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Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb på BogForum 2016
Kom på besøg hos Forfatterweb på BogForum i Bella
Center fra den 11. – 13. november og hør om vores nye
design. Du finder os på standen i Hal c4. Stand 22

Nye portrætter på Forfatterweb: Sidsel Falsig
Pedersen : Thomas Mann : George Perec
Sidsel Falsig Pedersen
Sidsel Falsig Pedersen er en særegen og stilsikker stemme
i dansk litteratur. Hun modtog i 2016 Det Danske
Akademis Beatrice Prisen og udgav samtidig romanen
”Flora”. Sidsel Falsig Pedersens forfatterskab er også en
håndsrækning til de mange der efterspørger noveller og
korte historier.

Thomas Mann
Hvis man ønsker at blive klogere på den tyske ånd i
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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Hvis man ønsker at blive klogere på den tyske ånd i
slutningen af det 19. og starten af det 20. århundrede, er
Thomas Mann manden at gå til. Debutromanen
“Buddenbrooks” gav øjeblikkeligt Mann anerkendelse, og
det var med vægt på dette værk at han fik tildelt Nobels
litteraturpris i 1929. I hovedværket “Doktor Faustus”
fremstilles det, hvordan en kunstner – og implicit hele den
tyske åndselite – sælger sin ånd til djævelen for at kunne
skabe bedre kunst. Ved sin hudfletning af kunstnerlivet
giver Mann et litterært bud på hvordan Tyskland kunne
udvikle sig til et fascistisk og nazistisk regime i 1930’erne
og 40’erne.

Georges Perec
Den franske forfatter Georges Perec døde i 1982. Først fire
år forinden, efter hovedværket ”Livet en brugsanvisning” for
alvor satte ham på det litterære kort, lykkedes det
forfatteren endeligt at kunne leve af sin kunst. I dag er
Perec anerkendt som en af efterkrigstidens betydningsfulde
og originale franske forfattere hvis værker har sat sig spor
hos en lang række nutidige forfattere og kunstnere.

Nyheder fra Faktalink
Nye Faktalink artikler: Novelleanalyse :
Middelalderen : Højskoler : Jura og internet
Novelleanalyse
Det særlige ved novellen er at den kan læses ud i et stræk.
At vurdere om en tekst er en novelle eller ej, er første skridt
i en analyse. Herefter afhænger det af den individuelle
novelle, hvad man vælger at lægge vægt på. Man kan
eksempelvis fokusere på konflikten, sproget eller
fortælleren. Denne artikel skitserer novellegenrens
udvikling ved at beskrive nogle af de mest populære
undergenrer og indeholder samtidig en oversigt over hvilke
konkrete analyseværktøjer man kan gribe til når man skal
foretage en novelleanalyse.

Middelalderen
Middelalderen strakte sig i Danmark fra omkring år 1050 til
1536. Det var en periode med masser af konflikt –
borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter – og udfaldet
af disse konflikter fik stor indflydelse på eftertiden og har
også betydning for den tid vi lever i nu.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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Højskoler
For mange er højskolen i dag en mulighed for at udvikle sig
på et mere personligt plan og blive afklaret med sig selv og
omkring hvad de skal i livet. Samtidig er der i
højskolemiljøet en gryende bevidsthed om at højskolerne
også kan være drivkraft for omstillingen til et mere
bæredygtigt samfund, og at dannelse i dag ikke kun
handler om viden og oplysning, men også om evnen og
viljen til at deltage aktivt i og ændre på samfundet.

Jura og internet
Artiklen ‘Jura og internet’ gennemgår områderne
Ophavsret/Copyright, Persondata, Retten til eget billede,
Ytringsfrihed samt Injurier og anden adfærd.

Forfatterweb og Faktalink deltager i det nationale
temasamarbejde om Vold mod børn, som løber i
uge 46 – 47.
Forfatterweb følger op på kampagnen med et udpluk af
skønlitterære værker med temaet vold mod børn. Læs
mere
Faktalink følger ligeledes op på kampagnen med en række
artikler om vold og misbrug af børn samt artikler om
relevant lovgivning. Læs mere
SRP-opgave
I øjeblikket skrives der SRP-opgave i gymnasiet. Både
Faktalink og Forfatterweb har masser stof at byde på, både
i de konkrete portrætter og artikler med baggrundskilder og
råmateriale. Men også under ’Aktuelle temaer’ hvis de
unge savner idéer og inspiration.

