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Nyheder fra Litteratursiden
Tema: Danmark Læser
På Litteratursiden fortsætter vi temaet om Danmark Læser
med bl.a. ”noget der ligner” lister til de fem titler der blev
uddelt den 23. april og forfatterinterviews. Samtidig inviterer
vi til debat i Danmark Læser læseklubben om de fem
bøger.
- Få her en god liste med forslag til bøger, der er gode at
begynde med, hvis man ikke læser så meget.
- Blogindlæg om erfaringer med højtlæsning for folk, der
ikke selv læser så meget
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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ikke selv læser så meget
- Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne.

Kommende temaer på Litteratursiden:
Juni: Terror og ytringsfrihed
August: Fortællinger fra havet
September: Danske debutanter

Nyt indlæg af forfatterambassadør Jakob Vedelsby
Jakob Vedelsby beretter fra Skt. Petersborg, hvor danske
og russiske forfattere mødtes for nylig i forbindelse med ny
antologi.

Litteratursidens temadag 16. juni
Litteratursidens årlige temadag for producenter og
ambassadører samt andre interesserede fra
medlemsbibliotekerne finder sted tirsdag den 16. juni på
Vejle Bibliotek. Temaet er sprog og formidling. Der vil være
oplæg af Susanne Staun og interview med forfatteren Stine
Pilgaard.
Læs hele programmet her.

Litteratursiden på DBs årsmøde
På Litteratursidens stand på DBs årsmøde 16- 17. april
havde vi mange gode snakke med de biblioteksfolk og
kulturpolitikere, som besøgte os på standen. Om fredagen
havde vi et interview i standen med vinderen af Læsernes
Bogpris, Puk Damsgaard.

Nyheder fra eReolen
eReolen deltog i Danmark Læser kampagnen
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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Den 23. april uddelte imponerende 4000 frivillige danskere
100.000 bøger i hele Danmark. eReolen deltog også i
Kulturstyrelsens læsekampagne og stillede de 5 udvalgte
titler til rådighed for frit udlån torsdag den 23. april og
fredag den 24. april. I de to dage, blev der udlånt 1110 ebøger og 563 lydbøger.

Årsplan for markedsføringsaktiviteter i 2015
eReolen har udarbejdet en årsplan for de kommende
markedsføringsaktiviteter på eReolen i 2015.
eReolen har med udgangspunkt i undersøgelsen
”Fremtidens Biblioteker” og Kulturstyrelsens ”Ikke-læser”
undersøgelse udvalgt en række målgrupper, som der
satses på gennem kampagner og formidling på eReolen i
løbet af året.
De overordnede temaer og målgrupper i eReolens
formidling henover året er:

Maj: Den lille læsepause: Fokus på den travle familie
og viden på farten
Juni, juli og august: Snup en serie i din ferie: Fokus
på børnefamilier
September: Back to school: Fokus på unge under
uddannelse på gymnasiet, universitetet m.m.
Oktober/November: Læs med mig: Fokus på unge
mellem 20-30 år
December: Jul og kalenderhistorier: Børnefamilien

Årsplanen for markedsføringsaktiviteterne vil blive brugt
internt, som guide for redaktionsarbejdet på de to sites, og
vil blive kommunikeret ud til forlagene på eReolen, således
at der kan skabes et tættere samarbejde omkring temaer
og kampagner. Ligeledes er interesserede biblioteker også
velkommen til at bidrage med ideer til temaer, m.m. Du kan
se hele eReolens årsplan på hjemmesiden her
Kampagner sommer/efterår
Udover de overordnede temaer for året, er der planlagt to
større kampagner; en sommerkampagne henvendt til
børnefamilier samt en efterårskampagne henvendt til unge
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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20-30 år.
eReolens sommerkampagne sætter fokus på børnefamilier,
herunder målgrupperne:
Forældre til småbørn
Børn og unge i aldersgruppen 8-14 år
Forældre i børnefamilier
Sommerkampagnens formål er at formidle litteratur og
inspirere til læselyst hos de yngre læsere og introducere
børn og deres forældre til eReolen og læsning/lytning af ebøger og lydbøger. Kampagnen vil have særlig fokus på
serier indenfor genrerne: Romantik, vampyrer, sport,
humor, gys og fantasy.
I efterårskampagnen er der fokus på formidling af litteratur
og inspiration til øget læselyst til unge mellem 20-30 år.
Kampagnen vil bl.a. forsøge at nå de unge vil nå de unge
gennem rollemodeller og på nettet gennem online
markedsføring, adwords og sociale medier. Der vil være
særlig fokus på emnerne sport, adventure, IT, fantasy,
spænding, skønlitteratur af unge forfattere og filmatiserede
bøger.
I forbindelse med de to kampagner vil der blive udformet
både fysiske og digitale materialer, der vil være
tilgængelige for bibliotekerne, ligesom der også vil blive
satset på kampagneaktiviteter udenfor biblioteket.

