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Nyheder fra eReolen
Lancering af eReolen Go
Den 1. september lancerede vi eReolens ”lillesøster,”
eReolen Go, og den nye hjemmeside er kommet rigtig fint
fra start. 
  
Der er i alt 52 biblioteker, der har tilmeldt sig UNI-Login
ordningen på eReolen Go. Af de 52 tilmeldte har 29 valgt at
deltage med alle skoler i kommunen. I alt har ca. 500
skoler tilmeldt sig UNI-Login ordningen. 
eReolen Go indeholder alle børnematerialer fra eReolen –
det vil sige, at der pt. ligger 4148 materialer på eReolen
Go: 2927 e-bøger og 1951 lydbøger. Alle kan logge ind på
eReolen Go med deres lånernummer til biblioteket. 
  
I forbindelse med lanceringen af websitet
www.eReolenGo.dk er det planen, at der kommer to
eReolen Go apps, til iOS og til Android. eReolen Go’s app
til Android er kommet i Google Play Market, og
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forventningen er, at app’en til iOS bliver tilgængelig i App
Store i løbet af september. 
De to apps er ”web-apps” og fungerer præcis som eReolen
Go’s website. Tanken med de to apps er, at børnene er
vant til at hente apps og navigere efter, at tingene ligger
som apps på skrivebordet på deres smartphones eller
tablets. eReolen Go er udelukkende en streaming tjeneste,
og det er ikke muligt at downloade e-bøger og lydbøger,
hverken på eReolen Go’s hjemmeside eller i de to apps. 
Der er fremstillet markedsføringsmaterialer for eReolen Go
til tryk og web. Det er muligt at finde
markedsføringsmateriale vedr. eReolen Go i footeren på
eReolen Go under ”Markedsføringsmateriale” og på
eReolen under ”Presse” og ”eReolen Go.”

eReolen Global
På eReolen global har der i august fortsat været stigende
udlånstal på lydbøgerne, mens e-bogsudlånet er faldet en
lille smule efter sommerferien. Der er da også blevet
suppleret vældigt op med især mange og gode lydbøger på
siden. Som noget nyt er der købt en del skønlitterære
lydbogstitler ind, som kan udlånes i mere end et par
enkelte eksemplarer ad gangen. Det betyder, at der altid vil
være gode lydbøger på hylderne, selvom der er stor
efterspørgsel på dem. Disse titler er af anerkendte
forfattere såsom John Williams, Jane Austen og E.M.
Forster. 
  
Der er også mulighed for at låne nogle af sommerens helt
store nyheder på eReolen Global – bl.a. de nyeste romaner
fra J. K. Rowling og Jonathan Safran Foer. 
  
Der bliver stadig købt titler ind til eReolen Global, så hold
øje med siden og eReolens Facebook. Hvis man på
bibliotekerne har lyst til at reklamere for eReolen Global, så
ligger der opdaterede markedsføringsmaterialer klar på
både dansk og engelsk i footeren på eReolen.dk
 

Telefonsupport
Den 1. oktober bliver det muligt at få telefonsupport på
eReolen. Nummeret til telefonsupporten er 7026 3636, og
telefonen er åben i følgende tidsrum: 
  
Mandag klokken 18-20 
Onsdag klokken 10-11 
Lørdag klokken 10 11

https://ereolengo.dk/content/markedsfoeringsmaterialer
https://ereolen.dk/node/656
https://ereolen.dk/node/274
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Lørdag klokken 10-11 
  
Telefonsupporten er ment som en supplering til den
almindelige mailsupport på eReolen, og tanken er, at visse
brugere har mere gavn af muligheden for at få telefonisk
hjælp til eReolen. Telefonsupporten er et forsøg, der kører
resten af året. Telefonsupporten varetages af Biblioteket
Online.
 

