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Nyheder fra eKurser
Nyheder fra eKurser.nu
Så er eKurser.nu sikret fortsat drift frem til juli 2017.
EKurser.nu er blevet tilføjet nettjenesterne på Danskernes
Digitale Bibliotek.
I begrundelsen for tilsagnet til ekurser.nu er der bl.a. lagt
vægt på at portalen har national karakter, har brugerværdi
og at det er et samarbejde mellem flere store biblioteker på
tværs af landet.
Redaktionen for eKurser.nu glæder sig til at fortsætte
arbejdet med at producere e-læring om mulighederne på
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1086957
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arbejdet med at producere e læring om mulighederne på
nettet og hverdagens it-mæssige udfordringer - for alle der
er nysgerrige efter at lære mere.
Nogle af de nyeste kurser på portalen er følgende:

Sød lyd i ørerne - Introduktion til Spotify
Her lærer du at benytte den gratis del af Spotify. Du lærer
at hente og åbne appen, at søge på den ønskede kunstner,
albums og sætte musikken igen.
http://www.ekurser.nu/kursus/342

Movia trafik har lavet en række videovejledninger, som
ekurser nu giver adgang til.

Glemt tjek ind?
Har du ikke prøvet at bruge Rejsekortet er det en god ide at
få styr på det med tjek ind og tjek ud.
Her er e-kurset Check ind og ud med Rejsekortet
http://www.ekurser.nu/kursus/341

Movia handicapkørsel
På Sjælland kan handicappede benytte sig af denne
ordning. Her kan du finde hjælp til at bestille en tur med
ordningen
http://www.ekurser.nu/kursus/340

Sådan bruger du Rejseplanen
Rejseplanen.dk er en af de mest benyttede websider i
Danmark til rejseplanlægning. Rejseplanen indeholder data
fra alle danske tog- og busselskaber foruden de fleste
færger.
http://www.ekurser.nu/kursus/339

Giv andre adgang til din digitale post
Så er der snart borger.dk-kampagne igen. Og denne gang
er der fokus på at få tjekket posten og at give andre
adgang. Men hvordan er det man giver andre adgang til sin
post? Det kan du lære i dette ekursus:http://www.ekurser.nu/kursus/338

Adgangskoder
Adgangskoder bruger man til at beskytte computere,
mobiler, tablet eller Ipad ved 'log ind'.
Koder bruges også når du går på nettet og logger ind med
NemID, på socialemedier f.eks. Facebook, bestiller en bog
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1086957
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på dit lokale biblioteks hjemmeside eller andre former for
nettjenester. Jo bedre din kode er, jo bedre er du beskyttet i
tilfælde af tyveri eller hackerangreb. I dette eKursus tages
der udgangspunkt i borger.dk´ menu punktet 'Sikre
adgangskoder'. Menuerne gennemgås et efter et og du
lærer, hvad du skal passe på og hvordan en sikker
adgangskode laves.
http://www.ekurser.nu/kursus/329

Sådan betaler du med Swipp - via appen på din
smartphone
http://www.ekurser.nu/kursus/337

eKurser.nu bliver af og til spurgt, hvilke kurser der pt. er de
mest populære. Her er en top 10 for uge 42:
1. Adgangskoder
2. eReolen på ipad
3. Sådan bruger du Rejseplanen
4. Computeren og programmer
5. Gem pas, dåbsattester mv. i din digitale postkasse
6. Introduktion til iPad del 1
7. Hvad er skyen?
8. Zinio
9. Sådan betaler du med Swipp
10. Kraks Vejviser på nettet
Top 10 for september måned:
1. Zinio
2. Intro til iPad del 1
3. Sådan handler du trygt...
4. Bliv dus med computeren og programmer
5. Bisnode
6. Filmstriben
7. Digitalt selvforsvar Cookies
8. Kraks Vejviser
9. Intro til iPad del 2
10. Picasa