Anvend nyheder og karruseller fra eReolen
På eReolen sætter vi i maj måned fokus på korte tekster,
som man kan læse i frokostpausen, i bussen, imens man
venter ved lægen eller i andre situationer, hvor man har et
øjeblik til at få viden på farten. Vi vil derfor anbefale
brugerne en række korte romaner, noveller, digte og andet
læsestof, som kan brydes op i mindre dele.
I anledning af 70 års dagen for Danmarks befrielse den 4.
maj, sætter vi desuden fokus på denne store historiske
begivenhed ved at tage fat i temaerne 2. Verdenskrig og
Frihed. På eReolen vil man derfor kunne finde både
nyheder og masser af gode bøger om disse emner.
Bibliotekerne er meget velkomne til at anvende eReolens
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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redaktionelle indhold som karruseller og nyheder på deres
egne hjemmesider. Det er muligt at rekvirere nyheder samt
lister med ISBN-numre til karruseller om emnet ved
henvendelse til skbr@aarhus.dk.
Du kan også finde nyheden via BPI ved at søge på
”eReolen fejrer Danmarks befrielse 4. maj 1945.”

Abonnementstitler
Som vi har skrevet om tidligere er der som et forsøg
indgået aftaler om abonnement på ebøger og netlydbøger
med 4 forlag. I abonnementsmodellen ligger der ca. 1500
titler fordelt på e-bøger og lydbøger. Konkret handler det
om det antal titler, der fremgår af nedenstående tabel. Læs
mere om abonnementsmodellen her.

Abonnementstitler 2015:

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

Nyheder fra Palles Gavebod
POSITIVE OG KONSTRUKTIVE KOMMENTARER
PÅ DB’S ÅRSMØDE I AARHUS!
På årets bibliotekspolitiske topmøde præsenterede Palles
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041

5/12

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

På årets bibliotekspolitiske topmøde præsenterede Palles
Gavebods projektledelse den første prototype i
forbindelsen med udviklingsprojektet ”PalleNext”.
Denne prototype er en visuel søgning, der er udviklet i
samarbejde med Køge Bibliotekerne.
Deltagelsen ved topmødet, blev til to dage med mange
gode og spændende samtaler med politikere og
biblioteksledere og – chefer fra hele landet.
Kommentarerne var positive og søgefunktionen blev især
rost for at gå ind på børnenes præmisser og tage
udgangspunkt i deres visuelle og intuitive måde at søge
information på.
Du kan selv se, hvad du synes om prototypen på:
http://palle.demo.dbc.dk/
Prototypen er udviklet ud fra en mobile first løsning og
fungerer derfor bedst på mobilen.
Husk at være opmærksom på, at det er en prototype og
derfor ikke fungerer optimalt.

