Bibliotekerne lancerer ny ebogsservice
I 68 af landets kommuner kan man fremover gratis låne ebøger og læse dem på computer, tablet eller smartphone.
Køen for at låne de mest populære bøger bliver nu kortere, når bibliotekerne fra den 1. november tilbyder brugerne at låne ebøger gennem hjemmesiden eReolen.dk. 51 forlag har allerede tilmeldt sig servicen, og der er flere på vej. Dermed er der omkring 2.000 titler, der kan
lånes som e-bog. Indtil videre er 68 kommuner med i projektet, men der kommer løbende nye
til.
Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Jens Thorhauge ser frem til, at brugerne kan tage
det nye tilbud i brug. ”Med den nye ebogsservice – eReolen.dk - tager bibliotekerne endnu et
stort skridt imod servicering af borgerne på det digitale område. Ebøgerne vinder stadig større
udbredelse, og det er vigtigt, at bibliotekerne er med på beatet og sørger for at understøtte
borgernes behov. Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at over 50 forlag har tilmeldt sig servicen, og at tilsvarende gælder for flertallet af de danske biblioteker,” siger han.
Bibliotekerne kan for eksempel tilbyde lånerne at læse Helle Helles ’Dette burde skrives i nutid’, Dy Plambechs ’Gudfar’ og Helene Turstens ’Venter i mørket’ som ebog. Fra begyndelsen er
der op mod 2.000 aktuelle ebogstitler fra blandt andre Lindhardt & Ringhof, Gyldendal og Rosinante & co.
Også direktør for Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen ser frem til den nye bibliotekservice. ”Med eReolen bidrager bibliotekerne igen til at udvikle det digitale Danmark, og
sikre den kulturpolitiske målsætning om fri og lige adgang for borgerne. Det er godt at se, at
bibliotekerne også på ebogsområdet, sørger for den gratis adgang til medierne”, udtaler han.
Ebøgerne kan læses på pc, smartphones og tablet (understøtter Android, iPhone/iPad/iPod,
Windows m.fl.). Websitet eReolen.dk vil automatisk tjekke hvilken platform brugeren anvender
og servere ebogen, så den er tilpasset platformen. I første fase opbygges systemet på samme
platform som Netlydbog.dk og vil også indeholde relevante anmeldelser hentet fra Litteratursiden, aktuelle filmklip samt brugerratings. Servicen baseres på download og bygger på Adobe
DRM-beskyttelse, som sikrer ebøgerne imod piratkopiering.
Projektet er udviklet med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier og i et samarbejde mellem biblioteker og forlag og en række tekniske leverandører.
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