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Nyheder fra Faktalink
Nyheder fra Forfatterweb
Nyheder fra Filmstriben

 
 

Nyheder fra Litteratursiden
Ny bestyrelse for Litteratursiden
Der blev afholdt Generalforsamling i Foreningen
Litteratursiden, d. 14. marts på Vejle Bibliotek. Som oplæg
til strategidiskussionen blev Litteratursidens nye sociale
mediestrategi præsenteret. 
 
Bestyrelsen består nu af Peter Høybye fra Roskilde
Bibliotekerne, Esben Fjord fra Gladsaxe Bibliotekerne,
Sanne Caft fra Københavns Kommunes biblioteker,
Susanne, Gilling fra Aarhus Kommunes Biblioteker og
suppleant, Birthe Mogensen fra Vejle Bibliotekerne. Peter
Høybye fra Roskilde Bibliotekerne blev valgt som formand. 
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Samarbejde om Læsernes Bogpris
Litteratursiden deltager i samarbejdet med Berlingske og
Danmarks Biblioteksforening og var med i
nomineringskomitéen. Vi forventer at have et interview med
prisvinderen i Litteratursidens stand på Bibliotekspolitisk
Topmøde i Horsens den 15. april. 
  
Brug gerne vores anmeldelser, portrætter og artikel om de
nominerede forfattere: 
Bjørn Rasmussen: Ming 
Niels Lyngsø: Min ukendte bror 
Stine Pilgaard: Lejlighedssange 
Kirsten Hammann: Alene hjemme 
Ane Riel: Harpiks 
Lotte Kaa Andersen: Hambros Alle 7-9-13 
Christine Lind Ditlevsen: Fredag, lørdag, søndag 
Carsten Jensen: Den første sten 
Kim Leine: Afgrunden 
Niels Bjerre-Poulsen: Vietnamkrigen 
  
 
 

Litteratursiden på Krimimessen
Litteratursiden deltog med en stand på messen, hvor vi
mødte brugerne i øjenhøjde og talte med dem om litteratur
og bibliotekernes service. Der var stor begejstring for
Litteratursidens skamler på messen, ikke mindst denne
som blev signereret af Michael Katz Krefeld. 
  
Læs om weekendens highlights og prisoverrækkelser: 
Hævn eller retfærdighed? 
Krimimessen 2016 
  
 
  
 

Tema: Krimibølgen anno 2016
Krimien er en elsket genre. En undersøgelse af den
menneskelige moral og en søgen efter sandheden om
verden. Månedens tema er i samarbejde med
Krimimessen.   
  
DR Krimiklubben har i marts en debat om ‘Tal til mig’ af

http://www.litteratursiden.dk/artikler/her-er-de-nominerede-til-laesernes-bogpris-2016
http://www.litteratursiden.dk/artikler/her-er-de-nominerede-til-laesernes-bogpris-2016
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/bjoern-rasmussen
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/ming-af-bjoern-rasmussen
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/niels-lyngsoe
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/min-ukendte-bror-af-niels-lyngsoe
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/stine-pilgaard
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/lejlighedssange-af-stine-pilgaard
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/kirsten-hammann
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/alene-hjemme-af-kirsten-hammann
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/ane-riel
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/harpiks-af-ane-riel
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/lotte-kaa-andersen
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/hambros-alle-7-9-13-af-lotte-kaa-andersen
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/christine-lind-ditlevsen
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/fredag-loerdag-soendag-af-christine-lind-ditlevsen
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/carsten-jensen
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/den-foerste-sten-af-carsten-jensen
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/kim-leine
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/afgrunden-af-kim-leine
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/niels-bjerre-poulsen
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/niels-bjerre-poulsen
http://www.litteratursiden.dk/blogs/marit/20160314
http://www.litteratursiden.dk/blogs/nina/20160314
http://www.litteratursiden.dk/temaer/krimiboelgen-anno-2016
http://www.litteratursiden.dk/debat/tal-til-mig
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Simon Pasternak 
Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne. 
  
