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Nyheder fra Litteratursiden
Litteratursiden lancerer nyt og inspirerende site
Litteratursiden har fået nyt design og åbner officielt den 10.
november på Bogforum. Der er skruet op for inspirationen,
samtidig med at det bliver nemmere at bruge sitet.
DDB har finansieret relanceringen og sikrer samspillet
mellem Litteratursiden og bibliotekernes øvrige digitale
tilbud. Samtidig overgår IT-driften til DDB. Litteratursidens
redaktion har forsat det fulde ansvar for den redaktionelle
profil og indholdet på sitet.
Den nye version af Litteratursiden er mere intuitivt
opbygget og navigationen er forenklet. Værket er det
centrale indholdselement, der samler anmeldelser,
analyser og debat på sitet, hvilket gør det nemmere for
brugerne at navigere. Desuden er søgefunktionaliteten
styrket. På det nye site kan brugerne fortsat diskutere
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bøger i læseklubben og kommentere på det redaktionelle
indhold. Samtidig skærpes den redaktionelle profil, og der
vil være mere fokus på den troværdige formidling af godt
indhold, hvor der ikke er tvivl om, at kilden er en fagperson.
Omdrejningspunktet på det nye site er den personlige og
faglige formidling af bøger med viden, entusiasme og kant
og i fortsat dialog med brugere.

Program for Litteratursidens stand på Bogforum
10.-12. november
Vi byder på masser af forfattersamtaler, quizzer og
paneldebat om debutanter.
Endelig fejres relanceringen af Litteratursiden med bobler
og en musikalsk optræden af Nikolaj Nørlund solo, fredag
den 10. november kl. 16.00, stand C3-011.
Læs mere om Nikolaj Nørlunds lyriske univers

Tema: Franske fiktioner
Ny fransk litteratur byder på et potpourri af globale og
intime fiktioner, fragmenter af virkeligheden, samfundskritik
og eksperimenterende former.
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
faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS:
53127371 OR 53366554 OR 20475757 OR 51719131 OR
25425308 OR 28751095 OR 28879687 OR 29365660 OR
29381909 OR 29541043 OR 29950695 OR 29953678 OR
50631338 OR 51013700 OR 51221818 OR 51361083 OR
51940911 OR 52231183 OR 52702283 OR 52823625 OR
21739138 OR 26544548 OR 51238362 OR 51292170 OR
51434986 OR 51807731 OR 53136656 OR 51538722 OR
51946596 OR 52535719 OR 52944392 OR 53198791

DR Romanklubben
Voldens historie af franske Édouard Louis er månedens
bog i DR Romanklubben.
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Artikel: Kirsten Thorup vinder Nordisk Råds
litteraturpris
En overvældet Kirsten Thorup fik onsdag aften overrakt
prisen for sin roman Erindring om kærligheden. Hendes
bevægende takketale kredsede om litteraturen ude på den
anden side, i den rå virkelighed.
Bogliste: Vindere af Nordisk Råds litteraturpris

Skrivekursus – få inspiration til at friske dit sprog op
Litteratursiden har taget initiativ til dette CB-kursus for alle
dem, som skriver tekster til bibliotekets hjemmeside, indlæg
til nyhedsbreve og anmeldelser til Litteratursiden mm.

Nyheder fra Biblo
Digital Dannelse rykkes til oktober 2018
Vi takker mange gange for alle jeres besvarelser af
spørgerskemaet, som er rigtig brugbart for os og vores
samarbejdspartnere i arbejdet med udviklingen af
kampagnen.
Vi har fået en ny samarbejdspartner på banen - Medierådet
for Børn og Unge/ DFI. Og for at skabe den bedst mulige
kampagne har vi valgt at rykke kampagnen til oktober
2018.

Jul på Biblo
Biblo har i samarbejde med eReolen Go udviklet en
julekalender med 24 forskellige julefortællinger, som kan
læses og lyttes til fra 1. – 24. december. Dertil har vi
sammen udviklet en julequiz, hvor børnene kan være med
til at gætte nogen af de bogtitler, der gemmer sig bag
lågerne.

