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Nyheder fra Biblo
Nye funktioner giver biblo.dk et nyt look
Biblo.dk udvikles kontinuerligt og er netop opdateret med
helt nye muligheder for indholdsredaktion i sitets CMS. De
nye funktioner betyder blandt andet, at vi kan trække poster
fra grupperne til forsiden af biblo.dk, oprette dedikerede
kampagnegrupper til Biblos konkurrencer og fremhæve
videoer på forsiden. Vi uploader derfor en del nyt indhold
de kommende uger – men allerede nu kan forskellen ses.
Tjek det ud på biblo.dk.

Børn ser film med nye øjne: 600 anmeldelser i
efterårets Vild med film-kampagne
Årets filmanmelderkampagne er slut, og anmeldelserne talt
op. Det er andet år i træk, Vild med film-kampagnen kører,
og i år er der for alvor kommet gang i den: Lige knap 600
anmeldelser er lagt ind på biblo.dk af filmglade børn. Det er
over fire gange så mange som i sidste års kampagne. 
Desuden har 41 skoleklasser landet over deltaget i forløb
på deres lokale bibliotek og arbejdet med filmanmeldelse i
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klassen ud fra det udviklede undervisningsmateriale: 
 
”Det har været et alle tiders forløb, hvor eleverne har set
film med nye øjne. De har lært at forholde sig kritisk til det,
de ser, og begrunde deres personlige holdning ud fra et
mere fagligt fokus. Derudover er de blevet mere
opmærksomme på de virkemidler, film-genren kan benytte
sig af. Alle elever i 4.d vil gerne deltage i konkurrencen
med anmeldelser af Skyggedyret.”  
Citat: Camilla Thøfner, klasselærer for 4.d. på
Uglegårdskolen i Solrød. 
 
Kampagnens undervisningsmateriale er udviklet i
samarbejde mellem Biblo og skoleprogrammet BUSTER
under filmfestivalen CPH PIX, og ugen op til efterårsferien
mødes juryen for at finde den bedste anmeldelse blandt de
elever, der deltager i skolekonkurrencen. Den bedste
anmeldelse præmieres med en tur for hele klassen med
masser af filmoplevelser under filmfestivalen.

Biblo.dk og eReolen Go vil give børn og unge det
bedste online bibliotek
I løbet af de seneste måneder har danske børn fået to nye
onlinetilbud fra folkebibliotekerne. Biblo og eReolen Go
henvender sig med hver sit fokus til børn og unge op til 14
år, og de to forskellige bibliotekstjenester har for nylig
indgået en samarbejdsaftale for at sikre klar kommunikation
til målgruppen og et samarbejde, der understøtter og
udvikler potentialet i begge tjenester. 
 
De to sites er i løbende dialog for at sikre, at både børn og
biblioteker får mest muligt ud af tjenesterne – i samarbejde
og hver for sig. I løbet af efteråret vil eReolen Go og Biblo
understøtte fælles temaer og arbejder også på en fælles
kampagne. I september indgik Biblo og eReolen Go
desuden en formel samarbejdsaftale, som understreger
snitflader og samarbejdsmuligheder. 
 
De to tjenester arbejder på at optimere samarbejdet på
flere fronter, både når det gælder indhold, formidling og
markedsføring. 
 
”Vi tror på, at samarbejde, både redaktionelt og teknisk, vil
resultere i, at begge tjenester når bredere ud og får endnu
bedre fat i målgruppen. Vi arbejder også på at gøre
overgangen mellem de to sites mere sømløs. Når et barn
lå b ll tl db å bibl dk k d t i
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låner en e-bog eller netlydbog på biblo.dk sker det via
eReolen Go, og målet er at gøre overgangen så let som
mulig”, siger Jakob Heide Petersen, formand for eReolens
bestyrelse. 
 
Peter Høybye, formand for Biblos konsortium, understreger
ligeledes vigtigheden af samarbejdet: 
”Det giver god mening, at vi løbende udveksler viden og
erfaringer om den målgruppe, vi har til fælles, og desuden
helt konkret arbejder på at dele relevant indhold, formidle
hinandens kampagner og tænke i muligheder for fælles PR
og markedsføring. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at det
er klart for målgruppen, hvad Biblo og eReolen Go hver
især tilbyder”, siger Peter Høybye. 
 