Tema om debuttanter
I september måned samarbejder eReolen og
Litteratursiden om at sætte fokus på debutanter og
debutbøger. På eReolens hjemmeside og Facebookside vil
du derfor kunne finde lister, artikler, anbefalinger, interviews
og meget andet, der kredser om danske og udenlandske
debutanter, kendte og ukendte debutværker. 
De næste uger kan man bl.a. glæde sig til spændende
interviews med to unge debutforfattere: Mie Hald, som
debuterede som bare 15 årig med bogen ”Dødsvalsen”, og
Iben Konradi Brodersen, som i år debuterede med den
anmelderroste ungdomsroman ”Piger kan leve længe
måske for evigt”. Sidstnævnte interview vil blive lagt på
eReolens Facebookside i audioformat, som let kan deles
på andre Facebooksider. 
Mens Litteratursiden fokuserer på danske debutanter, vil
eReolen også have fokus på udenlandske debutromaner.
Find lister over gode udenlandske debutromaner og
debutværker fra de seneste par år på eReolen eller læs
hele optakten til debutant-temaet på Litteratursiden.dk.
 

Statistik
Månedsstatistik for eReolen 
Månedsstatistik for Netlydbog

Nyheder fra Biblo
Rekordmange børn har anmeldt bøger i
Sommerbogen
Læselystkampagnen Sommerbogen er slut, og
anmeldelserne talt op: 13.860 korte, lange, sjove og
seriøse anmeldelser har Biblo fået i år. Det er knap 1000
mere end sidste år.  Anmeldelserne er lavet af 4015 børn,
hvoraf 2770 har lavet mindst tre anmeldelser og dermed

https://ereolen.dk/content/udenlandske-debutboeger
https://ereolen.dk/content/tema-debutanter
http://www.litteratursiden.dk/temaer/danske-debutanter-2015-2016
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/09/August-2016_Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/09/August-2016-Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan.pdf
https://biblo.dk/
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har deltaget i Biblos hovedkonkurrence om iPads og bøger.
 Desuden er der rundt omkring i landet lokale
Sommerbogen-aktiviteter og -konkurrencer, hvor børnene
nogle steder afleverer anmeldelser på papir. Det hele i
læseglædens navn. 
 
I hovedkonkurrencen kårer Biblo både den bedste
videoanmeldelse og den bedste skrevne anmeldelse.
Desuden præmieres den, der har lavet flest anmeldelser,
og så er der den heldige, som findes ved lodtrækning. De
nysgerrige kan se vinderne på biblo.dk:
https://biblo.dk/sommerbogen/vindere

Vinder af bedste skrevne anmeldelse samler på
bøger til bogreolen
Biblo har talt med vinderen af den bedste skrevne
anmeldelse, nemlig 13-årige Matilde fra Kibæk. Matilde har
været med i Sommerbogen de sidste 3-4 år, og hun blev
inspireret til at være med af sin storesøster. For hende er
det især bogpræmierne, der trækker, fordi hun har en
bogreol, som hun gerne vil fylde.  Hun samler nemlig på
bøger! For Matilde giver det at anmelde en anden vinkel på
en bog, fordi man kommer længere ind i bogen og ser
historien fra en anden vinkel. Hun kan godt lide at anmelde,
fordi det er sjovt at fortælle historier om historier – og som
hun også siger: Man kan anbefale det, man bedst kan lide,
til andre. 
 
Læseglæden i centrum 
Sommerbogen er folkebibliotekernes store kampagne for at
øge børns læselyst, og Matilde er et godt eksempel på,
hvordan Sommerbogen kan være med til at understøtte
læselysten og lysten til at arbejde med litteratur i
målgruppen. 
 
Og Sommerbogen er ikke kun for læseglade piger.
Præmien til den, der har lavet flest anmeldelser, går nemlig
til Jeppe fra Risskov ved Århus. Hele 163 bøger har han
anmeldt. Anmeldelserne er korte og kvaliteten måske ikke
helt så høj, men Jeppe har fået læst en masse bøger og
har haft lyst til at skrive om dem på biblo.dk. Det er en
anden vej til læseglæde. 
 
