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Nyheder fra eReolen
eReolen
September står i fantasy-genrens tegn på eReolen, når vi
med troldmænd, drager, hekse og parallelle universer
tænder op for magiens verden med nyheder, karruseller og
forfatterportrætter. Allerede nu kan man på BPI finde
artikler om fantasy for de mindste, gyse til historier om
gengangere, genfærd og spøgelser eller besøge universer
fyldt med engle, dæmoner og spøgelser.

Brug eReolen i årets nationale temasamarbejde
Historier om Danmark
Lad bibliotekets gæster tænde for en anden tid! Under
efterårets nationale bibliotekssamarbejde Historier om
Danmark har landets biblioteker mulighed for at hive
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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eReolen ind i de fysiske rammer.
I kampagneugerne 39-43 har eReolen nemlig frikøbt den
historiske podcastserie "Kongerækken", så alle biblioteker
kan streame serien og bruge den i det fysiske rum.
I "Kongerækken" genfortæller journalisterne Hans Erik
Havsteen og Anders Olling hele danmarkshistorien med
udgangspunkt i vores farverige regenter, og alle afsnit kan
fra uge 39 og fire uger frem tilgås og afspilles via
www.kampagnesite.ereolen.dk/.
Sådan kan de frikøbte titler eksempelvis bruges:
Du skal bruge
Et roligt sted på biblioteket
Behagelige møbler
Medie til afspilning – computer, ipads eller lign.
Ørebøffer
Kampagnetitlerne kan tilgås og afspilles fra
kampagnesiden i ugerne 39-43 fra
www.kampagnesite.ereolen.dk/.
Plakater og flyers kan findes på temasamarbejdets
platform: http://temasamarbejde.dk/tema/historierom-danmark/hent-materiale/materialer-tiludstillingaktivitet/
En plakat med tidslinje til at danne overblik over de
historiske perioder.

Sådan gør du
Der etableres et sted på biblioteket, hvor det er muligt
at ”tænde for en anden tid” og fordybe sig i historien
via lyd.
Du sørger for, at der er adgang til eReolens platform
fra det medie eller den afspiller, du stiller til rådighed.
Opstil forklaring af lyttehjørnet f.eks. med plakat eller
flyer og opstil evt. retningslinjer for brug.

eReolens efterårskampagne
eReolens efterårskampagne kommer i år til at køre i ugerne
40-46 og retter sig især mod mænd og nye brugere.
Kampagnen skal øge læse- og lyttelysten hos målgruppen
med primært fokus på lydbogsformatet og på genrer, som
målgrupperne ifølge analysen Digitale Biblioteksstrategier
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625

2/14

19/6/2018

Campaign Overview | MailChimp

målgrupperne ifølge analysen Digitale Biblioteksstrategier
især interesserer sig for, dvs. viden, læring, underholdning
og oplevelser.
Under kampagnen vil der være formidling og
læseinspiration gennem nyheder og karruseller på
hjemmeside, app og Facebook indenfor emnerne
biografier, faglitteratur, romaner og serier.
Motivet for efterårskampagnen vil være billedet af den
digitale mand, som vi også benyttede under
sommerkampagnen. Motivet understøtter kampagnens
budskab: At digitale bøger er god underholdning i sig selv,
men også fungerer som alternativ til radio- og
podcastlytning, mens man er på farten eller laver andre
ting.
Find markedsføringsmaterialer til tryk og digital anvendelse,
bl.a. til storskærme og webbannere, til kampagnen på
www.ereolen.dk under ”Presse” og ”Kampagner” i footeren.
Vi skriver ud med mere uddybende information vedr.
efterårskampagnen i næste nyhedsbrev.

