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Indhold
Nyheder fra Litteratursiden
Nyheder fra eReolen
Nyheder fra Faktalink
Nyheder fra Forfatterweb
Nyheder fra Bibzoom
Nyheder fra Palles Gavebod

Nyheder fra Litteratursiden
Litteratursidens program på Bogforum
Forfattersamtaler, quizzer og en debat om debutanter. Det
og meget mere kan opleve på Litteratursidens stand på
Bogforum. Kig også forbi og få en snak med redaktionen
om gode bøger.

Ida Jessen
Vi har i samarbejde med DR nomineret Ida Jessens 'En ny
tid' til DR Romanprisen! Vi glæder os til gode snakke om
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1066613
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tid til DR Romanprisen! Vi glæder os til gode snakke om
romanen i DR Romanklubben på Litteratursiden og i
bibliotekernes DR læseklubber landet over.

Tema i oktober Young Adult – i samarbejde med
eReolen
Genren Young adult har naglet sig fast i de unge læsere og
gennemgår en guldalder i disse år. Det er en litteratur om
livets strabadser og det at finde sig selv. Dunkelmørk og
gnistrende lys.
Som altid er der en liste og plakat til tryk samt en power
point-præsentation til udstillinger i bibliotekerne.
Her ses et billede af hvordan Tranbjerg Bibliotek har brugt
Litteratursidens i en udstilling om Young Adult.
For at styrke samspillet mellem Litteratursiden og
biblioteker med DDB CMS, sender vi nedenfor en
søgestreng med alle bøger fra Litteratursidens tema.
Søgestrengen kan sættes direkte ind i en indholdskarrusel i
DDB CMS, og præsenterer bogforsider af temaets bøger,
som brugerne kan klikke sig ind på og finde/reservere. De
biblioteker som ikke har implementeret en indholdskarrusel,
kan i stedet vedhæfte faustnumrene i bunden af en side i
DDB CMS:
51637429 OR 51631188 OR 29388733 OR 27682243 OR
50936074 OR 51597877 OR 21252948 OR 51115155 OR
51516176 OR 50639940 OR 51747755 OR 51538722 OR
28956053 OR 51747542 OR 51653858 OR 26799465 OR
51625447 OR 51677935 OR 29150281 OR 51735641 OR
51493583 OR 25345312 OR 28914571 OR 26873177 OR
5151273
Kommende temaer:
November: Nordiske rødder
December: Børnelitteraturen 2015
Januar: Lyrik

Litteratursiden sætter fokus på debutanter
Litteratursiden var som partner i prisen med til at uddele
Munch-Christensens Kulturlegat på 2 x 50.000 kr. til
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1066613
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forfatterne Caspar Eric og Ina Munch Christensen, den 25.
september på Vejle Bibliotek.
Vi stiller også skarpt på debutanter i en paneldebat på
Litteratursidens stand på Bogforum den 6. november. Lars
Bukdahl, Anne Marie Mai og Lise Vandborg fra juryen samt
forfatteren Stine Pilgaard, som vandt kulturlegatet i 2012,
vil sidde i panelet. I samarbejde med Ballerup Bibliotek står
Litteratursiden også bag en festival den 24. oktober om
debutanter. Læs mere om arrangementet.

Nye boglister:
Krigen og soldaten

Til grin

På road trip

Del din læsning
De sociale medier har ophævet skellet mellem anmelder og
læser, og på Litteratursiden vil vi meget gerne agere
platform for mere direkte ’læser-til-læser’ inspiration.
Blogindlæg af anmelderredaktør Astrid Bjørnskov
Thorhauge.

Vågn op og vær med i klubben!
Bøger er fantastiske og endnu bedre, når du har nogen at
dele læseoplevelserne med. Blogindlæg af debatredaktør
Barbara Rugholm Hessellund.

