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Nyheder fra eReolen
eReolens sommerkampagne
eReolens sommerkampagne lanceres den 13. juni.
Sommerkampagnen henvender sig i 2017 til børnefamilien,
herunder børn i skolealderen, forældre og nye brugere.
Målgruppen underbygger eReolens handlingsplaner for
2017, der lægger vægt på målgrupperne ”Børne- og
skoleområdet” og ”Formidlingen af digital litteratur til nye
brugere.”
Formålet med sommerkampagnen er at formidle kendskab
til eReolen og inspirere børnefamilien til ferielæsning af ebøger og lydbøger fra bibliotekerne via tablets og
smartphone. Der bliver udarbejdet en række motiver, der vil
formidle den stemning, man kommer i, når man læser eller
lytter til litteratur. Motiverne udarbejdes til en række digitale
og fysiske materialer, som bliver tilgængelige for
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1306513

1/11

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

bibliotekerne via eReolens hjemmeside den 13. 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 og Google
Adwords.
Der kommer mere information om sommerkampagnen i
næste Netbib nyhedsbrev.
Lyttekampagne på eReolen Go
eReolen Go og Biblos fælles lydbogskampagne er i fuld
gang, og hver dag quizzer en masse børn og unge med i
Lydbogsquizzen i Lytteklubben på biblo.dk. Her er hver dag
et nyt spørgsmål og et lydklip fra en lydbog, som børnene
skal gætte titlen ud fra. Lydbogen kan lånes på eReolen
Go.
eReolen Gos redaktion har bedt børnebibliotekarer fra
biblioteker i Næstved, Aarhus og Odder om at give en
videolydbogsanbefaling, som bliver delt både i gruppen og
på eReolen Go i hver uge. Hvis der er andre biblioteker,
der har lyst til at bidrage med anbefalinger til kampagnen,
så kan dette ske ved henvendelse til Heidi:
hescn@aarhus.dk.
eReolen Go vil meget gerne have mange flere børn til at
opdage lydbogen, så fortæl gerne alle jeres børnebrugere
om konkurrencen inde i Lytteklubben gennem nyheder på
de lokale hjemmesider og via Facebook. Det er muligt at
hente en nyhed til hjemmesiden om Lytteklubben gennem
BPI. Nyheden hedder "Lyttequiz for børn."
Kampagnen løber frem til 30. maj.
Statistik
Månedsstatistik for eReolen - ebøger
Månedsstatistik for eReolen - lydbøger
Månedsstatistik for eReolen Global

Nyheder fra eKurser.nu
Kampagne med rejsetema
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1306513
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Kampagne med rejsetema
Maj måned står i rejseplanlægningens tegn i eKurser.nu.
Der kan således hentes biblioteksproduceret indhold om
rejser (BPI) og på eKurser.nu kan der hentes en pakke
med materialer til formidlingen i form af plakater, postkort
og skærmbilleder – lige til at bruge i en eksponering med
rejsebøger mm.
Og så ligger der selvfølgelig nye og opdaterede kurser
inden for rejsetemaet:
Find Flyrejsen
Der er masser af flyselskaber der udbyder flyruterne og det
kunne være rart at få overblik over de billigste afgange, de
bedste afgangstider og ruter.
Lær at finde den bedste flyrejse mht. pris, rejsetid og
selskab med en bookingportal. Vi viser dig principperne i en
bookingportal og illustrerer med et eksempel på en booking
i portalen Momondo.dk
http://www.ekurser.nu/kursus/209
Find vej – gratis kort til hele verden på din mobile
enhed.
Here WeGo er et super velfungerende og meget
brugervenligt navigationsprogram til din mobile enhed.
Du kan downloade gratis kort til hele verden - der er
danske navigationsstemmer - og bedst af alt; app'en kan
bruges offline (uden data)
App'en er gratis – derfor bliver du præsenteret for nogle få
reklamebilleder undervejs
http://www.ekurser.nu/kursus/526
Find gratis internet
Hver gang, du rejser ud af Danmark, vil du opleve det
samme dilemma omkring internet, for pludselig kan det
blive dyrt at bruge din data.
Løsningen er de mange trådløse wi-fi-signaler, caféer og
andre stiller til rådighed for dig helt gratis. App’en Wiffinity
kan hjælpe dig med at finde de nærmeste hotspots. Når du
står i et sendeområde, gør app’en det muligt for dig at finde
et trådløst net i nærheden.
http://www.ekurser.nu/kursus/521
Find oplysninger om dit rejsemål
Når du planlægger en udlandsrejse, kan det være en rigtig
god idé at gå ind på Udenrigsministeriets hjemmeside og
kigge lidt nærmere på deres rejsevejledninger Her har du
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1306513
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kigge lidt nærmere på deres rejsevejledninger. Her har du
nemlig mulighed for, at finde et væld af gode informationer
om din destination.
Du kan få informationer omkring særlige indrejseforhold,
sundheds- og forsikringsforhold, kriminalitet og
risikoforhold. Du kan naturligvis også læse, om der er
specielle pas- og visumregler for din destination.
http://www.ekurser.nu/kursus/324
Postkort er udsendt til alle biblioteker
Alle biblioteker har for nyligt modtaget trykte postkort til de
forskellige temaer som eKurser har kørt. Foruden
rejsetemaet er der postkort til digital sikkerhed og sociale
medier. Der kan hentes flere postkort til selvtryk, samt
plakater og skærmbilleder på eKurser.nu’s hjemmeside
under ”Om ekurser.nu”.

Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb: Nye ungdomsportrætter
Kristina Aamand
Med lige dele omsorgsfuldhed, kritisk bevidsthed og indsigt
skildrer Kristina Aamand de kulturkløfter, konflikter og
tabuer som det indebærer at vokse op med danskmuslimsk baggrund. I sin roste ungdomsroman ”For enden
af din pegefinger” (2016) fortæller Kristina Aamand på
rørende vis flygtningepigen Sheherazades modige kamp
for kærligheden til den jævnaldrende Thea.
Foto: Morten Holtum
Christine Lind Ditlevsen
Christine Lind Ditlevsen debuterede hun i 2015 med
romanen ”Fredag lørdag søndag”. Romanen skildrer en
weekend i en ung piges kaotiske liv, men er ifølge
forfatterinden ikke kun en roman for unge. Christine Lind
Ditlevsen skriver nemlig med det mål for øje, at hendes
bøger skal kunne læses af alle. Romanen blev nomineret til
Bogforums debutantpris i 2015 og Læsernes Bogpris i
2016.
Foto: Bjarke MacCarthy
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1306513
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Foto: Bjarke MacCarthy

Malene Sølvsten
Malene Sølvsten debuterede i 2016 med første bind i den
spændende fantasy-trilogi ”Ravnenes hvisken” og blev
samme år nomineret til Læsernes Bogpris.
“Ravnenes hvisken” er en velskrevet og medrivende
fortælling om den utilpassede teenager Anne, som i mange
år har levet et socialt udsat liv, men som første gang i sit liv
oplever at få venner da hun begynder i gymnasiet.
Foto: Forlaget Carlsen

Nyheder fra Faktalink
Nyt på Faktalink: Falske nyheder | Marxisme. Nye
Faktalink light: De nordiske guder | Vikinger
Bibliotekerne melder sig i kampen mod fake news med
en række forskellige tiltag. På Faktalink finder man
artiklerne:
Falske nyheder
Donald Trump til møde i Det hvide hus den 7. februar 2017
hvor han roser Kuwait for at have pålagt visa forbud over
for visse muslimske lande på opfordring fra ham. Men det
viser sig at forbuddet var fra 2011. Foto: Al Drago /Scanpix
Falske nyheder (Faktalink light)
Unge skal lære at afsløre løgn på nettet, siger lærernes
formand Anders Bondo Christensen. Foto: Steffen Ortmann
/ Scanpix.

Tema: Falske nyheder
Vi har lavet et tema om falske nyheder, som kommer
omkring fake news, digital dannelse, demokratiets historie
og demokratisk debat samt viden og faktatjek. Læs mere
Medlemmer af aktivistgruppen Pussy Riot talte ved
Folkemødet på Bornholm i 2016.
Foto: Scanpix

N

tikl
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Nye artikler:
Marxisme
Berlinmurens fald i 1989 og det efterfølgende sammenbrud
af Sovjetunionen markerede et brat fald i marxismens
politiske indflydelse, men dens betydning som
kapitalismekritik har fået fornyet kraft i forbindelse med den
globale finanskrise.