Følgende temaer på Litteratursiden er allerede fastlagt: 
April: Drama / Shakespeare 
Maj: Kvinder 
September: Danske debutanter 
Oktober: Fantasy 
December: Børnelitteratur 2016 
  
 

Stine Pilgaard får bibliotekernes forfatterpris
Lise Vandborgs tale ved prisoverrækkelsen på Danmarks
Biblioteksforenings kulturkonference i Flensborg den 25.
februar 2016. 
 
 
 
 
 

Bjørn Rasmussen og Klaus Høeck indstillet til
Nordisk Råds litteraturpris
To af Danmarks bedste lyrikere er nomineret til den
prestigefulde pris. Læs forfatterportrætterne af Bjørn
Rasmussen og Klaus Høeck på Litteratursiden.  
  
 
 

Carsten Jensen i DR Romanklubben
Debatten om Carstens Jensens bog ‘Den første sten’ er i
gang på Litteratursiden. 
 
 
 
 

Tilbud om middag med Carsten Jensen
Som noget helt nyt udbyder Litteratursiden en konkurrence
om en middag med de forfattere der er nomineret til DR
Romanprisen. Og nu er turen nået til Carsten Jensen. 
 

http://www.litteratursiden.dk/debat/tal-til-mig
http://www.litteratursiden.dk/artikler/stine-pilgaard-faar-bibliotekernes-forfatterpris
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/bjoern-rasmussen
http://www.litteratursiden.dk/forfattere/klaus-hoeeck
http://www.litteratursiden.dk/debat/den-foerste-sten
http://www.litteratursiden.dk/artikler/1-praemie-en-middag-med-forfatter-carsten-jensen
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Blogindlæg af forfatterambassadør Lotte Kaa
Andersen
Spis, sov, læs! Man bliver stor og stærk indeni af at
beherske sproget og kende til andre verdener end ens
egen. 
  
 

Litterære udstillinger – hvad kan man forvente?
Glem alt om uinspirerende plancheudstillinger med døde
forfattere. De litterære udstillinger har gjort deres indtog på
bibliotekernes scene og puster nyt liv i måden at formidle
litteraturen og forfatterne på. Blogindlæg af Karen Elsebeth
Jensen, anmelder. 
  
 

Mandekrisen i og udenfor litteraturen
Litteratursiden har talt med festivalleder for kbh læser, Niels
Offenberg. Status på manden i litteraturen: Mandekrisen
går laaangt tilbage, men i nye værker stikker han offerrollen
skråt op. 
 

Nyheder fra Biblioteksvagten
BIBLIOTEKSVAGTENS WIDGET
 
Biblioteksvagten nye spørgewidget har siden februar 2016
være en del af DDB’s CMS. 
Indtil videre har 31 biblioteker integreret widget’en på deres
hjemmesider, og det kan vi kun være rigtig tilfredse med,
men vi vil selvfølgelig gerne have mange flere med på
vognen! 
At widget’en nu er synlig på så mange bibliotekssider har
naturligvis resulteret i flere spørgsmål til Biblioteksvagten.
Biblioteksvagten har i januar 2016 fået 50% flere
spørgsmål i forhold til januar 2015. En del af denne stigning
skyldes den nye chat, der er tilgængelig via widget’en, og
som også gør det meget lettere for brugerne at få svar på
deres spørgsmål. 
Vi ved, at de mange chats kan være en udfordring men vi

http://www.litteratursiden.dk/blogs/lotte-kaa-andersen/20160229
http://www.litteratursiden.dk/blogs/karen-elsebeth-jensen/20160219
http://www.litteratursiden.dk/artikler/mandekrisen-i-og-udenfor-litteraturen
http://www.biblioteksvagten.dk/
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holder skarpt øje med antallet af chats, og vi skal nok sørge
for at få flere til at svare på chat-spørgsmål, hvis det bliver
nødvendigt!  
  