Biblo: Onlinebibliotek og community 
Biblo blev lanceret i juni og er både onlinebibliotek og
community, hvor børn og unge kan mødes i grupper
omkring fælles interesser, låne alle typer af
biblioteksmaterialer og deltage i forskellige kampagner og
konkurrencer.  Kernen i biblo.dk er børnenes eget indhold
og engagement, når de fx anmelder film og bøger eller taler
med hinanden og biblioteksansatte om Minecraft, Harry
Potter eller noget helt tredje i grupperne. Derfor er sitet
også overvåget af biblioteksansatte for at sikre tryghed og
god digital adfærd. 
 
eReolen Go: Målrettet formidling af ebøger og
netlydbøger 
eReolen Go er en underside til eReolen, som blev lanceret
1. september 2016. Sitet gør det lettere for børn og unge at
finde relevant litteratur gennem formidling og inspiration til
læsning og lytning af e-bøger og lydbøger. På udvalgte
skoler har børn og unge mulighed for at logge ind med
UNI-Login, mens alle børn har mulighed for at logge ind på
eReolen Go med lånernummer. På eReolen Go’s website
og apps kan børnene læse e-bøger og lytte til lydbøger.

Nyheder fra Faktalink
USA-tema og nye artikler på Faktalink i oktober

Tema: USA
Når der sker noget i USA, er hele verdens øjne rettet mod
det nordamerikanske kontinent. Sådan var det den 11.
september 2001 da to fly blev fløjet ind i World Trade

http://www.faktalink.dk/
http://www.faktalink.dk/nyheder/tema-2016-usa
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september 2001, da to fly blev fløjet ind i World Trade
Center i New York, og sådan plejer det at være i ugerne op
til det amerikanske præsidentvalg hvert fjerde år i
november. 
     
På faktalink.dk har vi samlet baggrundsartikler der kan gøre
dig klogere på USA og amerikanske samfundsforhold før
og nu – lige fra uafhængighedskrigen til racekonflikterne.

Nye Faktalink-artikler
Romerriget
Romerriget var i mange århundreder den absolut
dominerende magt i den vestlige verden. Det lykkedes at
skabe fred og fremgang i et mægtigt rige der længe virkede
usårligt. Det endte dog med forfald og undergang, men
Romerriget har sat sig varige spor.

Truede dyr (Faktalink light)
Flere og flere dyrearter er i fare for at forsvinde. Det
skyldes blandt andet klimaforandringer, og at byerne
vokser, mens de vilde naturområder bliver mindre og færre.
Næsehorn og tigre er nogle af de mest udsatte dyr i
verden. De er ofre for krybskytter der sælger deres horn og
pels til høje priser på det sorte marked.

Nyheder fra Forfatterweb
To nye temaer og nye portrætter på Forfatterweb
i oktober

Tema: Sygdom i litteraturen
Sygdom i litteraturen er ikke et nyt fænomen. Amalie Skram
beskrev kritisk livet på sindssygehospitalet, St. St. Blicher
fortalte i ”Hosekræmmeren” hvordan ulykkelig kærlighed
endte i galskab, og i 1960’erne skrev forfattere som Tove
Ditlevsen, Klaus Rifbjerg og Leif Panduro om psykiske
lidelser. Tendensen er dukket op igen, nu med et mere
individualistisk fokus. 
 
Vi har samlet et udvalg af nyere skønlitterære værker hvori
fysisk eller psykisk sygdom spiller en rolle.

Tema – Nordisk litteratur
Hvad har nordisk litteratur tilfælles udover at være litteratur
udgivet i de nordiske lande? Er der en særlig forbundethed
og nogle fælles temaer i den nordiske litteratur? Man kan i
mange tilfælde sige at det melankolske og længselsfulde

http://www.faktalink.dk/titelliste/romerriget
http://www.faktalink.dk/titelliste/truede-faktalink-light
http://www.forfatterweb.dk/
http://www.forfatterweb.dk/nyheder/sygdom-i-litteraturen
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/lutz-hannah/nyheder/tema-nordisk-litteratur
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g g g g
kommer til udtryk i den nordiske litteratur, lige som en
nærhed til og sanselig registrering af naturen og lyset gør
det. Mennesket er tæt forbundet med den omkringliggende
natur, et vinterligt mørke og den lyse, lyse sommer.

