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Nyheder fra eKurser
Kampagne om Teamviewer
Bibliotekerne er i et nyhedsbrev udsendt 12. februar blevet
opfordret til at formidle eKurser’s kampagnematerialer vedr.
TeamViewer. TeamViewer er eKursers nye kurser som
viser vejen til at hjælpe andre med udfordringer på
computeren via fjernstyring.
Med TeamViewer kan man overtage en andens computer
og dermed hjælpe de digitalt udfordrede. Uanset hvor man
sidder i verden. Det er derfor et kursus, der skal formidles
til de digitalt stærke, fx den studerende der vil hjælpe en
anden studerende, eller en søn der vil hjælpe sin gamle far
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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på distancen.
Ud over selve kurserne er der lavet en sjov teaser-video,
der kan sælge kurserne og give blikfang på bibliotekernes
digitale skærme:
Se teaseren om Onkel Ole.
Hent flere grafiske elementer til brug i biblioteksrummet
Vi har gjort det nemt for dig, at formidle kurset om
TeamViewer!
Fokusere på eKursers's tilbud, som en særlig
formidlingsindsats
Benyt grafiske elementer
Læg nyhedsartikel på jeres hjemmeside ved at hente
fra BPI (Vejledning til at hente BPI)
Sælg kurset i alle sammenhænge, hvor du er i
kontakt med relevante brugere
Følg eKurser.nu på Facebook, hvor du finder
inspiration til formidlingen
Abonnér på vores nyhedsbrev, som du tilmelder dig nederst
på eKurser.nu
Ny kampagne d. 21. marts
Godt ind i marts udsender eKurser kampagnemateriale til
et nyt tema om digital afhængighed, som er et emne der er
meget oppe i medierne for tiden. Det er en kampagne, som
er knyttet op om kurset ”Er du afhængig af din
smartphone”.
Flere sjove teasere som kan vises i biblioteksrummet
For at vække brugernes nysgerrighed på eKurserne er der
lavet flere teaser-videoer til kurserne om hhv. phishing,
cookies og virus. De kan være et muntert indslag i
biblioteksrummet, så benyt dem gerne. Her har du link til
YouTube-linket, men du kan finde dem i MP4-format på
eKursers pr.side

Fisker Flemming får ikke længere de forkerte fisk på
krogen!

Bager Bitten's hverdag på internettet er blevet meget mere
rolig!
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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rolig!

Doktor Daniel's digitale liv blevet meget sundere!

Nyheder fra Litteratursiden
Månedens tema: Kroppen i litteraturen
Kroppen har altid været et vigtigt emne i litteraturen, men
netop nu er der en særlig kropslig poetik på spil. Vi hylder
vores biologiske hylster med et stort tema sammen med
biblioteker rundt om landet i anledning af DRs
temasamarbejde om kroppen.
Find temamaterialer til udstillinger
Plakat
PDF-liste: Kropumulig?
Digital bogliste: Når hjernen svigter
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:
51318986 OR 53053149 OR 29278563 OR 28757905 OR
52423848 OR 53430260 OR 52491797 OR 28970919 OR
53103766 OR 29158398 OR 28939930 OR 52983150 OR
52310245
Analyse: Bedårende af Ida Marie Hede
Ida Marie Hede er indstillet til Kritikerprisen for 'Bedårende'.
Læs analysen af denne enestående bog som del af vores
fokus på kroppen i litteraturen.

Fokus: Kim Leine
I anledning af Kim Leines nye roman 'Rød mand/Sort
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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I anledning af Kim Leines nye roman, Rød mand/Sort
mand' stiller vi skarpt på forfatterskabet. Sjældent finder
man så meget saft og kraft i sproget som hos Kim Leine,
der har markeret sig som en af landets vigtigste forfattere,
både hvad angår skildringen af vores sind, krop og
historie.
Læs Litteratursidens anmeldelse af Rød mand/Sort mand
af Kim Leine.
Litteratursidens Generalforsamling 20. marts i Odense
Første del af Generalforsamlingen afholdes sammen med
eReolen og Biblo og sætter fokus på læsning og litteratur.
Læs mere om det fælles program her.
Fra kl. 13 går Litteratursiden, eReolen og Biblo hver for sig
for at afholde generalforsamlinger. Tilmeld dig
Litteratursidens generalforsamling her senest d. 9. marts.
Månedens bog i DR Romanklubben
Så er det blevet tid til at tale om 'Af den anden verden' med
deltagelse af Svend Åge Madsen i DR Romanklubben. Vær
med i debatten og læs vores analyse af det originale værk
her.