Skolesamarbejdet som del af Sommerbogen 
 
Sommerbogen har også en særlig konkurrence for skoler,
h or ho edpræmien i år er et besøg i klassen af forfatter

https://biblo.dk/sommerbogen/vindere
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hvor hovedpræmien i år er et besøg i klassen af forfatter
Nicole Boyle Rødtnes. Skolekonkurrencen er en mulighed
for at styrke bibliotekernes samarbejde med de lokale
skoler, og mange af de 34 klasser, som har deltaget i
skolekonkurrencen, har været på biblioteket ifm.
Sommerbogen. Fx til booktalks, for at låne bøger eller
hente lokale bogpræmier. Førstepræmien gik i år til en
femteklasse fra Sunds, som har lavet mere end 6
anmeldelser pr. elev.

Efteråret på biblo.dk: Film og hjernegymnastik 
 
Vild med film
Årets filmanmelderkampagne er skudt i gang, og hele
september måned kan børn anmelde film på biblo.dk og
deltage i daglige konkurrencer om film og biografbilletter.
Desuden har biblioteker over hele landet indbudt mere end
80 skoleklasser fra mellemtrinnet til forløb med filmvisning
og andre filmaktiviteter, som optakt til skolernes arbejde
med filmanmeldelse. Kampagnens undervisningsmateriale
er udviklet i samarbejde mellem Biblo og skoleprogrammet
BUSTER under filmfestivalen CPH PIX. 
 
Undervisningsmaterialet kan bruges i klassen til at arbejde
kvalificeret med filmanmeldelse, og i den særlige
skolekonkurrence går præmien til den bedste anmeldelse.
Hovedpræmien i skolekonkurrencen er en tur på en dag for
hele klassen med masser af filmoplevelser under
filmfestivalen, som afholdes i København. Transport og en
overnatning er en del af præmien, så skoler i hele landet
kan være med.

Naturvidenskabsfestivalen i uge 39
Den første omgang af skolekampagnen ”Hvem styrer din
hjerne”, som er forløb med engagerende cirkeltræning for
hjernen, blev udviklet særligt til mellemtrinnet i samarbejde
med skoletjenesten Science og Forskningens Døgn ifm.
Forskningens Døgn i april. Kampagnen trak 277
skoleklasser på biblioteket landet over til et anderledes
undervisningsforløb i hjerne og nerveceller. Materialet er så
efterspurgt, at Biblo har valgt i samarbejde med
Naturvidenskabsfestivalen at køre en runde til. Denne gang
har 24 biblioteker meldt sig under hjernetræningsfanerne
og udbyder over 70 forløb til lokale klasser.

Nyheder fra Filmstriben

http://www.filmstriben.dk/
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Nyt fra Forfatterweb: Tema om 1970’erne | Elsa
Morante | Delphine de Vigan | George Orwell |
Snorri Sturluson | Lise Bidstrup

Historiefestivalen ’Golden days’ har i år 1970’erne
som tema i perioden 9.-25. september.
Det har vi også valgt at sætte fokus på i Forfatterweb og
Faktalink. På Forfatterweb har vi lavet en lille introduktion til
dansk litteratur i 1970’erne og samlet en række
forfatterskaber som er typiske repræsenterer for perioden
med miljødigtning, bekendelseslitteratur, litterære
eksperimenter samt nyrealisme og velfærdsdanskeren.
Læs mere her. 
 
På Faktalink har vi netop lagt sidste hånd på et temae om
1970’erne: Husker du 70’erne? som også omfatter en ny
artikel, som samler perioden. 
 