Forskningens Døgn - datoerne er klar!
Vi er så heldige, at vi allerede i slutningen af 2017 kan
afsløre temaet for næste år, og tro os det bliver godt!
Forløbet bliver muligt at køre rundt om på landets
biblioteker fra den 3. – 26. april 2018, og
finalearrangementet afholdes på Dokk1 torsdag den 26.
april.
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Vild med Film
Vinderklassen fra Vild med Films skolekonkurrence havde
en rigtig god tur til København i uge 41.
Vi har lavet en lille montage med billeder og video fra
elevernes besøg på filmfestivalen CPH PIX.
Se den her.

Biblo på BogForum
BogForum løber af stablen fra fredag den 10. til søndag
den 12. november 2017 - og Biblo er selvfølgelig med!
Som sidste år er vi placeret i BogForums Børneområde
stand: B6-005. Vi har skabt plads til både quiz, tegning,
læsning og alt muligt andet - Så kig forbi og sig hej!

Nyheder fra eReolen
eReolen på Bogforum
eReolen deltager igen i år på BogForum i Bella Centret, der
finder sted fra den 10. november til den 12. november.
eReolen kan findes på stand C3-003A sammen med
Danmarks Biblioteker.
Kom endelig og besøg os og kom med dine inputs til nye
udviklingsmuligheder på eReolen.

Ny hjemmeside på vej
eReolen og udviklere fra Reload arbejder i disse uger på
højtryk for at udforme eReolens nye hjemmeside, som er
planlagt til at gå i luften, inden november er omme. Bag
sidens design står det digitale bureau Gejst Studio, som
også har lavet design til eReolen Go.
På eReolens nye hjemmeside er det visuelle og
formidlingen i fokus. Hjemmesiden får et minimalistisk,
nutidigt design og tilbyder ny funktionalitet, der bl.a. giver
mulighed for at afspille lydprøver direkte fra forsiden, finde
redaktørens særlige anbefalinger og lade sig inspirere af
videoer relateret til eReolens bøger.
Med fokus på billedsiden og et mere enkelt, tiltalende og
overskueligt design og en ny inspirationsside er formålet
med den nye hjemmeside, at brugerne får et bedre overblik
til at browse rundt og lade sig inspirere til at finde titler, de
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ønsker at læse.

Jul for de større børn med Biblo og eReolen Go
Igen i år kan børn landet over i hele december måned læse
hyggelige og gode julehistorier og vinde fede præmier på
eReolen Go og Biblo.dk.
Hver dag frem til juleaften ligger en ny julebog klar til
børnene bag kalenderlågen på kalendersiden. Her har
eReolen Go nemlig fundet 24 hyggelige historier.
Sideløbende med julekalenderen kan børnene gætte nogle
af titlerne i julequizzen i julegruppen på Biblo.dk og Biblos
Instagramprofil. Der er fede præmier på højkant.
Vinderne kan afhente deres præmier på deres lokale
bibliotek, hvortil præmierne fremsendes, og personalet
bedes ved udlevering af præmie udfylde den medsendte
afhentningskvittering og returnere den til Heidi på
hescn@aarhus.dk.

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

Nyheder fra Filmstriben
Nyheder fra Filmstriben i november

Okay
Både i litteraturen og i filmens verden er forholdet mellem
far og søn og far og datter skildret adskillige gange, på godt
og ondt. Der er den strengt patriarkalske far, den voldelige,
den alkoholiske, den følsomme, den fraværende, og ham
der virkelig forsøger at have et godt forhold til sit afkom. Vi
har samlet en stribe forskellige film under temaet: Mig og
min far.
Bliv inspireret til litteratur om temaet på Forfatterweb, klik
her

Aminas breve
Skuespilleren Esben Smed spillede John ”Faxe” i
’Sommeren ’92’, men er nok mest kendt for sin rolle som
Nicky i tv-serien ’Bedrag’. I ’Aminas breve’ spiller han
hovedrollen som Janus, der er psykisk syg. Han har været
å
f
å
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indespærret på en psykiatrisk afdeling, men er på vej ud.
Under opholdet har han skrevet med en tidligere
klassekammerat Amina, men pludselig hører han ikke fra
hende. ’Aminas breve’ er en filmatisering af Jonas T.
Bengtssons prisbelønnede debutroman.
Se bl.a. også science-fiction filmen ‘High-rise‘, der er
baseret på bog af J.G. Ballard samt tv-serien ‘Bedre skilt
end aldrig’.