Oversigt med nye udgivelser i februar

Nyheder fra Biblo
Nyt fra Biblo

Forskningens Døgn: Spændende materialer omkring
TID er på vej til bibliotekerne
I april måned skal tusindvis af børn prøve kræfter med tiden
som begreb via en række konkrete øvelser udviklet af Biblo
og Statens Naturhistoriske Museum.
Over 100 biblioteker i hele landet har meldt sig under
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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fanerne og udbyder forløb til lokale skoleklasser. Materialet
bliver sendt ud til de deltagende biblioteker i løbet af uge
11, og lige nu er der fuld gang i pakningen.
Vejledninger til lærer og bibliotekar bliver tilgængelig på
Biblo Info [indsæt link:
https://centralbibliotek.dk/groups/biblo-info] senest uge 11.
Logo i forskellige versioner og andet materiale til
kampagnen findes her [link:
https://centralbibliotek.dk/content/om-al-tid ]
Læs også mere om kampagnen på omaltid.dk [indsæt link]
Om Al Tid er et samarbejde mellem Biblo, Statens
Naturhistoriske Museum og Forskningens Døgn.

Vi ser frem mod Sommerbogen 2018
Sneen ligger som en dyne over landet, men vi er i fuld
gang med at forberede årets Sommerbogen.
Webbanner og flyer til Sommerbogen 2018 og mulighed for
at bestille bogpakker (til præmier) med ti spændende titler
fra forlagene til en fordelagtig pris, bliver tilgængelige i
løbet af marts. Hold øje med Biblo Info på
centralbibliotek.dk [indsæt link:
https://centralbibliotek.dk/content/sommerbogen-2018 ]
Film om Biblo på vej
Vi i fuld gang med at få produceret en række små film, der
kan bruges til at markedsføre Biblo. Filmene laves af
professionelle filmfolk med Biblo-brugere i hovedrollen og
vil kunne bruges både på web, SoMe og storskærme i
bibliotekerne. Vi glæder os til at kunne dele den første film
med jer i løbet af marts!
Tilmelding til årsmøde – frist fredag den 9. marts
Husk at tilmelde jer til vores fælles årsmøde /
generalforsamling for Biblo, eReolen og Litteratursiden, der
afholdes tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 10-16 i Odense.
Dette møde erstatter Biblos almindelige årsmøde, så kom
endelig og vær med! Vi har udskudt tilmeldingsfristen til
fredag den 9. marts, så du kan nå det endnu.
Tilmelding sker her, hvor I også kan læse mere om, hvad
der kommer til at foregå i løbet af dagen.

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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Nyheder fra eReolen Go og
Biblo
Vær med i den store lydbogskampagne hele maj
måned
Hjælp os med at fortælle børn og unge om lydbøger, og
vær med til at vække børns læselyst! I forbindelse med
eReolen Go og Biblos fælles lydbogskampagne kan alle
børn i alderen 7-14 år deltage i Den store lydbogsdyst.
eReolen Go sætter hver uge fokus på en god lydbog, som
børnene kan lytte til både hjemme og på biblioteket. Med til
den ugentlige lydbog følger en sjov opgave, som børnene
kan prøve kræfter med. De kan aflevere deres løsninger og
svar i Lytteklubben på biblo.dk, hvor vi hver uge trækker to
vindere blandt deltagerne. I Lytteklubben på biblo.dk giver
vi desuden hele måneden en masse anbefalinger og gode
ideer til lydbogslytning for børn.
Lydbogsdysten starter d. 1. maj og fortsætter frem til d. 30.
maj 2018.
I kan finde kampagnemateriale som flyers, webbannere,
storskærmsgrafik og en sej lydbogsplakat til
børnebiblioteket. Materialet bliver tilgængeligt i løbet af april
på eReolen Go
[https://ereolengo.dk/content/markedsfoeringsmaterialer]
og Biblo Info [https://centralbibliotek.dk/groups/biblo-info].
Som optakt til kampagnen bliver det også muligt at hente
en nyhed til bibliotekernes hjemmeside om
lydbogskampagnen via BPI. Del meget gerne materialet
både i biblioteket, på skoler og via jeres digitale platforme.