Nye nordiske portrætter 
Helga Flatland
Den norske forfatter Helga Flatland debuterede i 2010 med
”Bliv hvis du kan, rejs hvis du må” kun 25 år gammel, og
hun begejstrede både kritikere og læsere. Bogen blev
hædret med flere priser, bl.a. Tarjei Vesaas’ debutantpris
og Ungdommens kritikerpris. Allerede året efter kom ”Alle
vil hjem, ingen vil tilbage”, og i 2013 afsluttede hun trilogien
med ”Der findes ingen helhed”. Begejstringen for hendes
bøger er kun blevet større for hver bog – både i Norge og
Danmark – og hun regnes som et stort prosatalent i norsk
samtidslitteratur.

Hannah Lutz
Den finlandssvenske forfatter Hannah Lutz har skrevet en
sindrig roman om det at være alene, at føle længsel og om
vildsvin. Hannah Lutz bevæger sig i et drømmende univers
og veksler mellem det virkelige og det fantastiske.
”Vildsvin” fra 2016 er en gådefuld roman hvor den dyrkede
natur møder vildskaben, og hvor håb og længsel går hånd i
hånd med afmagt og tomhed.

Kjell Askildsen
Kjell Askildsens skildringer af hvordan kvinder og mænd
støder sammen er et højdepunkt i den realistiske
novelletradition. Nordmanden demonstrerer i sine historier
at pausen i en samtale og et konfronterende blik kan sige
det hele. Han finder ind til det tavse punkt mellem
mennesker hvor de genovervejer om tilværelsen gik som
den skulle. Man kan vælge at forlade hinanden. Men man
kan også skænke en kop kaffe og sætte sig på terrassen.

Anders Abildgaard
Den danske digter Anders Abildgaard kandiderer til prisen
om at være den bedste digter som færrest læser. Siden
debuten Sætninger (2006) er det blevet til fire bøger i alt.
Senest udkom Ibis (2016). Alle Abildgaards bøger arbejder
sig frem som værker, projektorienterede sproglige
undersøgelser som bliver særligt tydeligt i Ibis hvor det er
forbandelsen og vreden der undersøges. Alligevel er der

http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/flatland-helga
http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/lutz-hannah
http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/askildsen-kjell
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/abildgaard-anders


19/6/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1216865 6/12

noget der binder dem sammen, og det er Abildgaards helt
særegne skrift. Han er simpelthen én af de stilistisk mest
bemærkelsesværdige digtere der skriver i dag.

Andre nye portrætter 
Nell Zink
I Nell Zinks roman ”Knald og fald” fra 2015 skildrer hun
kulturen i de amerikanske sydstater hvor hun selv er vokset
op med vægt på menneskelig identitet og muligheden for at
rykke sig fra sit ophav. Romanen er en skør historie, og
læseren forføres af den dansende tempofyldte prosa med
dramatiske inputs.

J.G. Ballard
Den britiske forfatter J.G. Ballard har skrevet en række
dystopiske science fiction-romaner, men er også en
kontroversiel kultforfatter hvis hallucinerende og
fragmentariske tekster skildrer en moderne virkeligheds
fiktionsgullasch. Han er dog også kendt for sine
selvbiografiske bøger som bearbejder barndommens
traumatiske krigsoplevelser i en japansk fangelejr under 2.
Verdenskrig.

Læseklubforfattere i oktober 
Sofokles
Sofokles har sammen med de andre græske
tragediedigtere lagt grundlaget for hele den vestlige
teatertradition og tilmed været en guldmine for de
humanistiske discipliner, især filosofi og psykologi.  ‘Kong
Ødipus’ læses i Klassikerklubben i oktober.

Michel Houllebecq
Hvis man ønsker at tage temperaturen på det moderne
vestlige samfund, så er Michel Houellebecq manden at gå
til. Senest er vi i Paris 2022 hvor Det Muslimske
Broderskab har overtaget magten i Frankrig.
‘Underkastelse’ læses i Romanklubben i oktober.