Flygtninge bakkes op af danske forfattere
Litteraturen er skarp og barmhjertig - Danske forfattere
skriver om flygtningesituationen uden filter og sætter ord på
det, ingen andre kan få sagt. Blogindlæg af temaredaktør
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1066613
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Nyheder fra eReolen
eReolens efterårskampagne
eReolens efterårskampagne starter i uge 42 og kører
resten af oktober og november. Målgruppen for kampagnen
er unge i 20’erne, herunder med specifik fokus på unge
mænd samt filminteresserede. Med kampagnen ønsker
eReolen at øge læselysten hos de unge og sætte fokus på
eReolens tilbud.
Kampagnen vil gennem nyheder og karruseller på
hjemmeside og i apps fokusere på emnerne young adult,
sport, adventure, IT, fantasy, spænding, filmatiserede bøger
samt romaner af unge forfattere. eReolen samarbejder
med Litteratursiden og Filmstriben om indholdet i
kampagnen. På Facebook vil kampagnen forsøge at få de
unge i tale og skabe øget læselyst ved at sætte fokus på
disse opslag:
bøger, der er filmatiserede
anbefalinger fra unge mænd til andre unge
gæsteindlæg fra unge forfattere.
Bibliotekerne er meget velkommen til at dele opslagene fra
eReolens Facebook side
Der er udarbejdet et motiv til efterårskampagnen. Motivet
ligger i forlængelse af billederne til eReolens
sommerkampagne med den røde stol som gennemgående
element i motivet. Overskriften hedder ”Tag de gode
historier med dig” og skal inspirere de unge til at læse/lytte
til litteratur, når de er på farten.
Det er muligt at hente markedsføringsmaterialer til tryk og
digital anvendelse, bl.a. storskærme og webbannere, til
kampagnen på www.ereolen.dk under ”Presse” og
”Kampagner.”
Yderligere vil eReolen også køre kampagnen online i
Ekkos filmmagasin i november, samt i den trykte udgave af
Gaffa i november. Vi opfordrer bibliotekerne til at benytte
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1066613
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eReolens karruseller og nyheder på deres egne
hjemmesider. For spørgsmål angående rekvirering af ISBN
numre til karruseller, skriv skbr@aarhus.dk.

eReolen på BogForum
eReolen er på BogForum den 6.-8. november, og som
sidste år kan du finde os på Danmarks Biblioteksforenings
stand, C3-003A. Her står vi klar til at besvare spørgsmål
om eReolen og sætte interesserede i gang med at benytte
eReolen på web eller i apps. På standen finder man også
en scene med et omfattende sceneprogram weekenden
igennem. Man kan bl.a. høre debatter om ”Biblioteket i en
digital tid”, forfatterinterviews med bl.a. Kim Leine og Theis
Ørntoft samt deltage i den populære klassikerquiz med
Adrian Hughes.
Læse mere om BogForum her

Statistik
Månedsstatistik for e-bøger
Månedsstatistik for lydbøger

Nyheder fra Faktalink
Flygtninge (Faktalink light)
Man mener at der lige nu er ca. 60 millioner mennesker på
flugt i verden. Det er lidt mere end 10 gange Danmarks
befolkning. Omkring halvdelen af dem er under 18 år.
Flygtningene kommer især fra Syrien, Libyen og afrikanske
lande som Nigeria, Eritrea og Somalia. De flygter fordi der
er krig, borgerkrig og uro i de områder, hvor de kommer
fra.
Se alle light artiklerne Faktalink light
Se også den f lde artikel om Fl gtninge
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1066613
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Se også den fulde artikel om Flygtninge
Foto: Claus Fisker / Scanpix

Asylcentre i Danmark
Der er 47 asylcentre fordelt rundt om i Danmark som huser
de tusindvis af mennesker, der er kommet til Danmark som
asylansøgere, ofte fra lande præget af krig og
undertrykkelse. Fra 2014 og frem er der sket en markant
stigning i antallet af asylansøgere hvilket især er forårsaget
af krigen i Syrien. Syrere udgjorde i 2013, 2014 og 2015
den største gruppe af asylansøgere i Danmark.
Foto: Jeppe Bøje Nielsen / Scanpix

E-sport
Unge træner flere gange om ugen for at blive
professionelle e-spillere. Hos Ballerup E-sport-klub møder
både trænere og spillere ind til faste træningstider. Se
artiklen på dr.dk
Læs Faktalink artiklen om E-sport, der er blevet en global
konkurrence- og tilskuersport, her
Foto: Jeanne Kornum / Scanpix

