
af:
”Bettinas badekar” af Flemming Quist Møller m.fl. (22
minutter)
”Efter skælvet” af Haruki Murakami (6 noveller, 3
timer, 48 minutter)
”Mesterværket” af Stephen Hawking (faglitteratur, 4
timer, 10 minutter)
Den enkelte bog går selv i loop og starter forfra, når den er
spillet til enden. På den måde kan I trykke ’play’ om
morgenen, uden at I behøver løbende at holde øje med,
om de spiller færdigt. Da der endnu er titler både til voksne
og børn, kan man fortsat have installeret en lyttekrog i
såvel børne- som voksenafdeling.
Læs mere om muligheden for at etablere lyttehjørner i
biblioteksrummet her.

Nyheder fra eReolen GO
Den Store Lydbogsdyst er slut
I maj satte eReolen Go i samarbejde med Biblo fokus på
lydbøger. I denne forbindelse blev en konkurrence, Den
Store Lydbogsdyst, gennemført i Lytteklubben på Biblo. Her
deltog børnene ved at uploade et billede, en video el. lign. i
gruppen, som besvarelse på en ugentlig udfordring. De fire
udfordringer tog udgangspunkt i fire frikøbte lydbøger fra
Gyldendal, som der også blev linket til i gruppen. Der blev
lagt mange flotte og kreative besvarelser i gruppen, og
vindernes tegninger/videoer blev delt på eReolen Go’s
Instagram.
Målet med kampagnen var bl a at udbrede kendskabet til
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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Målet med kampagnen var bl.a. at udbrede kendskabet til
lydbøger blandt børn i alderen 7-14 år, samt gøre
opmærksom på muligheden for at låne e- og lydbøger
direkte på sin telefon eller tablet.
I forbindelse med kampagnen er der blevet produceret en
række markedsføringsmateriale, hvoraf noget stadig kan
bruges uafhængigt af kampagnen. I footeren på eReolen
Go’s hjemmeside kan man bl.a. finde en plakat med flotte
illustrationer, som viser lydbogens udvikling historisk –
henvendt til børn.
Sommer på eReolen Go
I løbet af sommerferien vil eReolen Go ligesom sin
søsterside for voksne have fokus på serier i alle
afskygninger. Der ligger utallige gode serier for børn i alle
aldre på eReolen Go – både som e-bøger og lydbøger. I
sommerperioden vil man desuden kunne møde nogle
børnebogsforfattere på eReolen Go’s Instagram, som vil
lave ”Insta-takover” en uge af gangen. Til
sommerkampagnen er der udarbejdet kampagnemateriale,
som kan findes i eReolens footer, og der vil naturligvis også
være materiale henvendt til børn og med eReolen Go’s
logo på. Der er altså rig mulighed for at reklamere for
eReolen Go’s app til ferielæsning i sommerperioden,
lydbøger til bil- eller flyturen osv.

Statistik
Månedsstatistik for eReolen - ebøger
Månedsstatistik for eReolen - lydbøger
Månedsstatistik for eReolen Global

Nyheder fra Filmstriben
Nyt fra Filmstriben i juni: Copenhagen Photo Festival | Top
10 mest sete film | Søren Malling er Gud

Copenhagen Photo Festival
Fra den 7. til den 17. juni er der fotofestival i København.
Benyt lejligheden til at se de mange fotoudstillinger som
der bydes på eller deltag i de mange aktiviteter for børn,
unge og voksne. På Filmstriben har vi i anledningen 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 k
å Øb J t j Bibli t k
Ø t b bibli t k
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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f.eks. på Øbro Jagtvej Bibliotek og Østerbro bibliotek.

Top 10 mest sete film i maj 2018
Kumail Nanjiani as "Kumail" and Zoe Kazan as "Emily" in
THE BIG SICK. Photo by Nicole Rivelli.
Top 10 over de mest sete film for børn, voksne og
dokumentarfilm i maj 2018 på Filmstriben.

Søren Malling er Gud
Instruktøren Henrik Ruben Genz har filmatiseret forfatteren
Jens Blendstups morsomme erindringsroman ”Gud taler
ud”. Filmen foregår i 80’erne i et parcelhus i Risskov, hvor
Jens og hans brødre vokser op. Søren Malling spiller rollen
som forfatterens egen far Uffe, der er psykolog og
selvbestaltet Gud i slåbrok og underbukser. Malling leverer
en pragtpræstation i denne skæve, sjove og rørende film.