Nyheder fra eReolen
eReolen holder fælles generalforsamling med
Litteratursiden og Biblo d. 20. marts i Odense. Tilmelding til
dagen foretages her, hvor der også er mere information,
senest fredag d. 9. marts.
Herudover tilmelder man sig eReolens generalforsamling
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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Herudover tilmelder man sig eReolens generalforsamling
med email til hrj@aarhus.dk.
Krimi-tema i marts
eReolen forbereder sig i marts måned på sit
fængselsbesøg, når Horsens Krimimesse løber af stablen
17.-18. marts. Her er alle velkomne på eReolens stand til
en snak om e-bøger, lydbøger, gys og mysterier. Op til
Krimimessen kan man finde masser af krimi-inspiration
med artikler, forfatterinterviews og karruseller på eReolens
hjemmeside, på app’en samt på Facebook. Optakten til
vores tema kan læses på hjemmesiden, og artiklerne vil
løbende kunne findes og deles på BPI.
Lav en lyttekrog på biblioteket
Lad bibliotekets gæster tænde for en god historie og hvile
sig med en god bog til ørerne! Som noget nyt har alle
biblioteker i landet nemlig i år mulighed for at hive eReolen
ind i de fysiske rammer.
Fra marts og til og med november frikøber eReolen titler, så
I på bibliotekerne frit kan streame bøgerne i det fysiske rum
– uden først at være logget ind. Man kan altså f.eks.
udforme lyttekroge i biblioteksrummet, hvor de besøgende
enten kan tage et hvil med et par hørebøffer – eller man
kan sætte historierne til at spille fra en højtaler, så flere kan
lytte på en gang. F.eks. kan lytningen også kombineres
med arrangementer i biblioteket, som strikkecafeer,
læseklubber mv.
Bøgerne vil afspejle eReolens temaer eller sæsonen,
sådan at man i marts kan lytte til Lone Theils populære
krimi ’Pigerne fra Englandsbåden’, i april bliver det
klassikere, og i maj måned frikøbes titler, der afspejler
eReolen Go og Biblos fælles lydbogskampagne til børn.
Overgangen fra et tema til et andet bliver glidende, sådan
at I ikke behøver at pille lyttekrogen ned, inden de næste
titler kan benyttes. Bøgerne lægges løbende tilgængelige
på et særligt kampagnesite, som eReolen fik udformet
sidste år. Og det er herfra, de gode historier kan afspilles.
For at gøre arbejdet lidt sjovere opfordrer vi på eReolen til,
at bibliotekerne inspirerer hinanden med de hyggelige
lyttekroge. Så husk at tage et billede af herligheden og del
det på de sociale medier med #tændfordegodehistorier og
#ereolen.
Sidst på året kårer vi en vinder af årets digitale formidler,
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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som man kan indstille sig selv/hinanden til ved at skrive til
emmal@aarhus.dk. Årets digitale formidler kan både være
den, der har bygget det fedeste lyttehjørne, men man kan
også tildeles prisen for sin fantastiske formidling af digitale
tilbud via andre platforme eller på andre spændende
måder.
Skal dit bibliotek være med? Skriv en mail til Dagmar
smda@aarhus.dk eller Emma emmal@aarhus.dk og få
tilsendt linket til kampagnesitet, hvorfra bøgerne kan
afspilles.
Sådan kan du gøre:
Find et roligt sted på biblioteket, hvor det er muligt at
”tænde for en god historie” og fordybe sig i en via lyd
Indret en hyggelig hule/krog/installation med f.eks.
behagelige møbler, en strandstol e.l.
Installer et medie til afspilning – f.eks. en computer,
tablet e.l.
Tilslut et par hørebøffer eller en højtaler
Kampagnetitlerne kan tilgås og afspilles via
kampagnesitet. Få link tilsendt ved at skrive til
smda@aarhus.dk eller emmal@aarhus.dk
Opstil forklaring af lyttehjørnet f.eks. med plakat eller
flyer og evt. retningslinjer for brug. Plakater og flyers
kan rekvireres til print/tryk her.
For flere ideer til, hvordan lyttehjørnet kan udformes, kan
man finde et inspirationskatalog her.
eReolens og eReolen Go’s årshjul 2018
eReolen og eReolen Go’s årshjul for 2018 er lagt på
eReolen og eReolen Go’s hjemmesider og giver oversigt
over temaer, kampagner og målgrupper for 2018.
eReolen besøger disse messer i løbet af året:
Marts: Krimimesse i Horsens
Marts: Læringsfestival i København (eReolen Go)
April: Skolemessen i Aarhus (eReolen Go)
April: DB Årsmøde
September: Fantasymesse i Esbjerg (eReolen Go)
Oktober: Bogforum
Store kampagner i løbet af 2018:
Maj: Børnelydbogskampagne for eReolen Go & Biblo
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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Maj: Børnelydbogskampagne for eReolen Go & Biblo
Juli-august: Sommerkampagne for eReolen
Efterår: eReolen Global
Oktober/november: Efterårskampagne for eReolen