Palles Gavebod´s årsmøde byder på en
spændende paneldebat
Den 20.maj 2015 afholder Palles gavebod årsmøde i
DOCK5000 i Odense.
Som en del af årsmødet, vil vi afholde en paneldebat, hvor
Michel Steen-Hansen (Direktør Danmarks
Biblioteksforening), Sussi Nyled Heinrichson (bibliotekar
ved Greve Bibliotekerne – projektleder på Danmark
Læser), Sonny Hansen (Bibliotekar ved Vigerslev Bibliotek)
og Claus Hjorth (Chef for DFI B&U og Medierådet
Videncenter), vil deltage og diskutere.
Det bliver 45 minutter, hvor der blandt andet skal diskuteres
”fremtidens børnebiblioteker” – og I som publikum er mere
end velkommen til at byde ind.
Se resten af programmet her
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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Tilmelding her

Nyheder fra Bibzoom
BIBZOOM GUIDER DIG TIL MEW
I denne uge udkom det nye længe ventede album med den
danske gruppe Mew. Bibzoom tilbyder en guided tour i
bandet og dets udgivelser
Læs mere >>

ENSOMME TONER
Lige nu bibliotekerne og, blandt andre DR, ekstra fokus på
ensomhed. I samme anledning har Bibzoom lavet
Playlisten "Ensomme toner"
Læs mere >>

UPDATE: BIBZOOM OG WIMP
Bibzooms musikleverandør WIMP skifter ejer og bliver en
del af den nye streamingtjenesteTidal. Vi forventer ikke, at
ejerskiftet får negative konsekvenser for Bibzoom.
Læs mere >>

BIBZOOM GUIDER DIG TIL SPOT FESTIVAL
Første weekend i maj kan du opleve Danmarks showcasefestival nummer ét. Bibzoom har været på forkant med
programmet og guider dig til gode oplevelser.
Læs mere >>

BIBZOOM GUIDER DIG THE SANDMEN
Bibzoom har, i samarbejde med gruppemedlemmerne selv,
skabt en guide til det danske rockband The Sandmen.
Guiden er smukt synkroniseret med bandets turné rundt i
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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landet.
Læs mere >>

OPLEV KOMBINATIONEN AF FESTIVAL OG
BIBLIOTEKSKONFERENCE
Grib chancen for kombinationen af SPOT Festival 2015 og
musikfaglig bibliotekskonference. Bliv klogere og oplev en
masse spændende koncerter. Første weekend i maj.
Læs mere >>

KOM TIL BIBLIOTEKSKONFERENCE UNDER
SPOT FESTIVAL 2015
Køb billet til kombinationen af SPOT festival 2015 og
musikfaglig bibliotekskonference. Konferencen er et
samarbejde mellem SPOT Festivalen, Bibzoom, DMBF Foreningen for Musik og Medier i Bibliotekerne, MUFA Musikfaggruppen og Bibliotekarforbundet.
Læs mere og tilmeld dig >>

Nyheder fra Filmstriben
Filmstriben - Brugerundersøgelse
Filmstriben skal have en ny og bedre grænseflade. Inden vi
går rigtig i gang vil vi spørge både slutbrugere og
biblioteksansatte om deres oplevelse og brug af
Filmstriben. Vi har lavet et spørgeskema til slutbrugeren
som vi lægger på Filmstriben fra onsdag den 6. maj og 3
uger frem.
Spørgeskemaet til biblioteksansatte håber vi, at du og
dine kolleger vil svare på inden den 27. maj, klik på
nedenstående link eller kopier det ind i url’en på en
browser.
https://www.relationwise.com/survey.aspx?
ID=3eebd85b35ad1fff400e36f90feeeb91
Fortæl gerne dine kolleger om denne
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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brugerundersøgelse. Vi håber at rigtig mange har lyst
til at svare på spørgsmålene.

Nyheder fra Forfatterweb
Find rundt i litteraturen med Forfatterweb
Med den nye litteraturhistoriske tidslinje, som gemmer sig
bag fanebladene Perioder og Genrer, kan du få et overblik
over dansk litteraturs perioder og genrer og dykke ned i en
enkelt periode og blive klog på de enkelte forfatterskaber i
en tematisk sammenhæng. Læs mere
Under hvert afsnit er der tilknyttet kilder som linker til
primære og sekundære tekster, forfatterportrætter samt
musik og film.

Nye portrætter - børn & unge
Mette Hegnhøj
Mette Hegnhøj skriver børnelitteratur til folk i alle aldre. Ved
at lytte sig frem og veje hver enkelt sætning skriver hun i et
præcist og legende sprog om remoulademadder,
kønsorganer, antikvariske bøger og bandende møgunger
med pyromanske tilbøjeligheder. I den prisbelønnede ”Ella
er mit navn vil du købe det?” udfordrer Mette Hegnhøj
grænserne mellem billedkunst og børnelitteratur.