Læs om perioden 1970’ernes nyrealistiske prosa og
bekendelsespoesi under fanebladet Perioder

Nye portrætter 
Elsa Morante
Med den ambitiøse bestræbelse at lade sine historiske
romaner give en fuldstændig fortolkning af virkeligheden er
Elsa Morante blevet en af efterkrigstidens betydningsfulde
italienske romanforfattere. Morante udfolder bestræbelsen
gennem demonstrationer af den menneskelige psykes
mulige fremtoninger, konstant skiftende alt afhængig af den
sociale konstellation og den historiske tidsramme. Selvom
de er hinanden uafhængige, deler Morantes fire store
romanklassikere ”Løgn og trolddom”, ”Arturos ø”,
”Historien” og ”Aracoeli” således fællesnævner: de har til
opgave at vise virkeligheden. 
 
Læses i Klassikerklubben i september

Delphine de Vigan
Franske Delphine de Vigan blev forfatter i en sen alder og
skrev sine første bøger – deriblandt gennembrudsromanen
”No og mig” – om natten ved siden af et fuldtidsarbejde og
livet med to små børn. Hun siger i et interview at det for
hende er en stor luksus at kunne leve som forfatter, og at
det fundamentalt har ændret hendes syn på verden. Alt,
hvad hun oplever, er potentielt materiale. Delphine de
Vigan har med romankunst og autofiktion ramt noget

http://www.forfatterweb.dk/nyheder/tema-1970erne
http://www.faktalink.dk/nyheder/1970erne
http://www.forfatterweb.dk/nyheder/oversigt/perioder
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/perioder/oversigt/perioder
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/morante-elsa
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/vigan-delphine-de
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almengyldigt der har berørt både læsere og anmeldere.

George Orwell
George Orwells forfatterskab er alsidigt og
mangefacetteret, men eftertiden har især taget hans bøger
om totalitarisme og undertrykkende strukturer til sig. Orwell
havde et skarpt blik for det totalitæres væsen, som det
kommer til udtryk igennem sproget, og for den farefulde
manipulation af historie og sandhed som i denne form for
politisk system hurtigt fører til ensretning og undertrykkelse.
På den måde er Orwell barn af det 20. århundrede og var
vidne til hvad totalitære regimer kan udrette, hvis de får
magt som de har agt.

Snorri Sturluson
Takket være den islandske forfatter og politiker Snorri
Sturluson har vi i dag megen viden om Valhal, Odin, Tor,
Fenrisulven, Midgårdsormen, Loke og ragnarok. Snorris
”Edda” er den primære kilde til den nordiske mytologi og
samtidig en udførlig manual til den oldnordiske
skjaldedigtning. Selv levede Sturluson et travlt og
dramatisk liv der er en sagafortælling værdig.

Lise Bidstrup
Hestepiger, onde cirkusdirektører og preppere, udstyret
med gokkesokker og håndvåben. B&U forfatteren Lise
Bidstrup kommer vidt omkring i sit forfatterskab. Dog har
hun en forkærlighed for fantasygenren hvor hun lader sine
hovedpersoner forsvinde gennem magiske portaler,
kæmpe mod ninjaspøgelser og bryde ældgamle
forbandelser.

Nyheder fra Faktalink
Nyt fra Faktalink: Indvandring og udvandring |
Sexturisme | 1. Verdenskrig | 2. Verdenskrig

Historiefestivalen ’Golden days’ har i år 1970’erne
som tema i perioden 9.-25. september.
På Faktalink har vi netop lagt sidste hånd på et temae om
1970’erne: Husker du 70’erne? som også omfatter en ny
artikel, som samler perioden. 
 
På Forfatterweb har vi lavet en lille introduktion til dansk
litteratur i 1970’erne og samlet en række forfatterskaber,
som er typiske repræsenterer for perioden med

http://www.forfatterweb.dk/oversigt/orwell-george
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/snorri-sturluson
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/bidstrup-lise
http://www.faktalink.dk/
http://www.faktalink.dk/nyheder/1970erne
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miljødigtning, bekendelseslitteratur, litterære eksperimenter
samt nyrealisme og velfærdsdanskeren. Se på
Forfatterweb: Tema – 1970’erne. 
 