eReolen og eReolen Go vil gerne skabe et tættere
samarbejde omkring temaer og kampagner med både
biblioteker og forlag. Årshjulet er sendt til forlagene på
eReolen med en opfordring om at bidrage til de enkelte
temaer henover året, og interesserede biblioteker er meget
velkomne til at bidrage med ideer til temaer, artikler, tiltag
mv. Send gerne bidrag til eReolens redaktionsmail:
redaktionen@ereolen.dk
Årsplanerne kan findes på eReolens og eReolen Go’s
hjemmeside i footeren under ”Presse” og ”Årshjul”.

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

Nyt fra Faktalink, Filmstriben
og Forfatterweb
Ny temapakke fra Faktalink, Filmstriben og
Forfatterweb
Her er et udvalg af artikler, film og forfattere, der
beskæftiger sig med emnet ’Klima’.
Vi håber, I har lyst til at bruge temaet om ’Klima’ i jeres
webformidling.
Temapakken indeholder et tekstforslag til
pressemeddelelse, en kort storskærmspræsentation og
rettighedsclearede billeder til de artikler, film og
forfatterskaber, der indgår i temaet.
Billederne må anvendes i bibliotekets digitale formidling til
og med den 22. august 2018.
I kan bruge hele eller dele af temapakkens forslag, ligesom
I er velkomne til at kombinere vores forslag med andre
materialer.
Billederne er tilgængelige i DDB CMS-formaterne:
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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12x900, 1200x400, 1200x300, 300x300
Bemærk at brug af billederne på de sociale medier kun
omfatter de to billeder (Bæredygtighed og grøn
omstilling og Margaret Atwood), der er frikøbt til det formål.
Alle billeder skal krediteres som vist på temaets download
side.
Hent billeder, pressemeddelelse og præsentation i ppt,
mp4 og embedd code.

Nyheder fra Faktalink
Tema: Klima | Artikler: Alternativer – idéer til forandring
og fornyelse, Rygning, overvågning i samfundet, Iran
og Rusland efter 1991

Nye artikler
Alternativer – idéer til forandring og fornyelse
… Tema for årets AT-opgave i 3. G
Fotocollage: Gary Bates / ritzau/scanpix
Insekter og kunstigt kød i køledisken, robotter som
seksuelle partnere og kollegaer, deleøkonomier løsrevet fra
banker og virksomheder, nye medier og alternative sociale
bevægelser. Det er blot nogle få eksempler på, hvordan
mennesker søger alternative løsninger på aktuelle
samfundsudfordringer i forhold til bl.a. miljø, sundhed og
globalisering. For at fremme udviklingen af alternative
løsninger er innovation kommet højt op på den politiske
dagsorden og sat på skoleskemaet i folkeskoler og
gymnasier.