eReolen Go
I september og oktober måned kører eReolen Go en
kampagne, der skal informere om tjenesten til nye brugere.
Der bliver i perioden formidling om eReolen Go på
eReolens hjemmeside og Facebook, ligesom der
annonceres for tjenesten på kanaler, der når ud til lærere,
forældre, børn og unge.
Med en trykt annonce i lærernes fagblad Folkeskolen nr.
16, som udkommer d. 28. september, informeres der om
tilbuddet til de fagpersoner, som er med til at påvirke
skolebørn til lystlæsning i fritiden. I perioden 21. september
til 21. oktober annonceres der via Google Adwords
kampagner og videoannoncer på de sociale medier
Instagram og Facebook. Disse annoncer henvender sig til
forældre, der ligesom lærere har stor indflydelse på
børnenes læsning og brug af eReolen Go i fritiden. I
samme periode annonceres via videoannoncer på Youtube,
der er målrettet de unge slutbrugere.
For bibliotekerne er der masser af markedsføringsmateriale
til anvendelse på bibliotekernes hjemmesider sociale
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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til anvendelse på bibliotekernes hjemmesider, sociale
medier og biblioteksrummet. Materialet kan findes i
footeren på eReolen Go, under ”Markedsføring” og
”Markedsføringsmateriale.”

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

Nyheder fra Filmstriben
Ken Loach på de svages side
Den 81-årige instruktør Ken Loach er kendt for sine
socialrealistiske film og evige kamp for de arbejdsløse, de
fattige, de udstødte. ”Jeg, Daniel Blake” er en af hans
bedste og stærkeste film om nødstedte mennesker, her om
den arbejdsløse og sygdomsramte Daniel Blake, der bliver
fanget i et bureaukratisk system hvor regler kommer før
mennesket.
Vidste du, at du kan vælge mellem 2700 film på
Filmstriben?
Over 2700 film ligger klar til at blive set på Filmstriben. Bliv
inspireret til masser af gode spillefilm, kortfilm og
dokumentarfilm. Der er film for små og store, for unge og
ældre og dem midtimellem. Er du til romantiske film, et gys,
et spændende drama eller har du bare lyst til en tudefilm
lørdag aften. Se filmen på Filmstriben.
Anmelderrost film om Københavns underverden
Anmelderne var gavmilde med stjerner og hjerter, da de
uddelte karakterer til den danske film ‘Underverden’ ved
premieren. Det er ægte dansk action-film, der er “en både
elegant eksekveret og hårdtslående genrefilm, der oven i
købet leverer stof til eftertanke,” som en anmelder skrev.
Filmen har netop fået Danmarks største publikumspris
SVEND PRISEN.
Top 10 lister over de mest sete film i august 2017
Få et overblik over de mest sete film for børn, voksne og
dokumentarfilm i august på Filmstriben.
T
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Tyskland til valg
Danmarks store nabo mod syd går til valg 24. september,
og her bliver det afgjort, hvem der bliver ny kansler i
Tyskland. Tysk film fylder ikke meget på dansk tv eller i
danske biografer, men Filmstriben har en række gode,
meget forskellige tyske film. Hvorfor ikke varme op til det
tyske valg med en film om eller fra Tyskland. For både
voksne og børn og unge.
Men inden det tyske valg, er der den 11. september valg til
Stortinget i Norge. Vi har samlet en liste med gode norske
film.

Nyheder fra Faktalink
Nye Faktalink artikler i september: Middelalderen
(Faktalink Light) | Indfødsretsprøven | Videnskabsteori
Middelalderen (Faktalink Light)
Middelalderen er den periode i dansk historie, hvor landet
blev kristent. Riddere drog på korstog, bønderne sled på
markerne, og pesten udryddede hele landsbyer.
Indfødsretsprøven
I Danmark koncentrerer indfødsretsprøven sig om
spørgsmål af politisk, kulturel og historisk karakter, og
argumentet er, at Danmarks historie er vigtig at kende, hvis
man vil forstå nutidens samfund.
Videnskabsteori
Videnskab er et enormt og vildtvoksende felt, der kan
rumme alt fra studier af universets skabelse over
undersøgelser af velfærdsstatens opbygning til analyser af
moderne dansk litteratur.