Nyheder fra Litteratursiden

http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zink-nell
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/ballard-j-g
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/sofokles
http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zhouellebecq00
http://www.litteratursiden.dk/
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Tema: Danske debutanter 2015-2016
Litteratursiden var med til at uddele Munch-Christensens
Kulturlegat på 2 x 50.000 kr. til Jonas Eika Rasmussen for
Lageret Huset Marie og Ursula Scavenius for Fjer fredag
den 30. september på Vejle Bibliotek.   
 
Lise Vandborg fra Litteratursiden var i øvrigt i TV Østjylland
den 28. september og fortælle om de shortlistede forfattere
til debutantprisen. Indslaget kan ses her. 
 
I lørdags den 8. oktober havde Litteratursiden i samarbejde
med Aarhus Kommunes Biblioteker et velbesøgt
arrangement med de to forfattere på Litteraturstedet på
Åby Bibliotek.

Litteratursidens program på Bogforum
Disse forfattere optræder på Litteratursidens stand: 
•    Kirsten Thorup 
•    Merete Pryds Helle 
•    Pia Tafdrup 
•    Eva Tind 
•    Benn Q Holm 
•    Trisse Gejl 
•    Marlene Ravn 
•    Mikkel Rosengaard   
•    Kristina Stoltz 
 
Desuden står vi for to forfatterinterviews på bibliotekernes
stand, lørdag kl. 15 og 16, med henholdsvis Merete Pryds
Helle og Jussi Adler-Olsen. Derudover har vi en udstilling
 på Litteratursidens stand, som knytter an til vores tema i
november om Murakami. I den forbindelse vil Murakamis
danske oversætter Mette Holm fortælle om forfatterskabet
og om at oversætte Murakamis værker.

Tema i oktober: Forunderlig Fantasy
Fantasygenren lever i bedste velgående – det er en genre
der igen og igen blomstrer op og drager nye læsere ind i
det fantastiske univers. Vi præsenterer en række gode
artikler, der belyser forskellige felter inden for fantasy. Som
altid er der en liste og plakat til tryk samt en power point-
præsentation til udstillinger i bibliotekerne. Find materialet
her. 
 
For at koble til DDB CMS, er her en søgestreng med alle
bøgerne fra temaet. Søgestrengen kan sættes direkte ind i

http://www.litteratursiden.dk/temaer/danske-debutanter-2015-2016
http://www.litteratursiden.dk/skoenlitteratur/analyser/eika-rasmussen-jonas-lageret-huset-marie
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/fjer-af-ursula-scavenius
http://www.tv2oj.dk/kulturkampen/hor-anmeldernes-dom-over-aros-udstilling-no-man-island-satanic-verses?autoplay=1#player
http://www.litteratursiden.dk/temaer/forunderlig-fantasy
http://www.litteratursiden.dk/temaer/forunderlig-fantasy
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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: 
51321944 OR 51171446 OR 52312582 OR 51894308 OR
51116496 OR 27974864 OR 25941314 OR 25641817 OR
51212274 OR 29024634 OR 52410908 OR 51595513OR
50922065 OR 2561049 0 OR 52342287 OR 50940004 OR
26784255 OR 51975650 OR 51099966 OR 29047596 OR
28315341 OR 51099966 OR 51669622 OR 50699803 OR
52319498 OR 52232309 OR 27403204 OR 28986181 OR
51361180 OR 52398517 OR 29720207 OR 24308510 OR
51962176

Minitema om tegneserier
Læs vores minitema om tegneserier og bliv inspireret.

Kommende temaer på Litteratursiden: 
November: Haruki Murakami 
December: Børnelitteratur 2016

Samarbejde med DR om Romanprisen
Niels Lyngsø er nomineret til DR Romanprisen for sin nye
roman Himlen under jorden, der diskuteres i
romanklubberne i februar. 
  
Nu kan vi præsentere analyser af de to første romaner som
er nomineret til prisen: 
Erindring om kærligheden af Kirsten Thorup og Folkets
skønhed af Merete Pryds Helle.

