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Nyheder fra Palles Gavebod
Vindere i Sommerbogen 2015
Sommerbogen er færdig for i år, og vi må sige, at det har
været en stor succes. Næsten 4.000 deltagende børn har
lavet over 13.000 anmeldelser, og ud af de mange gode
anmeldelser, har vi fundet fire vindere:
'Den heldige': Sille på 11 år fra Roskilde blev tilfældigt
udvalgt blandt de mange børn, som har lavet mindst tre
anmeldelser.
Bedste skriftlige anmeldelse: Jacob Elias på 14 år fra Valby
har skrevet en rigtig god anmeldelse af bogen 'Nidstangen',
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1054417
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har skrevet en rigtig god anmeldelse af bogen Nidstangen ,
som han har vundet bedste skriftlige anmeldelse for.
Bedste videoanmeldelse: Eigil fra København har lavet den
bedste videoanmeldelse. Han har anmeldt bogen "London alt det du gerne vil vide'.
'Den hurtige': Emily Summer fra Aulum har givet den gas
med anmeldelserne i sin sommerferie. Ikke mindre end 112
anmeldelser har hun uploadet! Hun er dermed det barn,
som har lavet flest anmeldelser i konkurrenceperioden.

Vild med film er i luften
Vores nye filmkampagne 'Vild med film' er i dag gået i luften
og kører frem til 20. september.
Der er udarbejdet forskelligt materiale til kampagnen - bl.a.
en anmelderguide og anbefalinger af 10 udvalgte film. Find
alt materialet på Palles Gavebod-gruppen på
centralbibliotek.dk. Hvis du ikke allerede følger gruppen,
skal du huske at klikke på følg-knappen inde på gruppen,
så du bliver orienteret om nye opslag.

På jagt i den danske sangskat
Palles Gavebod, BibZoom og Spil Dansk Dagen er gået
sammen om et projekt med titlen 'Nu går den vilde sangskattejagt'. Spil Dansk Dagen og BibZoom står bag
projektet 'Danmarks Fællessang', og i år medvirker Palles
Gavebod til at lave en række oplæg til hver af de 15 sange,
som lægges ud med tekster, melodier og originale
indspilninger, så skoler, børn og voksne kan synge dem og
tale om dem.
Oplæggene indeholder både en række spørgsmål til hver
sang og en artikel om hver sangs baggrund, tematik osv.
Formålet er at gøre det lettere og mere inspirerende for
skoleeleverne at høre, synge og diskutere de 15 sange.
Det er ikke første gang, at Palles Gavebod udarbejder
inspirationsoplæg til skolerne. Tidligere har der været
historie- og arkitekturundervisning i Minecraft på
programmet samt oplæg til klassediskussioner om FNs
Børnekonvention. I fremtiden vil der komme endnu flere
skolerettede projekter fra Palles Gavebod via spændende
samarbejdspartnere.
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Nyheder fra Litteratursiden
Seks forfattere shortlistet til debutantpris
Litteratursiden er partner på Danmarks største
debutantpris, Munch-Christensens Kulturlegat, og har
netop været med til at shortliste de seks mest talentfulde
værker. Prisuddelingen finder sted den 25. september kl.
15 på Vejle Bibliotek.

Litteratursiden i Altingets kulturpolitiske debat
Altinget sætter i disse uger fokus på kulturpolitiske
prioriteringer og har bedt Lise Vandborg fra Litteratursiden
komme med et bidrag til debatten
Indlægget kan også læses på Litteratursiden

Projekt om social mediestrategi
Litteratursiden er projektleder for det nye projekt ”Social
mediestrategi for eReolen og Litteratursiden”, som har fået
midler fra DDB. Litteratursiden er også involveret i et andet
nyt projekt fra DDB, som vil udvikle en
formidlingsværktøjskasse, der skal sikre bibliotekerne
bedre muligheder for at formidle eReolen og Litteratursiden
i det fysiske rum.