Hvis dit bibliotek endnu ikke har integreret spørgeboksen,
kan du så let som ingenting få hjælp til det her:
http://www.biblioteksvagten.dk/om.asp?artid=28 
Ellers er du velkommen til at kontakte Biblioteksvagtens
webmaster Claus Aarslev, tlf. 3095 0102, mail
bibcaa@herning.dk

BRUSH-UP KURSER
 
I december udbød Biblioteksvagten 6 brush-up kurser til
biblioteksvagterne. Biblioteksvagtens to projektleder har i
løbet af januar og februar været på besøg på fire af de
seks centralbiblioteker og i marts kommer turen til Gentofte
og runden afsluttes i Herning den 16. marts. 
Brush-up kurserne har været en stor succes, og vi har
været rigtig glade for, at så mange har meldt sig til
kurserne. Og ikke mindst for alle de kommentarer og gode
ideer, der er kommer frem under kurserne. I uge 23 eller
uge 24 vil vi holde en temadag med fokus på kvalitet, og vi
udsender snarest en meddelelse med endelig dato og
foreløbigt program.

MARKEDSFØRING
 
I 2015 gav vi mulighed for, at bibliotekerne kunne købe sin
egen Ditlev-figur. Vi har efterfølgende fået mange
henvendelser fra biblioteker, der rigtig gerne vil have en
Ditlev til deres biblioteker. 
Derfor sætter vi en ny bestillingsrunde i gang i løbet af uge
10. Vi sender en mail ud til jer, hvor I kan læse, hvordan I
får en Ditlev til jeres bibliotek og ikke mindst, hvad Ditlev
koster. 
  
I den forbindelse kan I overveje, om jeres bibliotek benytter
Biblioteksvagten som callcenter, dvs. om Biblioteksvagten
hjælper jeres brugere på selvbetjeningsbibliotekerne. 
Har dit bibliotek lyst til at være med, kan du kontakte Claus
Aarslev, tlf. 3095 0102, mail bibcaa@herning.dk

DB ÅRSMØDE
 
Biblioteksvagten er igen med på DB Bibliotekspolitiske
Topmøde og igen i år deler vi stand med eKurser nu I år
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Topmøde, og igen i år deler vi stand med eKurser.nu. I år
er vi desuden også med som en del af DDB’s stand og vi
står sammen med resten af de tjenester/tilbud, der - som
Biblioteksvagten - er en del af DDB. 
Fokus for Biblioteksvagten er den nye widget, og har du
spørgsmål til denne, er du velkommen til at komme forbi
vores stand. 
  
Har du spørgsmål til Biblioteksvagten er du velkommen til
at kontakte Vera Daugaard, bibvd@herning.dk, 3057 3252
eller Elisabeth Kaper Buch, bibebu@herning.dk, 3044
1054. 

Nyheder fra eReolen
Krimimesse
eReolen deltog i weekenden med en stand på
Krimimessen i Fængslet i Horsens. Det var en rigtig god
weekend, der bød på masser af besøgende. Krimimessen
satte i år besøgsrekord med 6075 besøgende. 
  
eReolen talte med masser af besøgende i løbet af
weekenden – både garvede eReolen brugere og nye
brugere. Derudover interviewede vi nogle af de deltagende
forfattere, som har bøger på eReolen. Du kan se vores
video interviews på eReolens facebook side. 
  
Op til Krimimessen har der været masser af inspirerende
nyheder og karruseller om krimier på eReolens
hjemmeside, apps samt på Facebook. Du kan blandt andet
hente inspiration i nyheder med en lang række af de
forfattere, som du kunne opleve på Krimimessen,
Krimimesse: Læs bogen – mød forfatteren og Hør en krimi! 
  
Derudover kan det muligt at læse nyheder om krimier, der
omhandler om virkelighedens detektivarbejde,
politiopklaring og PETs arbejde, feministiske krimier og
krimier og gys for børn og unge. 
  
  
 

Hent nyheder fra eReolen i BPI
Det er nu muligt at hente nyheder publiceret af eReolen via
BPI. eReolen vil løbende lægge relevante og inspirerende
nyheder i BPI, og alle biblioteker er velkomne til at tage

mailto:bibvd@herning.dk
mailto:bibebu@herning.dk
http://www.pallesgavebod.dk/
http://www.ereolen.dk/
https://www.facebook.com/ereolen.dk.netlydbog.dk/?ref=hl
https://ereolen.dk/content/krimimesse-laes-bogen-moed-forfatteren
https://ereolen.dk/content/hoer-en-krimi
https://ereolen.dk/content/virkelighedens-kriminalhistorier
https://ereolen.dk/content/feministiske-kriminalromaner
https://ereolen.dk/content/krimi-spaending-og-gys-boern
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nyheder i BPI, og alle biblioteker er velkomne til at tage
nyheder fra eReolen, redigere dem som ønsket og
anvende dem på deres lokale hjemmesider. 
  