De nordiske guder (Faktalink light)
Odin, Thor og Freja er de mest kendte af de mange
guder som vikingerne troede på. Først med kristendommen
gik man væk fra den gamle nordiske religion som kaldes
asatroen.
Vikinger (Faktalink light)
Vikingerne er kendt som vilde krigere, selvom de fleste var
fredelige bønder. I dag er vikingerne populære i både
bøger og tv-serier. Men ikke alt, der fortælles om
vikingerne, er sandt. F.eks. har man aldrig fundet
vikingehjelme med horn på.

Nyheder fra Filmstriben
Tre gode nyheder til weekenden

Nye tv-serier til børn og voksne

Prisvindende debutfilm

Fritz Baur : en fjende af sten – og andre film

Top ti mest sete film i april
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Problemer med Firefox og Silverlight?
… Så skift til den særlige Firefox ESR version 52.
Denne version vil fortsat understøtte Silverlight, og den kan
downloades her:
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/?
q=Danish,%20Dansk
OBS: Vær dog opmærksom på, at der er tale om en speciel
udgave af Firefox, som i nogle tilfælde kan konflikte med
eller standse nyere tilføjelsesprogrammer. Husk at vende
tilbage til den normale version af Firefox, når Filmstriben
har fået ny player.
Ny webplayer, Airplay og Chromcast forsinket
Vi har mødt en del uforudsete tekniske udfordringer i vores
arbejde med at udvikle en ny player og nye apps til
Filmstriben. Samtidig har det tekniske team været ramt af
sygdom.
Vi kan love, at der arbejdes på højtryk for at få den nye
løsning klar, men vi er forsinket og forventer derfor først at
have den nye løsning klar i slutningen af maj.
Her vil Filmstriben formentlig være lukket nogle dage, mens
det nye system kommer på plads.

Nyheder fra Litteratursiden
Tema: En hyldest til litteraturen
Litteratursiden står sammen med Dansk Forfatterforening,
Danske skønlitterære Forfattere, Danmarks
Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet bag den nye
formidlerpris, som overrækkes den 19. maj til
Blixenprisen. I den anledning sætter vi fokus på en række
af Blixenpriserne, går bag de nominerede værker og taler
med de nominerede litteraturformidlere.
To ud af de nominerede er ansatte på bibliotekerne. Læs
mere om feltet af indstillede kandidater her.
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
fa stn mrene i b nden af en side i DDB CMS De
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1306513
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faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS: De
nominerede til Blixenpriserne:
52535670 OR 52588529 OR 52957176 OR 52616336 OR
29734151 OR 52426251 OR 52208548 OR 52664225 OR
52579287 OR 52208491 OR 29734151
Tema og årshjul
De kommende temaer mm fremgår af Litteratursidens
årshjulet som I kan finde her.

DR Romanklubben
Debatten i DR Romanklubben i maj er i gang og Christina
Hesselholdt deltager i debatten.

Nye forfatterportrætter
Frem over vil redaktionen prioritere at opdatere og
gennemskrive forfatterportrætterne på sitet. Nu har vi
således opdateret eller produceret nye portrætter af
følgende forfattere:
Dorthe Nors
Kim Leine
Christina Hesselholdt
Suzanne Brøgger
Mette Sø
Mich Vraa
Lone Hørslev
Maren Uthaug
Merete Pryds Helle
Morten Ramsland
Naja Marie Aidt
Kamilla Hega Holst
Iben Mondrup
Andreas Pedersen
Thomas Korsgaard
Dea Sofie Kudsk

Nye lister
Domestic noir
Graphic novels 2017
Nye udgivelser og anmeldelser
Nye skønlitterære udgivelser i maj
De nyeste anmeldelser
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1306513
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Litteratursidens temadag 30. august
Den 30. august afholdes temadag i Vejle for ambassadører
og producenter, blandt med fokus på litterær kvalitet.
Ny IT platform
Litteratursidens nye IT platform i DDB-regi planlægges til at
gå i luften i midten af oktober 2017.