Læs om perioden 1970’ernes nyrealistiske prosa og
bekendelsespoesi under fanebladet Perioder

Nye Faktalink-artikler
Indvandring og udvandring
Ofte er det afgørende for et land og dets folks
selvforståelse om det opfatter sig som udvandrer- eller
indvandrernation. Nogle lande har primært været
udvandringslande i lange perioder for så pludselig at blive
et land flere vandrer til end fra. Det gælder blandt andet
Danmark som historisk først og fremmest har været en
nation hvorfra folk er vandret ud. Først fra 1982 har antallet
af indvandrere oversteget antallet af udvandrere i et så
stabilt omfang over en længere årrække at Danmark er
blevet et indvandringsland. 
 
Artiklen indeholder ligeledes en pdf fil som fortæller
historien om svenske Maria Svensdotter der udvandrede
fra Blekinge i Sverige til Danmark i juni 1888.
Originalkilderne er venligst udlånt af Immigrantmusset i
Farum.

Sexturisme
Turistrejser med sex som formål spreder sig til flere og flere
dele af verden, mens opfattelsen af den typiske sexturist
ændrer karakter. For få år siden var stereotypen på
sexturisten den hvide midaldrende velstillede mand fra
Vesten som tog til Thailand for at købe sig til sex. Men de
seneste undersøgelser på området vidner om at sexturister
er både mænd og kvinder med vidt forskellige baggrunde
og motiver for at købe sex i udlandet. Desuden foregår
sexturisme over hele verden og er også blevet big business
i europæiske lande.

Nye Faktalink Light-artikler 
1. Verdenskrig (Faktalink light)
Verdenskrig blev kaldt “den store krig”. Da den sluttede i
1918, troede man ikke at der kunne komme en større krig
end den. Næsten 10 millioner blev dræbt. Krigen blev den
første i historien hvor man brugte flyvemaskiner, tanks og
giftgas. De største slag blev udkæmpet i skyttegrave.

2. Verdenskrig (Faktalink light)
Verdenskrig er en af de mest gr somme konflikter i

http://www.forfatterweb.dk/nyheder/tema-1970erne
http://www.forfatterweb.dk/nyheder/oversigt/perioder
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/perioder/oversigt/perioder
http://www.faktalink.dk/titelliste/indvandring-og-udvandring
http://www.faktalink.dk/titelliste/sexturisme
http://www.faktalink.dk/faktalink/titelliste/1-verdenskrig-faktalink-light
http://www.faktalink.dk/faktalink/titelliste/2-verdenskrig-faktalink-light
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Verdenskrig er en af de mest grusomme konflikter i
verdenshistorien. Krigen varede fra 1939 til 1945, og
næsten 60 millioner mennesker døde. Til forskel fra
tidligere krige var mange af de dræbte ikke soldater, men
helt almindelige mennesker. Hele byer blev bombet og
brændt ned.

Nyheder fra Forfatterweb
App til den nye Filmstriben klar i App store
En iOS app der ”passer” til den nye Filmstriben er nu klar i
App Store. Den hedder indtil videre Filmstriben Next. 
 
Grænsefladen til den nye Filmstriben arbejder vi stadig på.
Så også når man anvender ios app’en kan man støde på
ting, der ikke altid fungerer som de skal. 
 
App’en giver som hidtil mulighed for i de fleste tilfælde at
anvende skærmdublering, og i nogle tilfælde nu med et
større billede. 
 
App’en vil blive afløst af en ny app i slutningen af året, når
vi skifter over til en anden distributionsteknologi og siger
farvel til Silverlight player. 
 
Man kan fortsat også anvende den gamle Filmstribe
Lænestolen app. 
 
Android app er udgået 
Vi har haft vanskeligheder med Android app’en i forhold til
forskellige typer af mobiltelefon fabrikater. Introduktionen af
Googles nye udgave af Android styresystem, kaldet
Marshmallow, har ikke gjort problemerne mindre. 
 
