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Nyheder fra Biblo
Nyt fra Biblo

Test af biblo.dk
Biblo.dk er blevet testet i målgruppen børn hos
analysebureauet Advice. Det er der kommet en omfattende
rapport med mange både interessante og brugbare
indsigter ud af. Blandt andet var børnene meget optagede
af muligheden for selv at bidrage aktivt, fx ved at lave
anmeldelser og deltage i grupper. De mange anmeldelser
lavet af andre børn vakte ligeledes stor interesse.
Undervejs viste sig også en række udviklingspotentialer,
som kan gøre brugeroplevelsen for børnene endnu bedre.
Vi har samlet hovedpointerne fra analysen sammen med
en række citater fra børnene i en pixiudgave af rapporten.
Læs den og bliv klogere på, hvordan børn i alderen 8-13 år
oplever biblo dk
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oplever biblo.dk.
Find pixiudgaven af rapporten her

Skrivekonkurrencen 500 ord på biblo.dk
I øjeblikket strømmer det ind med historier skrevet af børn
til skrivekonkurrencen: 500 ord. Konkurrencen er for alle
børn på 9-14 år, og der er to krav til børnene: Historien må
være højst 500 ord, og den skal omhandle temaet:
Grænser. Alle historier uploades til gruppen 500 ord på
biblo.dk.
Konkurrencen løber frem til 16. maj, så der er stadig tid til
at opfordre alle skrivelystne børn til at være med!
Find plakat og grafik til storskærm her og læs mere om
konkurrencen på 500ord.dk
Vinderne kåres på International Festival for Børnelitteratur
1. - 4. november 2018 på Dokk1 i Aarhus, og der er flotte
præmier på højkant: Én vinder får sin historie udgivet som
illustreret bog på Gyldendal. Én vinder et ophold på
Brønderslev Forfatterskole i 2019.
Aarhus Kommunes biblioteker står bag konkurrencen i et
tæt samarbejde med Gyldendal, Biblo og Brønderslev
Forfatterskole.

Sommerbogen bogpakker undervejs
Vi har nu bestilt bogpakkerne hos forlagene, og ligeså snart
vi modtager dem, begynder vi at pakke jeres bestillinger.
Vi pakker så hurtigt vi kan, og I kan regne med at modtage
bogpakkerne senest i starten af juni.
Husk, at I stadig kan bestille Sommerbogen-merchandise
her

Nyheder fra eReolen GO
Den store lydbogsdyst
I maj måned kan børn i alderen 7-12 år deltage i
konkurrencen ”Den store lydbogsdyst”. Konkurrencen er en
del af lydbogskampagnen for Biblo og eReolen Go, og
foregår i ”Lytteklubben” på Biblo Her vil der hver uge blive
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foregår i Lytteklubben på Biblo. Her vil der hver uge blive
lagt en ny, sjov udfordring op i gruppen, som børnene så
kan byde ind på. Der udvælges to vindere hver uge, og
vinderne modtager en sej præmie. Hver udfordring er
knyttet til en lydbog, som kan lånes (uden for kvoterne) på
eReolen Go. De fire titler, som er frikøbt til lejligheden er de
samme fire, som i maj kan afspilles i lyttehjørnerne fra
eReolens kampagnesite (se ovenfor).
Til kampagnen og konkurrencen ”Den store lydbogsdyst” er
der udarbejdet en pakke grafisk materiale, som kan hentes
i eReolen Go’s footer.
Læs mere om Den store lydbogsdyst her.