Nyheder fra Forfatterweb
Nye portrætter på forfatterweb i september: Vigdis
Hjorth | Péter Nádas | Édouard Louis | Jan Kjær
Vigdis Hjorth
Vigdis Hjorths roman ”Arv og miljø” satte gang i en af
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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Vigdis Hjorths roman Arv og miljø satte gang i en af
Norges hedeste litteraturdebatter, da den udkom i 2016.
Midt i september gæster hun nORD festivalen i Helsingør.
Péter Nádas
Ungarske Péter Nádas anses for at være en af de vigtigste
nulevende europæiske forfattere, og han nævnes ofte som
kandidat til Nobelprisen i litteratur.
Édouard Louis
Udkantsfrankrig udgør bagtæppet i Édouard Louis’
forfatterskab, der giver sceneplads til dem, man sjældent
hører fra i litteraturen: arbejderne i nord, de småkriminelle,
voldtægtsforbryderen.
Jan Kjær
Menneskejægere, heksepiger, viljetyve og sindssyge PETagenter i Greve Centeret. Forfatter og illustrator Jan Kjær
kommer vidt omkring i sit forfatterskab for børn og unge.

Nye temaer på Forfatterweb og
Faktalink
Forfatterweb:
Danmarkshistorier: Renæssancen og frem til i dag
I efterårskampagnen ’Historier om Danmark’ tages der hul
på tiden fra reformationens omvæltninger til nutidens
globalisering og klimaforandringer. Forfatterweb har sat
spot på nogle af de forfattere og værker der gennem tiden
har givet vores fælles kulturhistorie litterære vinger.
Tema om Danmarkshistorier på Faktalink følger snart.
Faktalink:
Flygtninge
Der er aldrig blevet registreret flere flygtninge i verden end i
dag. Ved udgangen af 2016 anslog FN’s flygtningeagentur,
at omkring 65,6 millioner mennesker på verdensplan er på
flugt fra deres hjem. Faktalink har samlet en række artikler,
originalkilder, film og debatartikler.
Temapakke om flygtninge
Husk også PR-temapakken om Flygtninge, der indeholder
rettighedsclearede billeder, pressemeddelelse og
stroskærmspræsentation Billederne i kampagnen må
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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stroskærmspræsentation. Billederne i kampagnen må
anvendes frem til den 14. februar 2018.
OBS!
Er du opmærksom på, at man under fanebladet Temaer på
både Faktalink og Forfatterweb finder en lang række
temaer, der vinkler og udfolder aktuelle og
samfundsrelevante emner, som understøtter
biblioteksformidlingen, men også læreplanerne i den nye
gymnasiereform, som f.eks. lægger op til at lave tematiske
litteraturforløb.

Nyheder fra Verdensbiblioteket
Arbejder du på et bibliotek med brugere fra f.eks.
Syrien?
Så kan du vise dem Verdensbiblioteket og fortælle, at du
kan tilbyde dem en fri streamingservice med film og musik.
Her er både børnefilm som Sinbad Søfareren og hans
rejser, gyserfilm med ånder og spøgelser eller et drama om
en mand, der sælger børns organer. Alle er med arabisk
tale.
... men du kan også bare guide dem til
www.verdensbiblioteket.dk, så får de 1000 film at vælge
mellem. Vi har nemlig lige lagt nye film online, så
samlingen nu rummer komedier, actionfilm, tegnefilm og
Science Fiction - bare for at nævne nogle få.
Følg Verdensbiblioteket på Facebook
Vi er der alle sammen. I den verden, hvor det hele sker
hurtigere end i virkeligheden. Så det er Verdensbiblioteket
selvfølgelig også. Og næste gang, du er på Facebook,
håber vi, du slår et smut forbi Verdensbiblioteket og liker
os. Til gengæld giver vi dig tips til at finde nogle materialer
på de mest efterspurgte sprog, og oven i hatten får du god
kulturkarma på alverdens måder - mildest talt.
https://www.facebook.com/verdensbiblioteket/

