Nyt fra NETBIB i denne måned
Læs online version

Nyt fra Netbib.dk
Nyheder fra Netbib
Sommerferien er ved at være forbi for de fleste, og det betyder også nyheder fra nettjenesterne.
Flere tjenester holder dog stadig fri, og derfor kan du i denne måned læse nyheder fra Litteratursiden
om Bogforum, deres video til bibliotekerne med Karen Fastrup og om deres tema om psykisk
sygdom i litteraturen. Biblo har nyt om Sommerbogen og søger børn til Orlaprisen, og så minder
eReolen om at booke dit oplæg til Stemmer på tour. Du kan også vinde kage til dit bibliotek eller
finde nyt om eReolen Gos skolestartskampagne.
Velkommen tilbage!

eReolen

Husk at booke Stemmer på tour
Sidste frist for at booke et Stemmer på tour-foredrag for efteråret 2019 og foråret 2020
er fredag d. 30. august 2019.
Læs mere

Sidste chance for at vinde kage!
Så er det ved at være sidste chance, hvis dit bibliotek skal vinde eReolens
sommerstafet - og dermed kage til biblioteket. August er konkurrencens...
Læs mere

Skolestartskampagne på eReolen Go
Fra næste uge sætter eReolen Go fokus på skolestart med ny kampagne.
Læs mere

Læs flere nyheder fra eReolen her

Biblo

Børn søges til Orlaprisen 2019
I forbindelse med Orla-prisen 2019 søger DR Ultra børn, der har lyst til at dele en
personlig oplevelse, hvor en bog har hjulpet dem med et følelse...
Læs mere

Opdateret statistik Sommerbogen
Sommerbogen er i fuld gang, og vi har fået massevis af anmeldelser fra børn rundt
omkring i landet

omkring i landet.
Læs mere

Quiz med Sommerbogen
Sommerbogen udfordrer børnene til en lille hyggelig sommerquiz om nogle af de
bøger, der bliver læst og anmeldt på biblo.dk
Læs mere

Læs flere nyheder fra Biblo her

Litteratursiden

Video med Karen Fastrup
Skønlitteraturen kan noget helt særligt i forhold til at skildre det syge sind. Det siger
Karen Fastrup i Litteratursidens video til bibliotekerne.
Læs mere

Tema: Psykisk sygdom i litteratur
Vi viser hvordan skønlitteraturen kan udfolde komplekse følelser og give en større
forståelse af det syge sind.
Læs mere

Litteratursidens stand på Bogforum
Vi præsenterer programmet for Bogforum i midten af august
Læs mere

Læs flere nyheder fra Litteratursiden her

Afmeld nyhedsbrev
Netbib.dk blogger til og for landets biblioteker