BRIKS-landene – de nye økonomier
De sidste ti år har den enorme økonomiske vækst i
Brasilien, Rusland, Indien, Sydafrika og især Kina ændret
markant på magtforholdene i international politik og
økonomi. BRIKS-landene er allerede nu blandt verdens
største økonomier. Deres areal udgør tilsammen en
fjerdedel af Jordens landareal, og de fem lande huser
tilsammen 40% af verdens befolkning og står for omkring
20% af verdensøkonomien.
Foto: Nacho Doce / Scanpix

Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb styrker det litteraturhistoriske overblik. Se
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1066613
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mere under fanebladene Perioder og Genrer som sætter
forfatterskaberne ind i en tidsmæssig og tematisk
sammenhæng.

Amalie Smith
Den unge talentfulde digter modtager kronprinsparrets
stjernedryspris den 3. oktober for sit forfatterskab.

Ida Jessen
Ida Jessen er aktuel med ’En ny tid’, som har høstet mange
anmelderroser, og Forfatterweb har opdateret portrættet af
den populære forfatter.
Du kan også møde Ida Jessen i en samtale med Anne
Vindum på Bogforum lørdag den 7. november kl. 14.00 på
Danmarks Bibliotekers stand.
Forfatterweb kan du møde under hele bogmessen på stand
C4/022.

Nyheder fra Bibzoom
Nye partnerskaber og tekniske forbedringer på
Bibzoom giver bedre brugeroplevelser
Bibzoom er på trapperne med en forbedret
brugeroplevelse, samtidigt med at formidlingsarbejdet
buldrer derudaf.
Læs mere >>

Danmarks fællessang
Efteråret vil stå i fællessangens tegn. Femten uger i træk
sætter Bibzoom, SpilDansk og Palles Gavebod fokus på
nye og gamle klassikere fra den danske sangskat til
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1066613
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nye og gamle klassikere fra den danske sangskat til
inspiration for sangforeninger, musikskoler og dit bibliotek.
Læs mere >>

Turen går til Tønder Festival
I samarbejde mellem Tønder Festival og en række
folkebiblioteker guider Bibzoom dig til Tønder Festival
2015.
Læs mere >>

Musikmagasinet Jazznyt indgår som partner i DR
Klub Jazz
Jazz Danmark, DR og Bibzoom inviterer bibliotekerne til at
åbne nye jazzklubber i lokalområdet. Nu har
musikmagasinet Jazznyt også meldt sig på banen til at give
biblioteksbrugerne spændende oplevelser.
Læs mere >>

Nyheder fra Palles Gavebod
Den forladte by
I oktobermåned har børnene mulighed for at skrive en
kreativ gyserhistorie, som der tager udgangspunkt i en
forladt by på Palleland-serveren i Minecraft. Konkurrencen
kommer til at foregå fra 5.-7. oktober, hvor vi gør byen
tilgængelig, så klasserne kan udforske den.
Vinderhistorierne publiceres på Pallesgavebod.dk, og der
er præmier bestående af fede Palleland T-shirts til hele
klassen. I dette link finder I en lærervejledning, som I
meget gerne må sende ud til jeres lokale skoler.
Se mere om projektet her:
http://www.pallesgavebod.dk/spil/denforladteby/
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1066613
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Hent flyers klar til print på A4 her.

Tegn den verden du vil bo i!
Igen i år samarbejder Palles Gavebod med Unicef
Danmark om at sætte fokus på børns rettigheder, og hvad
er mere aktuelt lige nu, end at børn skal tegne den verden,
de vil bo i? Kampagnen kører fra 30. oktober til 23.
november på pallesgavebod.dk. Læs mere om
konkurrencen her, og hent plakaten her.

Evaluering af Sommerbogen 2015
Sommerbogen er som bekendt færdig for i år, men vi
glæder os allerede til åbningen af Sommerbogen 2016 den
10. juni i DOKK1 i Aarhus. For at lave en endnu bedre
omgang Sommerbog næste år, vil vi meget gerne have din
hjælp til at evaluere Sommerbogen 2015. Derfor må du
meget gerne hjælpe os ved at besvare dette spørgeskema.

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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