Vi har derfor beslutte at fjerne Android app’en fra Google
Play. 
 
Der kommer en anden løsning i slutningen af året. 
 
Venlig hilsen 
Filmstriben
 

Nyheder fra Litteratursiden

http://www.forfatterweb.dk/
http://www.litteratursiden.dk/
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Tema: Danske debutanter 2015-2016
Stort tema om debutanter som led i Litteratursidens
partnerskab om Munch-Christensens debutantpris, som i år
uddeles 30. september på Vejle Bibliotek. Vi er ekstra stolte
af temaet i år - ikke mindst fordi debutanterne bare er
usædvanlig gode i år! Temaet rummer bl.a. en artikel af
Litteratursidens forfatterambassadør Lotte Kirkeby Hansen
om at bevæge sig fra rollen som forlagsredaktør til at
debutere som forfatter. Som altid er der en liste og plakat til
tryk samt en power point-præsentation til udstillinger i
bibliotekerne. Find den her.  
                            
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 i stedet vedhæfte
faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS: 
51892119 OR 51888898 OR 52274796 OR 52208548 OR
52371538 OR 51907280 OR 51843789 OR 52205948 OR
52364345 OR 52371503 OR 51947053 OR 52222680 OR
51986288 OR 5187 8337 OR 52218667 OR 52347777 OR
51842286 OR 52319633 OR 52371406 OR 52350050 OR
51954815 OR 52037719 OR 52236258 OR 52173485 OR
51869273 OR 52347890 OR 52401739 
  
Vi har også samarbejdet med eReolen om debutanttemaet.
eReolen har lavet en liste over debutantværkerne af nogle
deres forfattere samt lister med både udenlandske og
klassiske debutanter. 
  
Kommende temaer på Litteratursiden 
Oktober: Fantasy og et minitema om tegneserier. Desuden
sætter vi fokus på kræft med en liste mm. i anledning af
Knæk cancer kampagnen i uge 43. 
November: Haruki Murakami og japansk litteratur 
December: Børnelitteratur 2016

DR Fagbogklubben
Bliv udfordret og deltag i efterårets debatter i læseklubben
Fagbogklubben. 

Leg med litteraturen
Tag børnene med på Gladsaxe Bibliotekernes nye
litteraturlegeplads og hils på nogen af heltene fra
børnelitteraturen Vores anmelderredaktør har været der og

http://www.litteratursiden.dk/temaer/danske-debutanter-2015-2016
http://www.litteratursiden.dk/artikler/et-nytaarsfortsaet-og-en-nat-med-nuser
http://www.litteratursiden.dk/temaer/danske-debutanter-2015-2016
https://ereolen.dk/
http://www.litteratursiden.dk/blogs/erling-lykke/20160907
http://www.litteratursiden.dk/artikler/leg-med-litteraturen
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børnelitteraturen. Vores anmelderredaktør har været der og
anbefaler et besøg til små og store legebørn og læseheste.

"Pas I bare jeres laksko" 
"Jeg mener vi som land i den grad har brug for en stemme
som Yahya Hassans, både den samfundskritiske og den
litterære stemme", skriver Litteratursidens
læseklubredaktør Jørgen Dissing Nørgaard. 
 

#septemberbøger på Instagram
En lang række biblioteker har sat en lille udfordring i gang,
og Litteratursiden er selvfølgelig med. Post et billede hver
dag og tag med #septemberbøger - så kan vi inspirere
hinanden i løbet af september. 
 

Nye udgivelser i september
Efterårets første store bogmåned byder på nye titler af bl.a.
Leif Davidsen, Vibeke Grønfeldt, Jens Chr. Grøndahl, og
Katrine Marie Guldager.

Nye anmeldelser
Det er højsæson for nye bøger og dermed også for
anmeldelser på Litteratursiden. Tjek dem her.
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