Nyheder fra Litteratursiden
Nikolaj Nørl nd til Litterat rsidens 15 års fødselsdag
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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Nikolaj Nørlund til Litteratursidens 15 års fødselsdag
I anledning af Litteratursidens 15-års fødselsdag inviterer vi
biblioteksfolk og andre samarbejdspartnere til reception på
Litteratursidens stand på Bogforum, fredag den 10.
november kl. 16.00. Der bliver musikalsk optræden med
Nikolaj Nørlund solo.

Temadag
Den 30. august blev der afholdt en inspirerende temadag
med 44 anmeldere og ambassadører fra Litteratursiden.
Desuden blev Litteratursidens nye webdesign præsenteret,
og tilbagemeldingerne bliver brugt i det fortsat arbejde med
sitet.
Tema: De bedste danske debutanter 2016-2017
Talentfulde debutanter drysser ned fra himlen med deres
mange forskelligartede stemmer. Vi sætter fokus på nogle
af de stærke nye stemmer i månedens tema.
De nye stemmer er sprællevende og originale
Debutanterne bryder alle tendenser og udtrykker sig på nye
og originale måder. Vi har talt med Anne-Marie Mai, Lars
Bukdahl, Simon Pasternak og Sune De Souza SchmidtMadsen om årets debutanter.
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:
52702208 OR 52829097 OR 52858097 OR 52609941 OR
52664225 OR 52931347 OR 52695473 OR 52993644 OR
53156959 OR 53157092 OR 52899818 OR 52525845 OR
52521254 OR 52574226 OR 52579287 OR 52629764 OR
52728827 OR 52889111 OR 52939305 OR 52944503 OR
53071163 OR 53133088 OR 5320 3728 OR 52974836 OR
53061907 OR 52871492 OR 53161499 OR 52793246 OR
52934508
Tema og årshjul
De kommende temaer mm fremgår af Litteratursidens
årshjulet som I kan finde her.
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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Her er den tredje nominerede til DR Romanprisen
'Sommeren med Ellen' af Agnete Friis er nomineret til DR
Romanprisen. Læs Litteratursidens anmeldelse af romanen
her.

Sommeren uden mænd af Siri Hustvedt i DR
Romanklubben
Månedens roman er en smuk og lidenskabelig fortælling i
allerbedste Hustvedt-stil om skjulte spøgefuldheder,
sexuelle skriblerier og stærkt sammenhold. Læs
anmeldelsen her.

Vilde kvinder, milde kvinder af Maria Helleberg i DR
Klassikerklubben
Forfatteren Thomasine Gyllembourg var en rebel, da hun
bad om skilsmisse på grund af manglende kærlighed i sit
ægteskab. Mød hende og 11 andre stærke kvinder i
månedens bog af Maria Helleberg i Klassikerklubben.

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.
nORD binder os sammen
Den 15. og 16. september vil prisbelønnede forfattere fra
hele Norden deltage i litteraturfestivalen nORD, som
Helsingør Kommunes Biblioteker og Kulturværftet står bag.

Litteratursidens program på Bogforum 10-12.
november
Litteratursiden står for to forfatterinterviews på Danmarks
Biblioteksforening stand, nemlig lørdag kl. 15.00 og 16.00,
hvor vi interviewer Birgithe Kosovic og Morten Ramsland.
På Litteratursidens stand interviewer vi blandt andre Jesper
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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På Litteratursidens stand interviewer vi blandt andre Jesper
Stein, Jonas T. Bengtsson, Caspar Eric, Thomas
Korsgaard, Lone Hørslev, Kamilla Hega Holst og Maren
Uthaug.
Interviewet på messen med de to vinderne af Munch
Christensens debutantpris vil i år foregå på Litteratursidens
stand. Derudover har vi en paneldebat om debutanter med
deltagelse af professor Anne-Marie Mai og kritiker Lars
Bukdahl.
Ny skønlitteratur i september
Få et overblik over nogle af de nye udgivelser i september.
Nye anmeldelser