Nyheder fra eReolen
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1086957
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Efterårskampagne
eReolens efterårskampagnen startede op i uge 42 og kører
november med. I efterårskampagnen har eReolen i
samarbejde med Filmstriben sat fokus på filmatiserede
bøger, som både kan læses/lyttes på eReolen og ses som
film på Filmstriben. I efteråret har eReolen tre særlige
features på Facebook som led i kampagnen: ”Dagens
anbefaling”, ”Forfatteren anbefaler” og ”Læs bogen og se
filmen.”
Anbefalingerne på Facebook har været populære og har
fået mange views og likes. I gennemsnit er hvert
anbefalingsopslag blevet set ca. 2000 gange. eReolen har
desuden haft markant flere besøgende på Facebooksiden
under kampagnen, end i månederne op til.
Kom ind og læs de mange personlige anbefalinger på
eReolens Facebook side og del dem på jeres egen
Facebookside.

eReolen Global
Det aktuelle udlån på eReolen Global er fortsat støt
stigende, og det aktuelle udlån i efteråret ligger på omkring
1000 pr. måned. Knap halvdelen af titlerne på Global er
altså i udlån, og omtrent lige så mange er reserveret. Det er
fortsat skønlitteraturen – og især lydbøgerne – der trækker
flest lån.
I efteråret har eReolen Global fokuseret på de unge
læsere, ligesom på eReolen. eReolen Global har derfor et
banner på forsiden, som henviser til en samling bøger for
Young Adults. Disse bøger har fået rigtig mange udlån, og
det er tydeligt, at ungdomslitteratur på originalsproget er i
høj kurs hos brugerne.
eReolen Global har desuden løbende haft kuraterede lister
på forsiden, som henvender sig til unge – fx temaer som
”Paranormal Romance”, ”Sick Lit”, ”Health and Beauty” og
”New York” er blevet fremhævet. Desuden har der været
fokus på filmatiserede bøger, ligesom på eReolen.
Statistik for eReolen Global
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1086957
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BogForum
eReolen var i weekenden 6.- 8. november på BogForum i
Bella Centret i København. Bogmessen satte i år
besøgsrekord med næsten 30.000 besøgende i løbet af
fredag, lørdag og søndag. eReolen havde en fremskudt
placering på Danmarks Biblioteksforenings stand, og
eReolen talte i løbet af weekenden med rigtig mange nye
og eksisterende brugere, og det var dejligt, at så mange
kom forbi standen og sagde hej. eReolen siger tak for en
god bogmesse i 2015.

Statistik
Månedsstatistik for e-bøger
Månedsstatistik for lydbøger

Nyheder fra Filmstriben
19. november
Filmevent – Et hjem i verden
Vis dokumentaren 'Et hjem i verden' den 19. november og
deltag i bibliotekernes landsdækkende film- og debat event
om asylpolitik. Eventen giver bibliotekerne lejlighed til at
markere sig som et vigtigt samlingspunkt for den svære
debat om asylsøgere og flygtninge, samtidig med at den
markerer bibliotekernes vigtige rolle som arrangør af
dokumentarfilmvisning generelt.Gratis prøveperiode for
biblioteker, der ikke abonnerer på 'Filmstriben - Se film på
biblioteket'.
Eventen er arrangeret af Den Internationale
dokumentarfilmfestival CPH:DOX i samarbejde med
Sonntag Pictures, Det Danske Filminstitut og DBC.
Læs også tidligere udsendt nyhed på Netbib om filmeventen den 19. november.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1086957
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Se hvilke biblioteker og institutioner der deltager i
arrangementet

Se filmen – læs bogen
Filmstriben sætter fokus på filmatiseringer de næste
måneder. Vi er begyndt med en række gode historier som
vi sammen med eReolen har samlet. Historier der kan ses
som film på Filmstriben eller læses som ebog/lyd på
eReolen.
Se hele oversigten på filmstriben

Se film med Android App
Du kan nu se Filmstriben på android tablets og
smartphones, når du har hentet app’en "Filmstriben i
Lænestolen" i Google Play. App’en er gratis.
App’en virker på de fleste Android enheder med
styresystem 4.4.4. eller højere - og i nogle tilfælde også på
enheder med ældre versioner.
Vi har dog desværre nogle problemer med at få app’en til at
virke på visse Samsung telefoner, bl.a. Galaxy S.