Nyheder fra eReolen
eReolens sommerkampagne
eReolens sommerkampagne lanceres fredag den 15. juni. I
år vil sommerkampagnen henvende sig til tre målgrupper:
Børn i alderen 12-14
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.
Der bliver udarbejdet tre motiver, der vil formidle den
stemning og følelse, man oplever, når man læser eller lytter
til litteratur, og hvordan læsning/lytning af litteratur kan få
en til at blive opslugt af en anden verden, hvor lagene
mellem virkelighed og fortællingens univers blandes
sammen.
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
å bli
li j t i k t
i bl
å
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også blive synliggjort via ekstern annoncering bl.a. på
Facebook, Instagram og Google Adwords. Der vil
selvfølgelig komme mere information om
sommerkampagnen i næste Netbib-nyhedsbrev.
Lyttekroge på bibliotekerne
Der er nu nye historier på eReolens lytteside, hvorfra man
kan afspille bøger i lyttekroge på bibliotekerne. Denne
måned har vi frikøbt fire rigtig gode lydbøger til børn og
unge (som voksne også kan høre) i forbindelse med
eReolen Go og Biblos lydbogskampagne, ”Den store
lydbogsdyst”, der løber hele maj måned.
Titlerne er:
Frøken Peregrines hjem for sælsomme børn af Ransom
Riggs
Narnia – Løven, heksen og garderobeskabet af C.S. Lewis
Gamerz – De ukendte af Kasper Hoff
Mestertyven Vips af L G Jensen
Da der er titler både til af voksne og børn, kan man fortsat
have installeret en lyttekrog i såvel børne- som
voksenafdeling. Titlerne kan afspilles uanset om man
promoverer lydbogsdysten sideløbende eller ej.
Læs mere om muligheden for at etablere lyttehjørner i
biblioteksrummet her.
Skal dit bibliotek være med? Skriv en mail til Dagmar
smda@aarhus.dk eller Emma emmal@aarhus.dk og få
tilsendt linket til kampagnesitet, hvorfra bøgerne kan
afspilles.

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

Nyheder fra Forfatterweb
Glenn Christian
Foto: Morten Holtum
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Foto: Morten Holtum
Glenn Christian skriver vilde, syrede landskaber frem, og
alle kroppene er under massiv påvirkning af sygdom og alt
muligt andet. Måske kan Christian klassificeres som
Danmarks vildeste sci-fi-digter.

Henry James
Foto: Foto Researchers /Ritzau/Scanpix
Henry James er en af de helt store forfattere i amerikansk
litteraturhistorie, og født ind i en velhavende New Yorkfamilie midt i 1800-tallet kunne han hengive sig fuldt ud til
litteraturen.

Ditte Wiese
Foto: Thomas Sjørup
Ditte Wiese skriver uden berøringsangst om ungdommens
lyster og laster. Debutromanen ”Provinspis” skildrer den 18årige Idas deroute med stor empati.

Nyheder fra Faktalink
Nye Faktalink-artikler: Urbanisering |
Andelsbevægelsen | Ungdomsoprøret

Urbanisering
Byudvikling i København. Bjarne Ingels Group (BIG) har
udviklet et nyt koncept for containerhusbåde med navnet
Urban Rigger. Foto: Torben Huss / ritzau/scanpix
Urbanisering er en global tendens, og i 2007 oversteg
andelen af verdensbefolkningen, der bor i byer, den
landlige befolkning. Bevægelsen mod byerne skaber flere
forskellige udfordringer.
Andelsbevægelsen
Shakerbordet og J39-stolen, også kaldet Folkestolen. blev
skabt hos FDB (Forenede Danske Brugsforeninger), som
var en del af Andelsbevægelsen) i 1947.
Foto: Lars Hansen / ritzau/scanpix
Andelsbevægelsen er den danske version af det
internationale fænomen ‘cooperative movement’. I
Danmark er andelstanken også anvendt inden for
boligområdet for at skaffe gode og billige boliger, men også
kvalitetsmøbler
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1431385
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kvalitetsmøbler.
Ungdomsoprøret
Københavns Universitets årsfest i 1968 udviklede sig til en
happening da den studerende Finn Ejnar Madsen erobrede
talerstolen fra rektor Mogens Fog for at tale de studerendes
sag. Foto: Erik Gleie / ritzau/scanpix
I 2018, 50 året for 1968, er der fornyet diskussion om
perioden og konsekvenserne af de politiske og kulturelle
bevægelser og strømninger som prægede datiden.