Øyvind Torseter
Den prisvindende norske Øyvind Torseter har arbejdet med
illustration i næsten 25 år og har siden starten af sin
karriere arbejdet med børnebøger. Hans visuelle udtryk har
særligt adskilt sig fra andre børnebøger ved den måde han
blander forskellige arbejdsmetoder- og udtryk – fra det
digitale fotografi til papirklip og tegning.

Emma Elisabeth Nielsen
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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Emma Elisabeth Nielsen giver i sin debutroman et realistisk
og skarpt indblik i de voksnes tragedier set fra et barns
øjne. Perspektivet er i børnehøjde, men skrivestilen moden.
Hun formår troværdigt og underspillet at berøre store
temaer som ensomhed, længsel, afmagt og depression.
Scenen er dansk provinsbyliv, hvor hovedkaraktererne er
ekstra udfordrede på deres abnormitet. ”Den med Richard
Lange” henvender sig både til unge og voksne.

Birgitte Lorentzen
Forfatterskabet kredser om pubertet, kærlighed, liv og død.
I gysertrilogien om teenagerne Mads og Lulu diskuterer
Birgitte Lorentzen hvad det vil sige at være normal, og
retter en kritik mod nutidens samfund der har en tendens til
at stille en diagnose så snart nogen er anderledes. Cykosetrilogien er nomineret til den fornemme, franske pris "Le
Prix des incorruptibles 2014/2015".

Fra den store verden
Puk Damsgaard
Puk Damsgaard, der netop har modtaget Læsernes
Bogpris for ”Hvor solen græder”, har med livet som indsats
som DR's mellemøstkorrespondent været udsendt til flere
af verdens brændpunkter. Oplevelserne har gjort
journalisten til forfatter, og flere bogudgivelser har fulgt
reportagerne.

David Grossman
Den israelske forfatter David Grossman stiller i sit
forfatterskab skarpt på menneskelige relationer og stærke
følelser. I ”At falde ud af tiden” og ”En kvinde på flugt fra
meddelelse” befinder hovedpersonerne sig på afgrundens
rand, opslugt af frygt for at miste deres barn eller i dyb sorg
over at have mistet.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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Peter Handke
Af nogen bliver han kaldt den største nulevende forfatter i
Europa, mens han af andre har været udskældt for sit
venskab med Slobodan Milošević og Radovan Karadžić
som begge er blevet dømt for krigsforbrydelser. Som sit
litterære forbillede Knut Hamsun har Handke
kontroversielle politiske holdninger og kredser om
skildringen af det fremmedgjorte individ.

Nyheder fra Faktalink
Nye artikler
Bådflygtninge
I løbet af en enkelt weekend i april 2015 druknede op mod
1.000 bådflygtninge i Middelhavet, og det fik EU’s
regeringsledere til at mødes til et særligt topmøde for at
diskutere hvad Unionen og de enkelte lande kan gøre for at
bremse antallet af flygtninge der søger ud på Middelhavet i
et forsøg på at nå frem til Europa.

Den amerikanske borgerkrig
Den Amerikanske Borgerkrig varede fra 1861-1865. Den
begyndte da en række Sydstater løsrev sig fra føderationen
(De Forenede Stater). Kampen mellem de såkaldte
unionister fra Nordstaterne og konføderalisterne, eller
oprørerne fra Sydstaterne, handlede om USA's indretning
økonomisk, socialt og administrativt. Ikke mindst var
slaveriet som system et omdrejningspunkt.

Hacking
Vores virkelighed har aldrig været mere digital. Fra løbeapp’en på telefonen til samfundets energiforsyning; aldrig
har flere dele af vores tilværelse været koblet til komplekse
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=997041
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har flere dele af vores tilværelse været koblet til komplekse
computerkredsløb. Eller med computereksperten Quinn
Nortons ord: ”Din gennemsnitlige middelmådige
Windowsflade er så indviklet, at ingen på hele kloden reelt
kender til alt, hvad den gør, endsige hvorfor.”

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,
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