Udvalg af klassikere
I en tid, hvor læserne ofte bliver skræmt væk af tunge
bøger, fandt vi de bedste artikler og boglister frem om
klassikere i forbindelse med Klassikerdagen 2016. 

Bogliste: Syv klassikere for begyndere
Klassikere. Litteraturens største hits. Vi giver syv bud på
klassikere der er nemme at tilgå.

Blogindlæg af Litteratursidens forfatterambassadør
Lotte Kirkeby Hansen
Jeg elsker at høre, hvor og hvordan andre forfattere
arbejder. Og hvis jeg selv bliver forstyrret eller går i stå,
hjælper det (næsten) altid at tænke på et strygebræt og en
skrivemaskine.

http://www.litteratursiden.dk/temaer/tegneserier-til-tiden
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/himlen-under-jorden-af-niels-lyngsoe
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/himlen-under-jorden-af-niels-lyngsoe
http://www.litteratursiden.dk/skoenlitteratur/analyser/thorup-kirsten-erindring-om-kaerligheden
http://www.litteratursiden.dk/skoenlitteratur/analyser/pryds-helle-merete-folkets-skoenhed
http://www.litteratursiden.dk/artikler/klassikerdagen-2016
http://www.litteratursiden.dk/lister/syv-klassikere-for-begyndere
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser
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Oversigt over nye skønlitterære udgivelser i
oktober
Nye udgivelser af blandt andre Jussi, Mondrup og Reuter,
Ragde, Guillou og Murakami.

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

Nyheder fra eReolen
eReolen Go
eReolen Go har nu været i gang i mere end en måned. Der
er kommet flere biblioteker og skoler med siden starten, og
vi er nu oppe på 54 biblioteker og 560 skoler, og det
betyder, at der i alt er ca. 200.000 elever, der har adgang til
eReolen Go via UNI-Login.    
  
I den første måned er der lånt 11.066 e-bøger/lydbøger
med UNI-login og 1616 med bibliotekslogin på eReolen Go.
iOS og Android App’en er downloaded 2443 antal gange. 
De biblioteker, der har haft de største antal udlån er
Herning, Aabenraa, Faaborg Midtfyn og Ringkjøbing-
Skjern, der ligger med omkring 1000 udlån for september
måned. Der er biblioteker/kommuner, hvor der endnu er
meget få udlån pr. tilmeldt elev, så der er baggrund for at
synliggøre og markedsføre servicen yderligere. 
 
Markedsføringsmaterialer og vejledninger  
Markedsføringsmaterialer kan hentes fra eReolens footer
under Presse/eReolen Go. Her finder I plakater,
webbannere, flyere og storskærmsgrafik. Pressemateriale
kan også findes i footeren på eReolen Go, under
”Markedsføringsmateriale. ” Vejledninger og FAQ kan I
finde i footeren på eReolen Go websitet. 
 
Inspiration og nyheder  
Der er inspiration at hente på eReolen Go til at lave
nyheder til de lokale bibliotekers hjemmesider. eReolen
Go’s nye børneredaktion lægger løbende nyheder ind på
forsiden med forslag og inspiration til læsning, karusseller
mv., og der er også formidling rettet til børnene via de
sociale medier, på Instagram og Biblo. 
  
Statistik for eReolen Go

http://www.litteratursiden.dk/blogs/marit/20161003
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser
https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/node/656
https://ereolengo.dk/content/markedsfoeringsmaterialer
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Statistik for eReolen Go 
Vi har etableret et sæt statistikker, hvor I løbende kan følge
udviklingen for det enkelte bibliotek og udlånet på
landsplan. Bibliotekerne har desuden adgang til at følge
udviklingen i udlånet lokalt på UNI-Login løsningen på den
kendte administrationsside hos Publizon, hvor der findes et
link til den udvidede statistik for eReolen Go nederst på
siden. Det er også på Publizons administrationsside, det er
muligt at sætte lokale udlånsbegrænsninger og
beløbsgrænser for eReolen Go.