Nyheder fra Forfatterweb
Nyt fra Forfatterweb i juni: Leonora Christina Ulfeldt |
Claudia Rankine | Jenny Erpenbeck | Dorte Lilmose
Leonora Christina Ulfeldt
Leonora Christina Ulfeldt med sin mand Korfits Ulfeldt.
Foto: Mary Evans Picture Library / ritzau/scanpix
”Jammersminde” bliver ikke uden grund betegnet som det
betydeligste stykke prosalitteratur vi har fra 1600-tallet. Her
benytter Leonora Christina sig af litteraturtekniske midler
der først langt senere blev almindelige i litteraturen.
Claudia Rankine
Elisabeth Weinberg / ritzau/scanpix
Claudia Rankine blander essayistik med poesi, og der
males levende portrætter af det amerikanske samfund med
depression og racisme i fokus. Rankine skriver enkelt, men
uhyggeligt smukt og præcist.
Jenny Erpenbeck
Foto: Angelo Carconi / ritzau/scanpix
Den tyske forfatter Jenny Erpenbeck har vundet mange
europæiske anmelderhjerter med sine værker, som på én
gang er kunstfærdige formeksperimenter og samtidig
konkrete og ærlige menneskeskildringer.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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Dorte Lilmose
Foto: Erik Bech
B&U forfatteren Dorte Lilmose tager livtag med tunge
emner som krigens grusomheder set gennem
børnesoldaters øjne, og hvordan det er at leve i skyggen af
en alvorligt syg søskende, men hun skriver også poetisk
om alderdom og drømme.

Nyheder fra Faktalink
Nyt fra Faktalink i juni: Biodiversitet | Dyrevelfærd |
Nationalisme | Fascisme | Faktalink light om digital
dannelse
Biodiversitet
Skov med meget dødt ved, naturskov og vildskov har stor
betydning for mangfoldigheden af arter og biodiversitet.
Jægersborg Dyrehave. Foto: Karsten Schnack /
ritzau/scanpix
Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter,
svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør
biologisk mangfoldighed, og er afgørende for arternes
overlevelse.
Dyrevelfærd
Økologiske frilandsgrise i mudderet på markerne ved
Skovgaard en forårsaften i april 2018. Foto: Morten
Rasmussen / ritzau/scanpix
Dyreværnsloven er over 100 år gammel og beskriver
hvordan landmænd og slagterier skal tage hensyn til
dyrevelfærd. Alligevel er der mange eksempler på at dyr
lider overlast i den danske landbrugsproduktion.
Nationalisme
Politisk plakat fra Dansk Folkeparti. Foto: Mads Jensen /
ritzau/scanpix
Mange troede at nationernes rolle gradvist ville blive
mindre i takt med den stigende globalisering. Men
nationalismen blomstrer, og det internationale samarbejde i
EU og FN er under angreb fra mange sider.
Fascisme
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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Fascisme
Benito Mussolini (1883-1945). Fotograferet i 1938. Foto:
The Granger Collection / ritzau/scanpix
”Intet over, intet ved siden af og intet uden for staten.”
Denne sætning af Italiens diktator i årene 1925-1943,
Benito Mussolini, sammenfatter kernen i fascismen.
Faktalink light om Digital dannelse
Piger med mobil og iPad. Foto: Sara Gangsted /
ritzau/scanpix
Digital dannelse handler om at lære hvordan du skal opføre
dig over for andre på nettet, og hvordan du passer på dig
selv.

Nyheder fra Litteratursiden
Minitema om Michael Strunge
Vi præsenterer et minitema om Michael Strunge i anledning
af, han ville være fyldt 60 d. 19. Juni 2018.

Forfattere på Litteratursidens stand på BogForum
Vi kan nu løfte sløret for nogle af de forfattere vi har
samtaler med i Litteratursidens stand: Helle Helle, Kim
Leine, Leonora Christina Skov, Iben Mondrup og Thomas
Korsgaard.
Vi præsenterer også samtale med Kim Leine, og Leonora
Christina Skov på bibliotekernes fælles stand i samarbejde
med Danmarks Biblioteksforening.
Uddeling af Blixenpriserne
Den 25. maj var Litteratursiden med til at uddele
Blixenprisen for årets indsats for litteraturformidling til Klaus
Rothstein og Nanna Mogensen for 'Skønlitteratur på P1'.
Læs juryens pristale her. Peter Laugesen modtog
Blixenprisen for årets bedste skønlitterære udgivelse for
'Traveling'. Læs vores anmeldelse her.
12 gode bøger til studenten
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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12 gode bøger til studenten
Listen indeholder redaktionens bud på klassiske
(dannelses)romaner til studenterne, der springer ud i (den
virkelige) verden.