Det er også muligt at anvende eReolens karruseller på de
lokale bibliotekers hjemmesider. Få oplyst faust-numrene
på titlerne i de ønskede karruseller ved at sende en mail til
emmal@aarhus.dk. 
  
 

Opdateringer af apps – ny reader og player
22. februar blev en opdatering til eReolens Android app
tilgængelig i Google Play. Opdateringen indeholdt en
opdateret og forbedret udgave af player og reader i app’en.
Derudover gav opdateringen mulighed for at tilmelde sig
eReolens nyhedsbrev til brugerne og låne lydbøger i
licensmodellen. 
 
I forbindelse med aftalerne for 2016 er der nu åbnet
mulighed for, at netlydbøger kan udlånes i licensmodellen
det første år efter udgivelsen. Det er hensigten, at vi med
den model på lydbøgerne får flere nyudgivelser til udlån.
Når de udlånes i licensmodellen, vil brugerne blive mødt
med reserveringsknappen, hvis lydbøgen allerede er
udlånt. 
  
22. februar blev en opdatering til iOS app’en også
tilgængelig med mulighed for tilmelding til nyhedsbrev og
udlån af lydbøger i licensmodellen. 
  
 
 

Første nyhedsbrev fra eReolen
4. marts blev eReolens nye nyhedsbrev rettet mod
brugerne med masser af formidling og læseinspiration
udsendt for første gang. Det er planen, at nyhedsbrevet
skal udsendes omkring den første i hver måned.
Nyhedsbrevet vil indeholde masser af inspiration til læsning
af e-bøger og lydbøger samt fortælle om eReolens temaer
og aktiviteter på Facebook. Det er muligt at tilmelde sig
nyhedsbrevet på websitet (link) og i de to apps. 
  
På websitet kan man tilmelde sig på forsiden og i footeren
under ”Nyhedsbrev.” I de to apps er der mulighed for at
tilmelde sig under menuen i øverste venstre hjørne og
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nederst under ”Mine lån”. Det er altid muligt at afmelde
nyhedsbrevet igen via footeren i selve nyhedsbrevet. 
  
 

Titler fra eReolen ind på de lokale bibliotekers
hjemmesider
Sidst i 2015 lagde DBC eReolens licenstitler (dvs. bøger
som kræver reservering) og titler fra eReolen Global i den
nationale databrønd. For at give brugerne adgang til disse
titler på de lokale bibliotekers hjemmeside, er det
nødvendigt at afmærke kilderne i bibliotekets brøndprofil i
VIP.

Statistik
Udlånet af både e-bøger og lydbøger på eReolen ligger i
januar højere end udlånet i efterårsmånederne, på trods af
at nogle forlag har trukket sig ud fra nytår. 
 
Månedsstatistik for e-bøger 
Månedsstatistik for lydbøger 
 

Nyheder fra Faktalink
Nyt fra Faktalink i marts: Forskningens døgn –
Faktalink Light om Hjernen – Kulturrevolutionen
i Kina
 
Forskningens døgn – hvem styrer din hjerne? finder sted i
ugerne 15-17. 
Læs mere på Forsk.dk 
 

Faktalink har lavet en light artikel om 
Hjernen
 
Hjernen styrer alt det, du laver. Den sørger for, at du
trækker vejret, og at der kommer blod til dit hjerte. Det er
også hjernen, der gør, at du kan tale, tænke og føle.
Selvom et menneskes hjerne kun vejer lidt over et kilo, er
den utrolig indviklet. Derfor arbejder videnskabsmænd
stadig på at forstå, hvordan den virker.