Nyheder fra Filmstriben
Mest sete film på Filmstriben i april
Top-10 voksne
Logan Lucky
De tre Logan-søskende Jimmy (Channing Tatum), Mellie
(Riley Keough) og Clyde (Adam Driver) vil lave et gigantisk
kup under årets største NASCAR motorløb, The Coca-Cola
600. De har endda allieret sig med USA’s ypperste ekspert
i at sprænge pengetanke i luften – Joe Bang (Daniel Craig).
Der er bare et lille problem – de skal først have ham ud af
spjældet… Instruktøren Steven Soderbergh er tilbage med
en action-packed komedie med et suverænt firkløver som
kupmagere.
Se alle ti top-10 film på filmstriben til voksne i april
Top-10 børn
Flip & Flop – Mission: umulig
Tophemmelige dokumenter placeres i et totalsikret
pengeskab hos sikkerhedsorganisationen TIA. Ikke desto
mindre lykkes det en værre slyngel at bortføre hele
pengeskabet. Det bliver en sag for agenterne Flip & Flop at
sørge for at dokumenterne ikke falder i de forkerte hænder.
Se alle ti top-10 film på Filmstriben til børn i april
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Top-10 dokumentarfilm
Dreaming Murakami
Filmen følger oversætteren Mette Holms (f. 1958) arbejde
med at oversætte den japanske forfatter Haruki Murakamis
debutroman “Hør vinden synge”. Vi hører om hendes
forhold til Murakami, og udfordringerne ved at oversætte
ham, følger hende på en rejse i Japan og under
forberedelserne til et arrangement med Murakami i Den
Sorte Diamant. Og i nogle surrealistiske og stemningsfulde
sekvenser i Murakamis ånd følger vi en kæmpestor frø gå
rundt i en skov og senere følge efter Mette Holm i Tokyo.
Se alle ti top-10 dokumentarfilm på Filmstriben i april

Nyheder fra Litteratursiden
Tema: Digital litteratur
Digital litteratur. Litteratursiden stiller i maj måneds tema
skarpt på litteraturen, når den er digitalt indfødt. De digitale
teknologier har i den grad givet litteraturen nye muligheder
for at udfolde sig og fortælle historier på nye måder. Det
betyder at lyd, billede, video og interaktion er en stor del af
værkerne i dette tema. Det betyder også, at værkerne
findes på internettet, din ipad eller smartphone.
Temaet er er udarbejdet i tilknytning til projektet ’Advisory
Board for digital litteratur’ som vi deltager i sammen med
en række af landets biblioteker. Læs hele temaet her.
Klassikerguides i samarbejde DRs nye
litteraturprogram
I vores klassikerguide kan I læse mere om de seks
forfattere, der vil være i fokus i DRs nye litteraturprogram
fra den 9. maj.
Årets bedste litteraturformidlere
Som en del af samarbejdet om Blixenprisen for 'Årets
indsats for litteraturformidling’ med Dansk Forfatterforening,
Danske skønlitterære Forfattere og Danmarks
Biblioteksforening har vi været med til nominere
kandidaterne. Vinderen er enten kritiker Lars Bukdahl,
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1431385
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radioværterne Klaus Rothstein og Nanna Mogensen eller
litteraturkonsulent Michael Linde Larsen. Prisen er på
30.000 kroner og er en af de priser, der overrækkes til
Blixenprisen den 25. maj.
Kamilla Hega Holst i DR Romanklubben
Kamilla Hega Holst er månedens forfatter i DR
Romanklubben. Læs analysen og anmeldelsen af 'Rud' og
deltag i debatten her, hvor Hega Holst deltager og svarer
på spørgsmål.

Kierkegaard og livets mørke sider
Blogindlæg af Lise Vandborg
Det er 205 år siden Søren Kierkegaard blev født,
men hans værker er mere aktuelle end nogensinde. I en tid
hvor stadig flere har ondt i livet, minder Kierkegaard os om,
at eksistentielle kriser er en del af livet.
Klassikerguides
Portrætter af klassikere, som kan lånes på eReolen:
Dan Turéll
Thit Jensen
Ludvig Holberg
Henrik Bjelke
F. P. Jac
Marie Bregendahl
Sophus Claussen
Inger Christensen
Herman Bang
Martin A. Hansen
Litteratursidens årshjul 2018
Se årshjulet her

Copyright Â© 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 DBCâ€™s services; Filmstriben, FaktaLink og Forfatterweb.
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