Rygning
De unge skal lære at sige nej til rygning og druk.
Foto: Carsten Andreasen / ritzau/scanpix
Tobaksrygning slår mange tusinde flere ihjel end der hvert
år dør i trafikken. Lungekræft og blodpropper er bare nogle
af de mange sygdomme, du kan få, hvis du ryger. Den
kendsgerning har de senere år givet anledning til en række
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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kendsgerning har de senere år givet anledning til en række
oplysningskampagner og politiske tiltag som skal forebygge
rygning – ikke mindst blandt børn og unge. Antallet af
rygere i Danmark har været faldende de sidste årtier, men
er blandt unge nu begyndt at stige trods antirygningskampagnerne.

Overvågning i samfundet
Udenrigsminister Anders Samuelsen (th.) vil fortsat tillade
eksport af overvågningsudstyr til bl.a. De Forenede
Arabiske Emirater.
Foto: Liselotte Sabroe / ritzau/scanpix
Overvågning er langt fra et nyt fænomen. Allerede i 1600tallet overvågede danske konger borgerne og
argumenterede for overvågningen med, at det var
nødvendigt for at sikre statens sikkerhed. Dengang var det
håndskrevne breve, der blev sprættet op, læst og
genforseglet med falske segl. Med romanen ”1984”
fremskrev den engelske forfatter George Orwell i 1949 en
dystopi af et samfund, hvor staten via overvågning
indskrænkede individets frihedsrettigheder. I dag er
romanen en ofte anvendt reference i debatten om nutidens
overvågning. I 1980erne åbnede de teknologiske
landvindinger mulighed for tv-overvågning, i 1990’erne
begyndte politiet og PET at aflytte og overvåge
mobiltelefoner, og vores brug af f.eks. smartphones har
yderligere øget mulighederne for overvågning, fordi vi
konstant efterlader os spor online.

Iran
Protester mod den iranske udenrigsminister ved Munich
Security konferencen i Tyskland den 18. februar 2018.
Foto: Siavosh Hosseini / ritzau/scanpix
Iran har siden en revolution i 1979 været styret som en
blanding af teokrati og demokrati, og landet opfattes
internationalt som en problematisk aktør, fordi det har
kapacitet til at udvikle atomvåben, og fordi det blander sig
militært i en række konflikter i Mellemøsten. I 2015 indgik
Iran og en række lande en aftale om, at Iran ville stoppe sin
udvikling af kernekraft til gengæld for, at de økonomiske
sanktioner mod landet blev ophævet. Aftalen bragte håb
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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om økonomisk vækst, men udviklingen er ikke gået så
hurtigt, som mange iraner håbede. Det er en del af
baggrunden for, at der ved årsskiftet 2017/18 udbrød
demonstrationer i en række iranske byer.

Rusland efter 1991
Krigsskibet Esbern Snare sendes til Estland med adskillige
kampkøretøjer. Det danske bidrag skal være en del af
Natos fremskudte tilstedeværelse i Baltikum efter øget
russisk aktivitet i området.
Foto: Jens Nørgaard Larsen / ritzau/scanpix
Rusland, eller Den Russiske Føderation, er arealmæssigt
verdens største land. Det strækker sig fra Den Finske Golf i
vest til Stillehavet i øst. Rusland har opfostret komponister,
poeter og forfattere som Tjajkovskij, Pushkin og
Dostojevskij og politiske ledere som Ivan den Grusomme,
Lenin og Stalin. Landets magtposition har siden dets
grundlæggelse omkring 800-tallet været foranderlig. ‘Det
Mongolske Åg’ tvang russerne i knæ i 1240, mens Peter
den Store, og senere Katharina den Store, placerede
Rusland centralt på det magtpolitiske europakort.
Indflydelsen nåede nye højder efter Sovjetunionens sejr
over Nazi-Tyskland i 1945, men i 1991 kollapsede
Sovjetunionen, og den tidligere stormagt var da langt fra
fordums styrke. I dag er billedet et ganske andet. Med
Ruslands annektering af Krim i 2014 og landets aktive rolle
i krigshandlingerne i Østukraine er forholdet til Vesten atter
på frysepunktet. Det har resulteret i omfattende
økonomiske sanktioner mod Rusland og senest NATOs
beslutning om at indsætte ca. 4.000 Nato-soldater i Polen
og i de baltiske lande – heraf 200 danske soldater i
Estland.