Den 1. december 2016 lancerer vi Faktalink og
Forfatterweb med nyt responsivt design og ny,
forbedret søgefunktionalitet. Samtidig genindføres
login-funktionen.
Den 1. december vil man se Faktalink og Forfatterweb i et
nyt layout. Der lægges større vægt på det visuelle udtryk,
og billede og tekst vil i højere grad spille sammen.
Nyhedskarrusellen vil blive erstattet af et stort, aktuelt
åbningsbillede, og billedsiden vil generelt blive opgraderet.
Skiftet til managementsystemet Drupal 8 betyder også, at
Faktalink og Forfatterweb optræder i responsivt design
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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Faktalink og Forfatterweb optræder i responsivt design,
som fungerer på både computer og mobile devices.

Søgefunktionaliteten
Vi har forbedret søgefunktionaliteten med auto-suggester,
så man automatisk får hjælp til søgningen. Samtidig har vi
udvidet søgefeltet – som også har fået en mere
fremtrædende placering på sitet. Der er mulighed for at
søge fritekst i alt indhold.

Login til Faktalink og Forfatterweb
Med relanceringen af Faktalink og Forfatterweb vender vi
tilbage til login og password, som man skal benytte, hvis
man vil have adgang til den fulde artikel eller portræt. Man
har fortsat fri adgang til at orientere sig på de enkelte sider
og hente viden og finde inspiration under Temaer, Emner,
Perioder og Genrer.
Login funktionen på Faktalink og Forfatterweb er i det nye
design forenklet og forbedret. Man kan tilgå siderne enten
som biblioteksbruger eller UNI login bruger.
Den ny login-procedure vil også betyde, at vi på længere
sigt kan udarbejde kommunale forbrugsstatistikker, hvilket
har været et stort ønske blandt mange biblioteker.

Ændring i bibliotekets hjemmeside
Fra 1. december skal bibliotekerne på deres hjemmesider
huske at ændre linket til Faktalink og Forfatterweb, så der
linkes direkte til produkterne, og ikke til en login-side med
henblik på login gennem proxy.

Nyheder fra Filmstriben
Tema om vold mod børn
Vold mod børn er stadig et stort tabu, og de færreste
kender til omfanget af vold begået mod børn i dag. I ugerne
46 og 47 sætter landets bibliotekerne fokus på temaet
”Stop vold mod børn” sammen med DR, Trygfonden, Børns
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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vilkår, Red barnet og Børnerådet i et forsøg på at bryde det
store tabu.
Filmstriben følger op på kampagnen og har samlet syv film,
der handler om børn og unge som har oplevet vold i
familien.

Beast
De lyver om det. At far slår mor. Men ti-årige Benjamin er
træt af løgnene. Han tager farens kæreste eje, den søde
lille hundehvalp Kenzo som gidsel og presser far til at
undskylde over for mor. Desværre for dem begge er far
ikke den, der undskylder.

Det hvide bånd
Et lille, tysk samfund holdes sammen af en ond blanding af
undertrykkelse, vold og dobbeltmoral i tiden lige før Første
Verdenskrig bryder ud. En læge styrter på sin hest, fordi en
tynd ståltråd er spændt over vejen, en kvinde falder
gennem et loft og slår sig ihjel, og to børn mishandles på
det grusomste. ’Det hvide bånd’ er en uafrystelig film om,
hvordan ondskaben slår rod og trives i et samfund, hvor
mishandling og ensretning er dagens orden. Filmen har
vunder flere priser.

I vores blod
En ung fyr har gjort sin kæreste gravid, men lever stadig i
sit eget univers. Han har voldsomme konflikter med sin far.
Pigen føder på hospitalet, men han kan ikke få sig selv til at
gå derhen. Han lukker sig inde – men overvinder sig selv.

Precious
16-årige Precious fra Harlem er fed, grov og indesluttet. Et
liv præget af incest, ydmygelser og fysisk og psykisk
mishandling forandres, da en lærerinde sætter hende i
specialskole, hvor hun lærer at læse og skrive.

Tæl til 100
Thomas er en lidt indesluttet og mut teenager. Og med god
grund for han lever et liv på konstant flugt fra sin voldelige
far. Hver gang Thomas og hans mor er ved at falde til et
sted, dukker faderen op, og så er det med at pakke
kufferten i en fart og stikke af.