Tema i september: Danske debutanter 2014-2015
Stort tema om debutanter som led i Litteratursidens
partnerskab om Munch-Christensens debutantpris, som i år
uddeles 25. september. Som altid er der en liste og plakat
til tryk samt en power point-præsentation til udstillinger i
bibliotekerne.
Bogliste: Danske debutanter 2015
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1054417
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Kommende temaer i 2015 på Litteratursiden:
Oktober: Young adult – i samarbejde med eReolen
November: Nordiske rødder
December: Børnelitteraturen 2015
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."
Søgestreng:
51559266 OR 51475135 OR 51224701 OR 51254481 OR
51283376 OR 51658779 OR 51711823 OR 51203593 OR
51768485 OR 51263537 OR 51722248 OR 51645812 OR
51234790 OR 51435095 OR 51737709 OR 51447336 OR
51653858 OR 51612310 OR 51716345 OR 51735641 OR
51346416 OR 51333047 OR 51816064 OR 51294505 OR
51610334
Slutproduktet, med søgestrengen i indholdskarrusellen, kan
ses på det vedhæftede billede. Eventuelle spørgsmål til
ovenstående rettes til teknisk redaktør, Emil
Aalykke, emiaa@vejle.dk

Bogliste: Flygtninge

Bogliste: På road trip

Bogliste: Rummets historier – i anledning af den første
dansker i rummet
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1054417
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Bogliste: Litterære dufte

Blogindlæg af forfatterambassadør og formand for
Dansk Forfatterforening Jakob Vedelsby
Dansk Forfatterforening, Dansk Flygtningehjælp og forlaget
Tiderne Skifter opfordrer nu forfatterne til at bearbejde
flygtningetemaet litterært og deltage i de tre parters
nyudskrevne romankonkurrence.

Ny forfatterambassadør
Forfatteren Caspar Eric er ny forfatterambassadør for
Litteratursiden. Caspar Eric debuterede for et år siden med
den anmelderroste digtsamling 7/11 og er nu aktuel med
digtsamlingen Nike.

Nyheder fra eReolen
eReolen Global
Nu har hjemmesiden eReolen Global været aktiv i to
måneder, og der er rigtig god trafik på siden, der har haft
næsten 45.629 aktive besøgende. Bibliotekerne har åbnet
for adgangen for deres brugere, og mange benytter sig af
tilbuddet om engelske bøger.
Fra eReolen Global blev lanceret og til starten af
september, er der udlånt 4931 titler, og 2405 unikke
brugere har lånt. Udover udlånet på de knap 5000 titler, har
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1054417
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der været 858 udlån på titler fra Gutenberg projektet.
Gutenberg projektet er et digitaliseringsprojekt af ældre
titler, der stilles til rådighed for alle biblioteksbrugere, der
benytter Overdrive platformen, som eReolen Global hviler
på.
Tendensen for udlån er, at der er mange reservationer på
nogle titler, og indkøberne har været i gang med at
supplere op på nogle af de bøger, der var mest
efterspørgsel på. Der har bl.a. været stor interesse for
lydbøgerne indenfor skønlitteratur.
Sideløbende med sommerkampagnen på eReolen.dk har
vi på eReolen Global tilbudt serier for både voksne, børn
og unge, så formidlingen på de to sider følger samme spor.
Serierne, som der er mange af på eReolen Global, har der
også været stor efterspørgsel på.

Statistik
Månedsstatistik for e-bøger
Månedsstatistik for lydbøger

Nyheder fra Faktalink
Rumfart
Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed at den
danske astronaut Andreas Mogensen i onsdags forlod
denne jord for en tid i den russiske raket Soyuz.
På Faktalink kan man læse om Rumstationen International
Space (ISS) som er verdenshistoriens største
fællesmenneskelige projekt.
Eller man kan dykke ned i Rumfartens historie og læse om
hvordan udviklingen har taget fart efter Den anden
Verdenskrig.
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Flygtninge
De mange flygtninge, som strømmer til Europa, fylder
mediebilledet i disse dage med voldsomme historier og
billeder.
Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

På Faktalink kan du finde en række relaterede artikler om
emnet:
Bådflygtninge
Borgerkrigen i Syrien
Menneskesmugling
Uledsagede flygtningebørn
Asylcentre i Danmark

Nye Faktalink light artikler
Dannelse
Hvordan ordet dannelse skal forstås, afhænger meget af,
hvem man spørger. Gennem tiden har der været mange
forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være et
dannet menneske. Nogle vil mene, at man er dannet, hvis
man kan sidde pænt ved bordet, når man spiser, eller hvis
man ved meget om, hvad der skete i gamle dage. Andre
mener, at dannelse er mere end bare at vide noget.
Foto: Bo Amstrup / Scanpix