Nyheder fra Biblo
Tips, tricks og erfaringsdeling om Biblo i praksis
I starten af maj mødtes biblioteksansatte til kursusdage i
hhv. Roskilde og Fredericia for at blive klogere på
onlinekommunikationen med målgruppen tweens - og for at
dele konkrete tips til, hvordan Biblo kan indgå som
formidlingsplatform og værktøj i arbejdet med de større
børn i en travl bibliotekshverdag.
Der var højt til loftet og stort engagement, da deltagerne
efter forskellige oplæg selv gik i krig med at producere
konkrete, praksisnære løsninger på cases, som giver
mening i en bibliotekshverdag med målgruppen børn,
såsom mødet i biblioteksrummet, biblo.dk i
biblioteksorientering og konkrete aktiviteter i biblioteket.
Knap 50 biblioteksansatte deltog i denne omgang, og på
opfordring er Biblo i gang med at undersøge, om vi kan
gentage kurset til efteråret.
Se de gode idéer fra dagen, som bl.a. involverer et pop-upBiblo, en v-logger workshop og en opskrift på
biblioteksorientering med biblo.dk som aktiv
ingrediens. https://centralbibliotek.dk/content/biblo-i-praksis

Biblo Årsmøde 2017: Fokus på børn og fake news
Biblos Årsmøde afholdes i år i Vejle den 24. maj. Vi har
bl.a. fake news og børn på programmet, og Jacob
Brøndum Pedersen fra Center for Digital Dannelse sørger
for både ekspertoplæg og udfordring af deltagerne.
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Biblo nærmer sig også sin 1 års fødselsdag, og det fejrer vi
på årsmødet med spændende oplæg, tilbageblik på årets
succeser og udfordringer og ikke mindst: et kig ind i Biblos
fremtid.
Se mere om program og tilmelding her
De vildeste insekt-idéer kåret af Søren Pind i
Forskningens Døgns Skoleprogram
Der var masser af spænding, stemning og højt humør, da
finalisterne i Forskningens Døgns skoleprogram:
”Superkræfter – insekternes planet” var til finaleshow på
Københavns Hovedbibliotek. Finalen var kulminationen på
årets skoleprogram, hvor tusindvis af elever har prøvet
kræfter med natur og teknik på bibliotekerne. Programmet
er udviklet i et samarbejde mellem Biblo, KU Science og
Uddannelses- og Forskningsministeriet og inddrager
eleverne i et spændende forskningsfelt ved at de fx skal
bygge insektdele og muskler, udføre insekters bevægelser
og spille læringsspil omkring insekters overraskende
egenskaber.
”Affaldsdronen” fra Grejsdal Skole, Vejle, løb af med
sejren
I forlængelse af forløbene på biblioteket dystede klasserne
om at udvikle og præsentere de mest geniale, gode og
måske lidt gale opfindelser, hvor insekternes superkræfter
bliver splejset ind i menneskekroppen eller anvendes til ny
teknologi.
Til finaleshowet blev finalisterne fejret med maner og
vinderen kåret af Uddannelses- og Forskningsminister
Søren Pind. Det var en jury bestående af bl.a. en biolog fra
KU og en studerende fra DTU, som havde udvalgt finalister
og vinder. Ud over kåringen bød showet på en veloplagt
Mark le Fêvre som vært, kemishow fra Cirkus Naturligvis,
oplæg om insekter ved en biolog fra KU og ikke mindst
Raske Penge som et særdeles populært musikalsk indslag.
I finalen var klasser fra Århus, Vejle, Roskilde og
København, og det blev Grejsdal Skole fra Vejle, der løb af
med sejren.
Link til indslag i DR Nyheder – indslaget starter v. 9. min.
og 27 sek.
Link til indslag i DR Ultra: Ultra Nyt
S fi li t
h htt //bibl dk/
k ft
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Se finalisterne her: https://biblo.dk/superkraefterkonkurrencen
Se billeder fra finaleshowet her

Copyright © 2017 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,
Biblo.dk, eKurser.nu og Verdensbiblioteket samt DBC’s services; Filmstriben, FaktaLink og Forfatterweb.
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