Nyheder fra Faktalink
Nye artikler fra Faktalink i november
Nye artikler

COP21
Kraner reflekterer i vandet ved siden af de nye økohuse
med lavt energiforbrug som er under opbygning i
forbindelse med COP21 i Paris.
Foto: Benoit Tessier / Scanpix
Fra den 30. november til den 11. december 2015 løber
FN’s klimakonference COP21 af stablen i Paris. Det er
første gang siden det mislykkede klimatopmøde COP15 –
d f
ik i K b h
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der foregik i København i 2009 – at statsledere og
eksperter taler om muligheden for at nå til enighed om en
ny global klimaaftale, der både er ambitiøs og bindende. Så
der er store forventninger til konferencen. Det er især
udmeldinger fra Kina og USA, der gør eksperter mere
fortrøstningsfulde, end de har været siden 2009. Men vejen
er lang og stenet, blandt andet fordi landene er uenige om,
hvor meget mere de udviklede lande skal bidrage med end
udviklingslandene, og hvor stort et ansvar store
vækstøkonomier som Kina, Indien og Brasilien skal tage.

Hjemløse
Hjemløsedagen afholdes hver år den 17. oktober på FN’s
Internationale Fattigdomsdag. Bag eventen står
foreneingen Hjemløsedagen, som er en sammenslutning af
sociale organisationer, der alle arbejder for vedre vilkår og
rettigheder til hjemløse. Her ses hjemløse Sabina og
Kokima. Foto: Simon Skipper / Scanpix
FN vurderer, at der globalt findes flere end 100 millioner
hjemløse. Tallet er steget de seneste år på grund af de
enorme flygtningestrømme fra konflikter i lande som Syrien,
Afghanistan og Irak.
Der findes ikke én fælles global definition af hjemløshed.
Herhjemme opfatter mange nok stadig en hjemløs som en
midaldrende usoigneret, skægget og fuld mand, der sover
på en bænk i en park, når han ikke tigger penge på
gågader og togstationer. Der findes dog langt flere former
for hjemløshed, end man umiddelbart skulle tro, og ikke alle
former er lige synlig. Eksempelvis bliver der i Danmark i
disse år flere unge hjemløse. Hjemløse har ofte flere og
mere komplekse problemer, end at de blot mangler en
bolig. Derfor kræver det ofte en omfattende og bred indsats
at hjælpe de hjemløse.

De fire danske EU-forbehold
Nej-sigere ved Maastricht afstemningen ved EU valget om
de fire forbehold den 18. maj 1993 på Nørrebro i
København . Her stemte et flertal af danskerne ja. Foto:
Linda Kastrup / Scanpix
Det var et chok for politikere over hele Europa, da
danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten ved
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1086957
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j
folkeafstemningen den 2. juni 1992. Både statsledere og
EU-politikere regnede med, at befolkningerne bakkede op
om deres visioner for, hvordan EU skulle udvikle sig efter
Murens fald.
Det danske nej satte et stort spørgsmålstegn ved den
brede folkelige forankring af EU-projektet. Af frygt for helt at
ryge ud af EU-samarbejdet indgik de danske
folketingspolitikere det såkaldte ’nationale kompromis’. Det
gik ud på, at Danmark kunne tilslutte sig Maastrichttraktaten, hvis vi kunne stå uden for EU-samarbejdet på i
alt fire områder: Unionsborgerskab, euroen,
forsvarsområdet samt retlige og indre anliggender. På det
efterfølgende EU-topmøde i Edinburgh lykkedes det
daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen at
forhandle en særaftale på plads med de fire forbehold.