Satire
Satire er en form for komedie, der bruges til at kritisere ting,
der ikke er, som de burde være. Ironi, fjol, overdrivelser og
sammenligninger. Ironi, fjol, overdrivelser og
sammenligninger af mennesker og dyr er nogle af de
virkemidler der bruges i satire.
Foto: Kevin Lamarque / Scanpix
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Nyheder fra Forfatterweb
Nye børneportrætter
Jacob Riising
Jacob Riising er måske bedst kendt fra en række
fjernsynsprogrammer, men han har også skrevet flere
fagbøger til børn, og i 2015 debuterede han som
skønlitterær børnebogsforfatter med bogen ”Karmaboy –
kometen og den onde numsekløe”.

Kasper Hoff
Kasper Hoff tager fat på udslettelsen af sydamerikanske
indianeres civilisation i andet bind af fantasy-serien
”Gamerz”, ”Gudernes Maske”. Og i ”Drengen, der (vist nok)
ville være god” behandler han det komplekse spørgsmål
om kollektivt og individuelt ansvar, som er yderst aktuelt,
når man som stort barn begynder at forstå mere af hvordan
verden hænger sammen.

Nanna Foss
”Spektrum – Leoniderne” er første bog i en serie på i alt ni
bøger. Venskaber sættes på prøve, et trekantsdrama lurer
under overfladen, mørke væsener forfølger de unge, og
skæbnesvangre valg bindes sammen på tværs af tid.

Nyheder fra Filmstriben
Filmstriben: Brug Firefox eller Safari
Google Chrome har opgraderet til version 45 som ikke
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1054417
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understøtter Silverlight, og du vil derfor ikke længere kunne
anvende Google Chrome til Filmstriben. Vi anbefaler i
stedet, at du anvender Firefox eller Safari.

Filmstriben: Vild med film
Vild med film – for børn
Som opvarmning til BUSTER filmfestivalen den 14.
september sætter Palles Gavebod, børnebibliotekernes
fælles hjemmeside, fokus på film med en stor konkurrence.
Palles Gavebod, Kids’ News og Buster filmfestivalen
anbefaler også ’10 gode film til at se og tale om’. Se
filmene på Filmstriben. Deltag i konkurrencen på Palles
Gavebod.
Deltag i konkurrencen på Palles Gavebod
Læs mere >>

Android kvaler på Filmstriben
Vi har midlertidigt afpubliceret android app’en i Google
Play, og har heller ikke markedsført den. Fordi den ikke
fungerede ordentligt.
Vi har nemlig haft en del problemer med at få app’en til at
virke i.f.t. det DRM software og DRM certifikater fra
Microsoft som skal implementeres i selve app’en. Microsoft
releasede i foråret ny DRM software til android apps.
Hvilket betød at vi måtte bygge app’en op fra grunden igen.
Problemet er bl.a. at Google udvikler deres styresystemer i
samarbejde med nogle device producenter (bl.a. HTC), og
tester på et antal af deres devices. Og resten må
udbyderen af app’en så selv stå for. Det er m.a.o. helt
umuligt for os at sikre funktionsdygtighed på alle kendte
Android devices.
Vi har været igennem et antal nye testversioner, og vi har
faktisk nu en app nu der virker fra KitKat 4.4.4. og
opefter, på de fleste devices.
M

ih

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1054417

l

bl

t di

d i

t
9/10

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

Men, vi har nogle problemer- stadig – med visse nye typer
af Samsung Galaxy telefoner.
På ios går det lynhurtigt at komme til brugerlogin, når man
ønsker at se en film, men på android er der p.t. lidt
forskellige ventetider afhængig af device. Fra 15-25
sekunder. Vi arbejder på at forbedre dette.
Vi håber vi snart kan release en ny android app.
P.S. Der er indtil nu hentet ca. 50.000 Filmstriben
Lænestolen apps fra Appstore.

Filmstriben: Lift off!
Andreas Mogensen er sendt ud i rummet som Danmarks
første astronaut. Den. 12. april 1961 blev det første
menneske nogensinde sendt ud i rummet. Det var den
sovjetiske kosmonaut Juri Gagarin. Se filmen om Gagarin
og hans rejse som varede i alt 108 minutter. Og et par
andre space-film.
Læs mere >>
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