Angst i litteraturen
DR sætter i øjeblikket fokus på angst i en række
programmer. Angst er mange ting, livet og litteraturen er
fuld af den. På denne liste har vi udvalgt nogle eksempler
på nyere, god skønlitteratur, hvor angsten har taget
magten.

Nye skønlitterære udgivelser
Oversigt over nye udgivelser i juni.

Klassikerguides i samarbejde DRs litteraturprogram
I vores klassikerguide kan I læse mere om de seks
forfattere, der er fokus på i 'Øgendahl og de store
forfattere'.
Tema om international litteratur
Den nye, store international litteraturfestival,
LiteratureXchange, ser dagens lys i Aarhus fra den 14.- 24.
juni, og vi vil i den anledning. også hylde internationale
forfattere,. Noget af det særlige den internationale litteratur
kan er ikke blot at bekræfte – men give os et nyt blik på
verden omkring os – og dermed også os selv.
I temaet, der publiceres 11. juni, giver vi oversigter over de
forfattere, udenlandske som danske, som deltager på
festivalen. Vi sætter særligt fokus på fire af festivalens
temaer som: ’Rundt om Tyskland’, ’Rundt om Murakami’,
'Litteratur om kvindeskæbner' samt 'Retten til at tale og
skrive frit’.
Tema: Digital litteratur
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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Den digitale litteratur spejler fremtidens læsere, når det at
læse både kan betyde at man ser, hører, interagerer og
spiller fortællingen. Bliv klogere på den digitale litteratur i
vores tema her.

Nyheder fra Biblo
Nyt fra Biblo

Sommerbogen: Danmarks største læsekonkurrence for
børn starter 15. juni
Det er sommer, det er sol, og det er læsetid. Sommerbogen
kører fra 15. juni – 25. august. Masser af tid for børn rundt
omkring i sommerlandet til at læse og anmelde bøger på
biblo.dk - og deltage i lokale Sommerbogen-aktiviteter på
biblioteket. Reklamér gerne til både skoler, forældre og
børn!
PR-materialer: Plakat, flyers, webbannere i størrelser, der
passer til DDB CMS, grafik til storskærme, skabelon til
pressemeddelelse, PR fotos m.m. findes her
Der er også en ny Sommerbogen-video på vej, som vi
offentliggør i løbet af juni.
Bogpakker med præmiebøger er pakket og på vej til jer. I
kan forvente at modtage jeres pakker senest tirsdag den
12. juni.

Vinterbogen 2019: Ny læselyst kampagne til skoler
Der er ikke nogen Sommerbogen-skolekonkurrence i år - til
gengæld er Biblo på vej med en helt ny læselystkampagne
rettet til skoler: Vinterbogen. Den bliver lanceret i januarfebruar 2019, og flere har efterspurgt en kort infotekst til at
informere skolerne allerede nu. Den er nu klar!
Hent infotekst og logo her

Vild med film: Børn som filmanmeldere
Læs alt om efterårets store filmkampagne og hent PR
materialer til skolerne. De skal nemlig allerede inviteres
nu, så de kan tilmelde sig inden sommerferien. Årets tema
er: Fantasy, og med kampagnen følger
undervisningsmaterialer til workshopforløb på biblioteket.
Sidste år deltog over 100 skoleklasser i hele landet - vi
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1440497
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håber på endnu flere i år! Læs mere og find materialer her.

Biblo på BogForum og børnelitteraturfestival – vil du
med?
Biblo er som altid at finde på BogForum, hvor vi traditionen
tro forventer besøg fra en masse quiz- og læseglade børn
på vores stand. Vi er selvfølgelig også med på den nye
børnelitteraturfestival på Dokk1 i Aarhus: ALBUS –
International festival for børnelitteratur med aktiviteter for
børnene.
Vil du med?
Vi vil gerne invitere bibliotekarer og andre interesserede til
at dele standen på BogForum og ALBUS med os. Byd ind,
hvis du vil bemande standen et par timer eller tre; vi giver
billetten til BogForum og dækker evt. transportudgifter til
Aarhus. Du er selvfølgelig velkommen til at byde ind med
forslag til aktiviteter, men det er ikke et krav. Bare du har
lyst til at engagere en masse glade børn i biblioteker og
læselyst!
Tidspunkter
BogForum: 26.-28. oktober 2018 i Bella Center
København
ALBUS – International festival for børnelitteratur: 1. –
4. november på Dokk1 i Aarhus
Interesseret? Skriv til: biblo@roskilde.dk

Følg med! Opdateret Biblo årshjul
Biblo udvikler hele tiden nye kampagner og aktiviteter. Se
det opdaterede årshjul og find en oversigt over kampagner
her
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