Nazisme
Den korte periode med nazistisk styre i Tyskland vil for altid
stå som Tysklands og hele Europas store traume og skam.
Det nazistiske regime udførte med baggrund i sin racistiske
og fascistiske ideologi forbrydelser, der var så enorme, at vi
stadig i dag har svært ved at fatte det. Derfor er interessen
for nazismen uformindsket, og vi spørger stadig, med den
britiske forfatter Martin Amis’ ord, hvordan: ”et søvnigt land
af digtere og drømmere, og den mest højtuddannede
nation, der nogensinde havde gået på jorden, kunne
overgive sig til en så vanvittig og fantastisk skændsel”?

Nyheder fra Forfatterweb
Nyt fra Forfatterweb i november
Nyt portræt af den Orlapris nominerede illustrator Jan
Solheim
Jan Solheim har illustreret en bred vifte af publikationer –
langt over 150 – fra fagbøger for børn og voksne over sci-firomaner til den nyeste Rasmus Klump-udgivelse. Hans
tekniske dygtighed er gennemgående, og han skifter stil så
sikkert, at hans vidt forskellige visuelle universer på ingen
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1086957
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måde smitter af på hinanden. Han mestrer både den helt
klassiske Klump-tegneserie og ”Gamerz”-seriens mere
moderne sci-fi-stil.

Nyheder fra Litteratursiden
Blogindlæg om biblioteker og digitalisering
Literaturhaus europa har opfordret chefredaktør Lise
Vandborg til at et blogindlæg om betydningen af det digitale
i de danske bibliotekers litteraturtilbud.

Den svære vej mod litterær debut. Jagten på en
motor.
Forfatter Lotte Kaa Andersen, aktuel med romanen
‘Hambros Allé 7-9-13’ skriver om den hårde vej mod
udgivelsen i et nyt blogindlæg.

Litteratursidens stand på Bogforum i Bella
Der var overordentlig mange gæster på Litteratursidens
stand på bogmessen alle tre dage. I fredags havde vi en
rigtig god og velbesøgt debat om debutante, hvor der var
roser til bibliotekernes store indsats for at formidle
debutanter bl.a. via Munch-Christensens debutantpris, som
Litteratursiden er partner. Læs reportagen fra debatten.

Kærlighed til litteraturen
Blogindlæg af anmelderedaktør Astrid Bjørnskov
Thorhauge. I kølvandet på bogmessen et indlæg om
kærlighed til litteraturen og hvordan vi sikrer litteraturens
overlevelse.

Blogindlæg om Bogmessen fra Litteratursidens
brugere:
Kaninører, klogskab og kufferter på hjul
Vedsø Olesen, Bjertrup, Thomsen, Bangsgaard, Uthaug,
Preisler Hughes Holst mm
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1086957
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Preisler, Hughes, Holst mm
Debutanterne lever og har det godt

Tema i november: Nordiske rødder
Nordisk litteratur er forbundet gennem sine karakterer, en
fælles historie og et råt og overvældende naturlandskab.
Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne.
Kommende temaer på Litteratursiden:
December: Børnelitteraturen 2015
Januar: Lyrik
Februar/ marts: Krimier /dansk modernisme fra 1900-1950

Indhold til DR Romanklubben i december
Kamilla Hega Holsts roman På træk diskuteres i december
bibliotekernes mange Romanklubber landet over.
Analyse
Forfatterportræt
Anmeldelse
Debat i DR Romanklubben på Litteratursiden

Blogindlæg: Ny skønlitteratur – november 2015
Nyeste anmeldelser på Litteratursiden

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,
Litteratursiden.dk, Bibzoom.dk, Pallesgavebod.dk og eKurser.nu samt DBC’s services; Filmstriben, Spil og medier,
FaktaLink og Forfatterweb.
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