Runde logoer til Filmstriben
Under PR-materialer til Filmstriben på DBC’s hjemmeside
finder I nu både en ny, rund variant af Filmstriben logoet i
mange forskellig størrelser og en lang række andre
webbannere – herunder også bannere i formater, der
passer til det nye DDB CMS.
I er også velkommen til at rekvirere det trykte Filmstriben
bogmærke uden beregning. Kontakt: kundeservice.dbc.dk

Nyheder fra Faktalink
Nye Faktalink-artikler i november:

KV17
Valgplakat af Johannes F. Vesterby (V) på en frontlæsser i
Viborg ved kommunalvalget i 2013. Foto: Martin Dam
Kristensen / Scanpix
Der er kommunevalg den 21. november. Vi har opdateret
artiklen om Kommunalvalg og publiceret en helt ny
Faktalink light artikel om Kommunalvalg
Her er en lille fyr med i stemmeboksen sammen med sin
mor. Foto: Henning Bagger / Scanpix

Prekariatet
Forfatteren Morten Pape skildrer i romanen ‘Planen’
hvordan verden opleves af prekariatet.
Prekariatet er betegnelsen for en ny klasse af mennesker,
som befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet, uden
udsigt til at få et fast job med stabil indtægt eller mulighed
for at gøre karriere.
Foto: Asger Ladefoged / Scanpix
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Nyheder fra Forfatterweb
Nyt på Forfatterweb i november:

Tema: Mig og min far
Far er måske den mest centrale figur i skønlitteraturen
overhovedet. Siden Sofokles skrev ”Kong Ødipus”, har et
hav af værker handlet om Far: om en far, der ikke er der;
en far, der er der for meget eller forkert eller en far, der ikke
giver nok kærlighed til sit afkom.
Thure Lindhardt i teaterstykket ‘Brødrene Karamazov’ på
Det Kongelige Teater. Foto: Morten Juhl / Scanpix

Fantasy
Fantasygenren har indtaget populærkulturen inden for alle
genrer, og der er fantasy alle vegne: i bøger, film og tvserier, til børn og voksne. Her er et udvalg af danske og
udenlandske fantasyforfattere.
Tilbagevendende Fantasy Fest Parade i Key West i Florida
den 22. oktober 2017. Foto: Christobal Herrera / Scanpix

Nyheder fra Forfatterweb,
Faktalink og Filmstriben
Livliner til opgaveskrivningen
Vi har lavet et sæt PR-materialer, der sætter fokus på tre af
de bibliotekstjenester, der er oplagte redskaber i
opgaveskrivningen, nemlig bibliotek.dk, Faktalink og
Forfatterweb.
Kampagnen har overskriften: "Tre livliner til din
opgaveskrivning".
Kampagnesættet består af trykte bogmærker & plakater
samt webbannere i forskellige størrelser fra miniformat til
storskærm.
Vi håber, I vil finde plads til plakater og bogmærker i
biblioteksrummet og til et eller flere webbannerne på
bibliotekets hjemmeside. Se kampagne-materialerne her.
Hent webbannere og bestil plakater og bogmærker på
kundeservice.dbc.dk.

Temapakke flygtninge og nyt tema på vej
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Husk at I kan benytte temapakke-materialerne om
flygtninge frem til den 14. februar 2018. Se indholdet i
temapakke flygtninge.
Bådflygtninge fra Libyen får udleveret redningsveste under
en redningsaktion den 4. november 2016. Foto: Andreas
Solard / Scanpix
Næste tema: Klima
I løbet af november lancerer vi endnu en temapakke.
Denne gang med emnet: “Klima”. Temapakken vil bestå af
relevant indhold på Filmstriben, Faktalink og Forfatterweb
og indeholde udkast til pressemeddelelse,
rettighedsclearede billeder og materiale til eksponering på
hjemmeside, Facebook og storskærm.
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