Vilde piger
De gør hvad der passer dem, har masser af temperament
og attitude, og kommer tit op og slås. I en tilværelse præget
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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af svigt, misbrug og vold er der oftest kun veninderne at
læne sig op ad. Det rå liv på kanten af loven, den
manglende skolegang og de evige konfrontationer med
omgivelserne gør det også svært for de vilde piger at
forestille sig andet. Mens de sociale myndigheder gør
deres for at hjælpe dem på rette kurs, skal pigerne forsøge
at finde troen på en bedre fremtid, og ikke mindst modet til
at tage kampen op – uanset hvad det kræver.
Der er lang vej fra slåskampenes adrenalinsus til at kunne
reflektere over fortiden, og til at tage ansvar for sine
handlinger. Men som årene går udvikler pigerne sig til
unge, stærke kvinder, der får ryddet op i deres liv og
langsomt, men sikkert får skabt en meningsfuld tilværelse
med udsigt til en fremtid.

Vores tid kommer
– Teenageren Remy er en rødhåret taber. Udstødt og hadet
af sin familie. Remys eneste ven er psykologen Vincent.
For at komme væk fra det hele, køber de to en sportsvogn,
pænt tøj og tager ud mod de rødhåredes hellige land,
Irland. Men hvad der begynder som en søgen efter et ideal
går gradvist over i et kaos af had, vold og selvdestruktion.

Nyheder fra eKurser.nu
Markedsføringskampagne
En markedsføringskampagne for eKurser.nu er lige på
trapperne og bibliotekerne vil meget snart modtage et
nyhedsbrev med pr-pakke, hvor vi giver bibliotekerne
masser ideer til markedsføring af bibliotekernes fælles elæringportal.
eKurser er i gang med en revitaliseringsproces, som skal
gøre portalen tidssvarende til behovet anno 2017. Derfor
har vi brug for bibliotekernes hjælp til at indsamle
brugerundersøgelser. Brugerundersøgelserne kommer
også ud med denne pr-pakke.

Efteråret har budt på flere nye e-kurser:
Web TV
Der er tendens til at man vil se tv-programmer lige når det
passer, og derfor er web-Tv, og fænomenet "secondscreen" blevet populært, og det dækker over, at det er
blevet meget normalt, at dit tv er tændt og viser ét program,
mens du ser et andet program på din smartphone eller
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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tablet. Webtv giver nemlig mulighed for at streame live-tv
over nettet, eller se tidligere udsendelser on-demand, altså
når du har tid.
Lær i dette kursus om mulighederne og hvordan du
kommer i gang - link.
Portokoder
Det er efterhånden meget sjældent at man sender breve
med posten, og når man så skal mangler man altid
frimærker. Med en portokode er det meget nemt at få brev
eller pakke afsted.
Lær i dette kursus, hvordan du kan sende julebreve og
pakker uden frimærker.
Der er både et kursus til brug af Postnords hjemmeside og
et til brug af app’en til Postnord - link.
Serie om Facebook
Så er den her: Den meget efterspurgte serie om at lære at
bruge Facebook. Serien består af 5 dele, så du kan lære
lige fra at oprette en profil første gang, finde venner,
indstille privatindstillinger og at slette sin profil igen. Se hele
serien via dette link.

Statistik
Se statistik for portalen via dette link.

Nyheder fra Litteratursiden
Tema: Murakamis magiske univers
Haruki Murakami har lige været i Danmark og modtage H.
C. Andersens Litteraturpris for sit magiske forfatterskab. I
den anledning sætter vi fokus på forfatterens fantastiske
værker i et stort tema med artikler, anmeldelser og en
bogliste med japansk litteratur.
For at koble til DDB CMS, er her en søgestreng med alle
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
faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS:
51900030 OR 51326938 OR 51095561 OR 28934297 OR
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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51900030 OR 51326938 OR 51095561 OR 28934297 OR
27751695 OR 27961207 OR 27434665 OR 27259820 OR
26742943 OR 25254996 OR 24504174 OR 25491130 OR
28993285 OR 22497464 OR 43621483 OR 42894036 OR
52644429
Kommende temaer på Litteratursiden:
December: Børnelitteratur 2016
Januar 2017: 70’er tema
Februar 2017: Moderrollen
Marts: Krimi

Reportage fra prisoverrækkelsen

Reportage fra arrangementet i Diamanten med
oversætter Mette Holm.

Litteratursidens program på Bogforum
Så er der kun få dage til årets største danske bogmesse.
Også på Litteratursidens stand på Bogforum sætter vi
fokus på Murakami, idet Murakamis danske oversætter
Mette Holm vil fortælle om forfatterskabet og om at
oversætte Murakami.
Ud over en lang række forfatterinterviews på standen står
vi for to forfatterinterviews på bibliotekernes stand, lørdag
kl. 15 og 16, med henholdsvis Merete Pryds Helle og Jussi
Adler-Olsen. Se hele programmet her.