Nyheder fra Filmstriben
Tema : Klima | Fokus på Dreyer | Ny IOS app | Fra
podcast til spillefilm | Top 10 i februar

Fokus på Dreyer
Carl Th. Dreyer anses af mange som dansk films første
store filminstruktør. Han har haft stor indflydelse på
eftertidens store instruktører som Lars von Trier og Ingmar
https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1414537
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eftertidens store instruktører som Lars von Trier og Ingmar
Bergman. Se 7 af Dreyers film, bl.a. ’Ordet’ som regnes
som en af Dreyers vigtigste og bedste film. Filmen har
vundet mere hæder og flere priser end resten af hans film.
Er du ikke til Dreyer film, kan vi bl.a. anbefale den
romantiske ’Tulipanfeber’, der foregår i 1634 og som også
handler om den såkaldte tulipanboble, der regnes som
verdens første spekulationsboble.

Ny Filmstriben IOS app klar
Vi har netop releaset en ny version af iOS app i App Store.
Du kan nu anvende Airplay.
I langt de fleste tilfælde er danske undertekster på, når du
starter filmen. Men på nogle enheder kan det forekomme,
at du selv skal aktivere danske undertekster via
‘Indstillinger’.
Vi arbejder på at få løst dette lille problem.
Husk at opgradere din Filmstriben app. Den nye version
hedder 1.5.
Ved en fejl er det anført i App Store, at filmene kan ses i 48
timer. Det kommer snart, men foreløbig er det 24 timer.
Vi forventer at få Chromecast med i app’en inden sommer.
Fra podcast til spillefilm
En fremmed flytter ind (Nicole N. Horanyi, DK, 2017)
Det er en utrolig historie. Men den er god nok. Amanda,
der er enlig mor, møder Casper på Facebook. Han
fortæller, at han er enearving til Augustinus-familiens
formue. Amanda falder for hans charme og forelsker sig
hovedkulds. Men hvem er Casper egentlig? Filmen er
baseret på en radiomontage og Amanda spiller sig selv i
‘En fremmed flytter ind’.

Top 10 lister over de mest sete film i februar 2018
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Nyheder fra Forfatterweb
Klima, Livet i ghettoen og Den lille forskel | Nye
portrætter: Martha Flyvholm Tode og Anja Otterstrøm
Livet i ghettoen
Ghettodrengen, Foto: DFI, 2012
I statsministerens nytårstale gjorde han det klart at det skal
være slut med parallelsamfund og ghettoer. Men hvordan
ser livet i ghettoen egentlig ud for dem der bor der og har
haft sin barndom der? Vi har samlet nogle skønlitterære
værker og film der trækker gardinerne fra til ghettoernes
levede liv.
Den lille forskel
Siri Hustvedt Foto: Marion Ettlinger
Mænd er fra Mars og kvinder fra Venus. Mænd er stærke
og handlekraftige, kvinder følelsesladede og
bekræftelsessyge. Kønsklichéerne står i kø, men måske er
forskellen på mænd og kvinder slet ikke så stor?

Nye portrætter

Martha Flyvholm Tode
Foto: Lea Meilandt
Martha Flyvholm Todes debutroman ”På Bornholm må man
græde overalt” er en fortættet roman om at miste og om at
vende tilbage til hverdagen.

Anja Otterstrøm
Tankeeksperimentet ”Hvad nu hvis?” synes at være
motoren i hendes to novellesamlinger, ”Enebørn” (2010) og
”En ikke ualmindelig bivirkning” (2012).
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