Ny artikel om 
Kulturrevolutionen i Kina

http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/03/Februar-2016_Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/03/Februar-2016-Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://www.faktalink.dk/
http://forsk.dk/skoleprogram
http://www.faktalink.dk/titelliste/hjernen-faktalink-light
http://www.faktalink.dk/titelliste/kulturrevolutionen-i-kina
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Kulturrevolutionen i Kina
 
Kulturrevolutionen i Kina var en enorm politisk og social
omvæltning der endte i et ødelæggende kaos. Den
kinesiske leder Mao Zedong ville ødelægge “de fire gamle”
– gamle skikke, gamle vaner, gammel kultur og gamle
tanker. Midlet var en massebevægelse der med vold og
magt skulle udrydde disse elementer og sørge for at den
rette revolutionære ånd atter skulle indfinde sig i Kina. 
 
 

Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb i marts: Shakespeare – Steffen
Jacobsen – Gaute Heivoll – Jess Ørnsbo

Shakespeare - 400 år
2016 er 400 året for Shakespeares død og mange
arrangementer vil finde sted i den anledning. F.eks. byder
dagbladet Information på en serie arrangementer:

9. marts: Shakespeare på scenen med Anne Middelboe
Christensen og Elisa Kragerup 
4. maj: Shakespeares sonetter og oversættelser af dem
med Niels Brunse og Dan Ringgard 
10. maj: Aktualisering af Shakespeare med Lone Kühlmann
og Erik A. Nielsen

Læs mere om arrangementerne på information.dk 
Læs portrættet af William Shakespeare

Pia Fris Laneth er indstillet til Årets historiske pris for ’1915
– Da kvinder og tyende blev borgere’.

 

Nordisk Råds Litteraturpris
Nordisk Råds Litteraturpris har indstillet Bjørn Rasmussen
og Klaus Høeck Se portrætterne af de nominerede.

 

http://www.faktalink.dk/titelliste/kulturrevolutionen-i-kina
http://www.forfatterweb.dk/
http://butik.information.dk/collections/arrangementer
http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/zshakespeare00
http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/laneth-pia-fris
http://www.historie-online.dk/nyt/boger/aaretsbog/bogstem_2015.htm
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/14-nominerede-til-nordisk-raads-litteraturpris-2016
http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/rasmussen-bjoern
http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/hoeck-klaus
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Edvard Pedersens Biblioteksfond Forfatterpris blev uddelt i
sidste uge til Stine Pilgaard

 

Nye portrætter
Steffen Jacobsen 
Er man til krimi, spænding og storstilede forbryderjagter, er
man i godt selskab hos Steffen Jacobsen. Hans seje
politifolk og detektiver sætter alle sejl til med risiko for liv og
lemmer for at opklare de blodige, voldsomme og
tilsyneladende usammenhængende hændelser der udgør
Jacobsens komplekse plot. Hans krimier er page-turners i
bogstavelig forstand.

Gaute Heivoll
Den norske forfatter Gaute Heivoll fik sit gennembrud med
romanen ”Før jeg brænder ned” (2010) der blev solgt til 20
forskellige lande. Hans bøger er fyldt med overvejelser om
hvordan man lever med mørket inde i sig selv og med
stærke beskrivelser af den særlige kærlighed der findes
indenfor en familie.

Jess Ørnsbo
Først i 1990’erne fik Jess Ørnsboe gennembruddet som
dramatiker, og i 2006 blev stykket ”Majonæse” medtaget i
den danske kulturkanon. I 2013 kunne ægteparret Jess
Ørnsbo og Dorrit Willumsen fejre deres guldbryllup hvilket
de bl.a. markerede ved at udgive en fælles bog
”Guldbryllup” er ét af tolv orange hæfter. 
 

Nyheder fra Filmstriben
Filmstriben i ugebladet Lime

I april måned indrykker vi en annonce i gratis-bladet Lime,
der distribueres i Netto butikker over hele landet. Bladet har
et oplag på 200.000 og et læsertal på 270.000.

Som I kan se sætter annoncen fokus på nogle af de
k lit t fil k i bibli t k t H t t fil

http://www.edvardp.dk/index.php?page=forfatterprisen
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/pilgaaard-stine
http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/jacobsen-steffen
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/heivoll-gaute
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/ornsbo-jess
http://www.forfatterweb.dk/
http://www.filmstriben.dk/
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kvalitetsfilm, man kan se via biblioteket – Her er temaet film
fra de nordiske lande. 
 
Her er et sneak-peek af annoncen, der kommer på gaden
den 7. april.
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