Blogindlæg af Litteratursidens forfatterambassadør
Lotte Kirkeby Hansen
Den gode novelle kan det samme som den gode roman.
Blot på færre sider. Men det kræver, at man som læser
sætter sin fantasi i sving og selv digter med.

Oversigt over nye skønlitterære udgivelser i november
Nye udgivelser af blandt andre Thomas Rydahl, Josefine
Klougart og Orhan Pamuk.

Nye anmeldelser
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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Nye anmeldelser
Det er højsæson for nye bøger og dermed også for
anmeldelser på Litteratursiden. Læs blandt andet
anmeldelser af de nyeste bøger fra Iben Mondrup, Erling
Jepsen, Lotte Kaa Andersen, Michael Katz Krefeld, Bjarne
Reuter,Jojo Moyes, Jan Guillou og Margaret Atwood.

Nyheder fra eReolen
BogForum 2016
eReolen deltager på dette års BogForum i Bella Centret,
der finder sted fra den 11. november til den 13. november.
eReolen kan findes på stand C3-003A sammen med
Danmarks Biblioteker. Kom og besøg os på BogForum – og
fortæl os dine ideer til ny udvikling på eReolen.
I ugen op til BogForum er der på eReolen inspiration og
guides til læsning og lytning af forfattere, der deltager på
Bogforum. I løbet af weekenden vil man på eReolens
facebookside og hjemmesiderne for både eReolen og
eReolen Go kunne finde forfatterinterviews og andre
indslag direkte fra Bella Centret.

Efterårskampagne
eReolens efterårskampagne er i fuld gang og kører hele
november med. Kampagnen har fokus på lydbøger, og
hvordan lydbøger gør det nemt at nyde en bog, mens man
laver andre ting. Hent kampagnemateriale på eReolens
hjemmeside under ”Presse” og ”Kampagner”, hvor
bibliotekerne kan hente webbannere, grafik til storskærme,
Facebook cover, plakater, loftbanner, roll ups m.m.
På eReolens hjemmeside og Facebookside er der masser
af formidling af e-bøger og lydbøger til efterårets mørke
eftermiddage. Læs bl.a. artiklerne på eReolen om ”Nordens
bedste forfattere” i anledning af uddelingen af Nordisk
Råds Litteraturpris, ”Lyt til antikken” om antikkens klassiske
fortællinger og ”Murakami i Danmark”, der giver en
personlig indføring fra redaktionen til Murakamis
forfatterskab i anledning af hans besøg i Danmark.
På Facebook kan man få inspiration til hverdagssituationer,
der er indbyder til at høre lydbøger og hver lørdag i
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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der er indbyder til at høre lydbøger, og hver lørdag i
november kan man på Facebook få en smagsprøve på en
rigtig god efterårslydbog. Så følg eReolen på Facebook og
få masser af gode ideer til formidling af e-bøger eller
lydbøger.

Opdatering til iOS 10
eReolens iOS app er blevet opdateret, så den tager højde
for iOS 10. Den nye version af app'en hedder 2.4. Det er
muligt at hente opdateringen i App Store.

eReolen Global
Snart får eReolen Global en ny hjemmeside, som allerede
kan ses i preview nu. Den nye hjemmeside ligner meget
den gamle hvad angår brug, funktioner og lignende, så der
vil ikke være meget nyt for brugerne på denne front. Men
den nye hjemmeside har fået et flot nyt look, og forsiden vil
byde på endnu flere kurraterede lister, som vil blive
udskiftet jævnligt.
Det er stadig muligt at bruge den dedikerede side for
børnelitteratur (Kids & Teens) fra forsiden, men linket til
siden ligger i menuen øverst og ikke, som tidligere, som et
banner længere nede på siden. Med den nye hjemmeside
vil det desuden blive lettere at linke til siden. Ved
spørgsmål – send en mail til emmal@aarhus.dk.
I forbindelse med den nye hjemmeside har eReolens
redaktion opdateret vejledningsmaterialerne for Global
(både for web og app), som vil være at finde på eReolens
hjemmeside i footeren inden længe.

eReolen Go markedsføringsmaterialer
Der er lavet en flyer, der kort introducerer til eReolen Go
med lånernummer. Flyeren er tiltænkt de biblioteker, der
kun giver adgang til eReolen Go via lånernummer. Flyeren
kan hentes i footeren på eReolen Go under
”Markedsføringsmaterialer” og printes lokalt.
Resten af markedsføringsmaterialerne for eReolen Go kan
ses i footeren under ”Markedsføringsmaterialer” og
indbefatter plakater webbanner flyer roll up og grafik til
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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indbefatter plakater, webbanner, flyer, roll up og grafik til
storskærme.