Følg eReolen Go på Instagram
Nu kan du og alle bibliotekets unge brugere følge eReolen
Go på Instagram og få ny inspiration til fritidslæsningen.
Her får I selvfølgelig både læse- og lytteanbefalinger,
hverdagsafstemninger og en masse nuttede dyr i feedet.
Vær med til at dele billeder af børn og unge, der læser
eReolens materialer med hashtaggene: #ereolengo,
#ssschjeglæser eller #sjoverelæsning.
 

Efterårskampagne fra eReolen
Tema og markedsføringsmaterialer 
eReolens efterårskampagne starter i uge 42 og kører
resten af oktober og november. Kampagnen retter sig mod
nye brugere. Den henvender sig til en meget stor
målgruppe, defineret i ”Fremtidens biblioteker,” der
sjældent benytter biblioteket. Målgruppen er mænd og
kvinder i alderen 40-69 år, og de udgør et segment, der
næsten ikke benytter bibliotekets digitale tilbud.
Målgruppen udgør samtidigt et stort potentiale for at få nye
brugere. 
 
Kampagnen har valgt at fokusere på den del af
målgruppen, der bor i områder med langt til det fysiske
bibliotek, og som primært anvender bil som
transportmiddel. Denne målgruppe anvender radio og tv
som primære medier, og deres interesser er have, natur og
håndarbejde. Med kampagnen vil eReolen øge både læse-
og lyttelysten hos målgruppen og sætte fokus på eReolens
tilbud. 
 
Kampagnen vil gennem nyheder og karruseller på
hjemmeside og i apps fokusere på emnerne biografier,
krimier, historiske romaner, romaner og bøger, der har
vundet priser.  Vi vil desuden understøtte kampagnen på
Facebook med opslag om:

http://ereolen.us12.list-manage.com/track/click?u=89de2e3fbebaad9911bbf0cff&id=8389119e3a&e=f49aed03f5
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Biografier, spændende historier og personer fra
virkeligheden.
At lave andre ting, mens man lytter til lydbøger: ”Tag
din lydbog med, når du…”
Bøger om film og musik
Lydbøger til efteråret

Bibliotekerne er meget velkommen til at dele opslagene fra
eReolens Facebook side. 
 
Der er udarbejdet et motiv til efterårskampagnen, som vil
fokusere på lydbogens potentiale, både som underholdning
i sig selv, men også som alternativ til radiolytning. Dvs. at
man kan lytte til en bog, mens man laver andre ting.
Motivet skal inspirere målgruppen til at lytte til litteratur, når
de laver andre ting, som at køre bil, vaske op eller andet
arbejde i eller omkring hjemmet. 
 
Markedsføringsmaterialer til tryk og digital anvendelse, bl.a.
til storskærme og webbannere, til kampagnen på
www.ereolen.dk under ”Presse” og ”Kampagner” i footeren.
Materialet bliver tilgængeligt fra uge 42. 
 
Vi opfordrer bibliotekerne til at benytte eReolens karruseller
og nyheder på deres egne hjemmesider. For spørgsmål
angående rekvirering af faust-numre til karruseller, skriv til
nikb@aarhus.dk.

Telefonsupport
eReolens telefonsupport er startet op den 1. oktober.
Nummeret til telefonsupporten er 7026 3636, og telefonen
er åben i følgende tidsrum: 
  
Mandag klokken 18-20 
Onsdag klokken 10-12 
Lørdag klokken 10-11 
  
Telefonsupporten er en supplering til den almindelige
mailsupport på eReolen.
 

Statistik
Månedsstatistik for eReolen - ebøger 
Månedsstatistik for eReolen - lydbøger 
Månedsstatistik for eReolen Global
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https://www.facebook.com/ereolen.dk.netlydbog.dk/
https://ereolen.dk/node/11
mailto:nikb@aarhus.dk
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/10/September-2016_Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/10/September-2016-Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2016/10/Global_afraportering_sept.pdf
http://www.netbib.dk/
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Netbib.dk er en blog og et nyhedsbrev til og for landets biblioteker om eReolen.dk, Litteratursiden.dk, Bibzoom.dk,
Biblo.dk og eKurser.nu samt DBC’s services; Filmstriben, Spil og medier, FaktaLink og Forfatterweb. 
 
Du får denne mail fordi du har tilmeldt dig på vores hjemmeside 
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