Nyheder fra eKurser.nu
Fornyet bevilling
eKurser.nu har opnået fornyet driftsbevilling frem til midten
af 2018. DDB har således bevilget tilskud på i alt 942.432
kr. i perioden juli 2017 til juni 2019.
Tilsagnet begrundes med, at eKurser.nu vurderes at levere
en vigtig biblioteksydelse, og at bibliotekerne med
tjenestens tilstedeværelse ikke selv behøver at producere
tilsvarende indhold lokalt. Servicen vurderes således at
have strategisk værdi for bibliotekerne og ligeledes en
værdi for brugerne, særligt dem med forholdsvis begrænset
IT-kendskab, ved at være med til at opøve borgernes
digitale kompetencer.
Et særligt vilkår for tilsagnet er blandt andet, at der skal
opstilles målsætninger, som styrker fokus på aktualitet og
relevans i tjenestens indholdsproduktion snarere end på
kvantitet.
Vi kan derfor i tiden frem forvente færre kurser, men mere
dedikerede kurser. Redaktionen vil satse på emner, der har
en bred og aktuel interesse i befolkningen. Samtidig vil der
satses på at kunne levere pr-konceptpakker til
bibliotekernes formidling af kurserne.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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Undersøgelse af bibliotekernes formidling
eKurser har meget lidt kendskab til om og hvordan
bibliotekerne formidler indholdet i eKurser.nu til brugerne.
Da pr-pakkerne gerne skulle kunne anvendes, vil der derfor
i løbet af september blive udsendt en
spørgeskemaundersøgelse til bibliotekerne, som alle
formidlere/bibliotekarer med voksenbrugerkontakt
opfordres til at svare på. Forhåbentlig kan man via
undersøgelsen blive klogere på, hvordan formidlerne
nemmere kan inddrage et redskab som eKurser.nu i
formidlingen.

Ny kampagnefilm for eKurser.nu
Så er der igen produceret en kampagnefilm for eKurser.nu,
denne gang med udgangspunkt i historien om Ulrik, der har
fået ny musik i ørerne efter at han på eKurser.nu har lært at
bruge Spotify.
Det er en dejlig lille film, som kan vises på bibliotekernes
skærme, hjemmesider, Facebook-sider mm. Filmen kan
findes på eKurser.nu, hvor pr-materialer er samlet her:
http://www.ekurser.nu/om-ekursernu#pr

Nye kurser
I løbet af sommeren er følgende kurser kommet til på
eKurser.nu:

Find flyrejsen
Her kan man få overblik over de største flyrejseportaler og
hvordan man finder den billigste flyrejse.
http://www.ekurser.nu/kursus/209

Google Docs
NemProgrammering.dk har lavet denne videorække, hvor
man kan lære at bruge Google Docs, som er smart hvis
man er flere, der skal have adgang til at arbejde i samme
dokument.
http://www.ekurser.nu/kursus/528

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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Google Sheets
Er der brug for et gratis regnearksprogrem, eller er man
flere der skal kunne arbejde sammen i et regneark, så kan
Google Sheets være et god værktøj at have ved hånden.
NemProgrammering.dk har lavet denne videorække, hvor
du kan lære at bruge Google Sheets.
http://www.ekurser.nu/kursus/529

Introduktion til emoji
Har man mod på at få styr på de unges emojies og måske
selv bruge emojies er der her et eKursus, der kan få alle
igang.
http://www.ekurser.nu/kursus/532?s=1

OpenShot Video Editor
Lille kursus hvor du lærer at klippe din egen film med det
gratis program OpenShot.
http://www.ekurser.nu/kursus/533?s=3