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

Nyheder fra Biblo
Biblo på BogForum
Den 11.-13. november løber årets BogForum af stablen, og
Biblo er til stede i det nye, store område dedikeret til børn
og familier. På Biblos stand kan børnene spille minecraft,
hygge sig i læse- og tegnehjørnet og quizze i viden om
bøger, film og spil. De bedste i quizzen kan vinde bøger
sponseret af forlaget Carlsen.
Biblos Juniorredaktion på Børnescenen
Fredag kl. 14 interviewer to læseheste fra Biblos
Juniorredaktion forfatter Nicole Boyle Rødtnes på
børnescenen. Lørdag kl. 10.45 er det to filmkyndige
medlemmer fra juniorredaktionen, der styrer en debat med
forfatter Kenneth Bøgh Andersen og instruktør Ask
Hasselbalch om det at filmatisere bøger.
Biblos Juniorredaktion erstatter det tidligere Palles
Gavebod Panel, og inkluderer blandt andet dette års
vindere af bedste anmeldelser i Sommerbogen.

Vild med film-vinderklasse: Den bedste
filmanmeldelse kom fra Varde
Kort før efterårsferien udbrød der vild jubel i 5.a. på
Næsbjerg Skole i Varde. Jubelscenerne brød ud, da
klasselærer Tanja Fahlmann kunne meddele eleverne, at
5.a. havde vundet Biblos Vild med film-konkurrence. Juryen
havde valgt Jakobs anmeldelse som den bedste blandt de
170 anmeldelser, som indgik i skolekonkurrencen - og nu
skulle 5.a. på VIP tur til BUSTER festival i København.
Jublen var så markant, at Tanja måtte sende eleverne ud
på en løbetur i skolegården - de kunne ikke sidde stille.
Onsdag den 2. november afgik bussen så kl. 8.20 fra Varde
med kursen sat mod København. BUSTER havde strikket
et særligt program sammen til klassen, som startede på
Nordisk Film, hvor 5.a. fik en helt særlig rundvisning i
udstillingerne ”Den danske filmskat” og ”Olsen Banden”, og
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1229597
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senere ventede et møde med filmanmelder Christian
Monggaard. Efter hygge og overnatning på Rysensteen
FDF, stod torsdagen på særligt udvalgte filmvisninger.
Vinderanmeldelsen og juryens begrundelse kan ses her
Om Vild med film: Biblos filmanmelderkonkurrence
Vild med film er et samarbejde mellem Biblo og
skoleprogrammet BUSTER under filmfestivalen CPH PIX.
Formålet er sammen med de lokale biblioteker at sætte
fokus på og give elever på mellemtrinnet en anderledes
indsigt i filmmediet - og at klæde eleverne på til selv at
skabe og udtrykke kvalificerede tolkninger af film i form af
filmanmeldelser.
Det er andet år i træk, Vild med film-kampagnen kører.
Kampagnen henvender sig til både skoler og private. 600
anmeldelser er i år lagt ind på biblo.dk af filmglade børn –
fire gange så mange som i 2015. Heraf indgik 170 i
skolekonkurrencen.

Børn tegner deres bud på en bedre verden
Hvert år i november fejrer Biblo og UNICEF børnenes egen
grundlov; Børnekonventionen, hvis formål er at beskytte
børns rettigheder i hele verden.
På biblo.dk og ude på bibliotekerne fejres det med en
tegnekonkurrence. Udfordringen til børnene lyder: Forestil
dig en verden, som du gerne vil leve i, og tegn den så godt,
du kan. Børnene skriver også en lille tekst til deres tegning,
fx skriver 10-årige Lolly16 fra Nyborg: "Du skal vide du er
ikke alene der vil altid være nogle med et godt hjerte
omkring dig. Jeg håber når jeg bliver en stor pige, at der
ikke er mere krig i verden. #Peace". Theis0 på 12 år fra
Viby Sj. har tegnet et par, der kysser, og skriver:” Hver
gang du trækker vejret kan du træffe et valg din fremtid er
ikke skrevet endnu”.
De fine tegninger og tilhørende betragtninger kan ses i
gruppen ”Tegn Verden” på biblo.dk.
Billedet viser et udsnit af Lolly16s tegning.
Copyright © 2016 Netbib.dk, All rights reserved.
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