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Anvendelsen af eReolen stiger markant 

 

 Statistikken fra januar måned viser en 

vækst i antallet af downlån fra eReolen 

på 53 % i forhold til december. Antallet 

af unikke lånere er steget med 43 % og 

antal besøgende på sitet med 47 %. 

Samtidig kan vi nu se at antallet, der 

besøger eReolen fra mobile enheder nu 

er oppe på 54 %.  

Der er forsat forlag som tilmelder sig 

eReolen.dk og gør deres titler tilgænge-

lige for eReolens brugere. Lige nu er der 

80 forlag, der har indgået aftale om, at 

levere titler til eReolen.dk, og siden sid-

ste nyhedsbrev er det bl.a. forlagene 

Tekst og Tal, Thomas Teglgaard og Aal-

borg Universitetsforlag, som har valgt, 

at tilslutte sig eReolen.dk. Den samlede 

liste over tilmeldte forlag kan du se via 

linket: https://ereolen.dk/forlag. Antal-

let af titler på eReolen.dk er nu 2071. 

 

Vi vil antage at væksten i anvendelsen 

af eReolen.dk delvist kan forklares ved, 

at de enkelte biblioteker har givet ad-

gang til, at der kan lånes flere ebøger 

pr. låner nu hvor prisen pr. lån er halve-

ret pga. af tilskuddet fra Styrelsen.  

 

Prisen falder 

Væksten i anvendelsen af eReolen.dk 

betyder, at vi nu har bevæget os et trin 

op ad rabattrappen for pris pr. downlån. 

Prisen er således faldet fra 18,50 kr. til 

18 kr. for titler, der er under et år gam-

le og fra 15 kr. til 14,50 for titler der er 

ældre end 12 mdr. Vi har med udgan-

gen af januar brugt 530.000 kr. af de 1 

mio. kr. som Styrelsen bevilgede til køb 

af indhold på eReolen.dk, så vi regner 

med, at vi fortsat kan reducere prisen 

for downlån med 50 % i februar og et 

stykke ind i marts. Hvis den nuværende 

tendens holder, falder prisen på rabat-

trappen i februar til 17,50 kr./14 kr. for 

titler, der er henholdsvis mere end eller 

mindre end 12 måneder gamle. 

 

Emneord 

Emneindgangen til eReolen.dk er ikke 

særlig god. Det skyldes at titlerne på 

eReolen.dk ikke er katalogiseret af DBC. 

Den emneindgang vi har kunnet levere 

beror på nogle såkaldte BIC koder, som 

forlagene lægger på de enkelte titler, og 

som vi får med fra den tekniske distri-

butør. DBC er nu gået i gang med kata-

logiseringen af ebøgerne fra eReolen, og 

vi håber snart at kunne forbedre emne-

valget og dermed søgefaciliteterne på 

eReolen.  
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