NemID - Aktivering og login
Digitaliseringsstyrelsens kampagnefilm om at bruge
NemID.
http://www.ekurser.nu/kursus/537

Digital post
Digitaliseringsstyrelsens kampagnefilm for at huske at
tjekke Digital Post.
http://www.ekurser.nu/kursus/536

Nem SMS
Digitaliseringsstyrelsens kampagnefilm for at tilmelde sig
Nem SMS.
http://www.ekurser.nu/kursus/538

Comics Plus - læs tegneserier gratis med biblioteket
Licensen der giver dig adgang til over 19.000 tegneserier,
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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som alle kan lånes og læses ganske gratis via ca. 36
kommuners biblioteker. Her er der en fin vejledning til
brugerne.
https://centralbibliotek.dk/licens/comics-plus

,

Wikipedia - lær at skrive i den åbne encyklopædi
Et kursus for dem der kunne tænke sig at blive skribent på
Wikipedia.
http://www.ekurser.nu/kursus/534

Nyheder fra Biblo
Læsekampagnen Sommerbogen har igen bevist, at
børnenes læselyst vokser og gror. Med 15.093
modtagne anmeldelser på biblo.dk overgår 2017
rekordåret 2016.
Vejret får skyld for meget og mon ikke den gråtonede
danske sommer bærer sin del af forklaringen på, at 7-14
årige over hele landet tilsammen har skrevet over 1.000
flere anmeldelser på børnenes eget web-univers biblo.dk i
forhold til 2016 - som var et rekordår i nyere tid.
”15.093 anmeldelser er over 1.000 flere anmeldelser end i
2016 og det ligner efterhånden en klar tendens, at børn
faktisk godt gider læse bøger, selv om vi voksne nogle
gange tror, at de nærmest hele tiden har snuden nede i
skærme”, siger Klaus Støvring, redaktør på Biblo.dk.
Stor spredning i det læste
Det helt påfaldende i år er den endog meget store
spredning i de titler børnene har læst og anmeldt. Ældre
Klassikere af Ole Lund Kirkegaard trives side om side med
nyklassikere som Harry Potter-bøgerne og det mere nye
som Dingo- og Kaptajn Underhylder-serien.
De tre mest anmeldte bøger er i rækkefølge J. K. Rowlings
Harry Potter og de vises sten, Ildprøven Vildheks nr. 1 af
Lene Kaarberbøl og Dav Pilkeys Kaptajn Underhylers
eventyr nr1. Men allerede på femtepladsen tikker Ole Lund
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1352625
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Kirkegaards Gummi-Tarzan ind og Astrid Lindgrens Ronja
Røverdatter som nummer seks.
Usædvanligt med den mangfoldighed
”Det er et usædvanligt mønster i forhold til tidligere. I år
stikker ingen titler helt af. Der er faktisk rigtig tæt løb
mellem de 50 mest læste og anmeldte bøger. Det udtrykker
en skøn mangfoldighed i læselysten og siger også noget
om den indsats folkebibliotekerne har lagt i kampagnen”,
siger Klaus Støvring.
Han bemærker, at der bliver læst serier i stride strømme,
og det er de første bind i rækken, som særligt pibler ind i
den store anmeldelses-tank.
Info om Sommerbogen
Sommerbogen har eksisteret digitalt i syv år og mange flere
analogt. Kampagnen er skabt af folkebibliotekerne for at
nære børnenes læselyst hen over sommerferien. Flere
undersøgelser viser det er vigtigt at holde læsningen ved
lige i den lange pause fra skolen. Der er præmier til den
bedste skrevne anmeldelse samt bedste anmeldelse på
video i to alderskategorier: 7-10 år og 11-14 år.
Skoleklasser kan deltage i en særskilt skolekonkurrence,
hvor de kan vinde forfatterbesøg.
Der trækkes desuden daglige og ugentlige bogpræmier.
Kampagnen kørte fra 16. juni - 26. august.
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