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Danmarks største e‐bogskatalog klar til udlån
Tusindvis af e-bøger fra store og små danske forlag bliver nu igen tilgængelige for udlån på
de danske folkebiblioteker.
Det sker med distributionsselskabet Publizons lancering af portalen eBib.dk, hvorfra lånerne
vil kunne låne e-bøgerne, hvis kommunens bibliotek har tilsluttet sig ordningen. eBib.dk er
etableret efter et sammenbrud i forhandlingerne mellem Forlæggerforeningen og konsortiet
bag eReolen. Det fik en række af landets største forlag til at trække sig fra eReolen, der for
godt et år siden startede som et forsøgsprojekt om udlån af e-bøger.

Alle forlag kan være med
I samarbejde med Publizon kan disse forlag nu præsentere det hidtil største udbud af udlånstitler på det danske marked. Blandt de deltagende forlag er indtil videre Politikens Forlag, Modtryk, DJØF Forlag, Gads Forlag, Lindhardt og Ringhof og Gyldendal, men alle danske forlag har mulighed for at gøre deres e-bogstitler tilgængelige for udlån via eBib.dk.
”Bibliotekerne har gennem tiden været en vigtig samarbejdspartner for forlagene, og en
lang række forlag bakkede derfor også op om eReolen, der startede i efteråret 2011 som et
pilotprojekt for at teste og udvide samarbejdet til e-bøger. eReolen har på mange måder
været en succes, men udlånsmodellen viste sig at blokere for udviklingen af det kommercielle e-bogsmarked. En række større forlag har ønsket at afprøve en ny forretningsmodel,
der kan skabe en bedre balance mellem bibliotekstilbud og markedet. Derfor lanceres
eBib.dk, og forlagene håber, at flere biblioteker vil være med til at afprøve denne model, så
vi kan høste flere erfaringer,” siger Christine Bødtcher-Hansen, direktør for Forlæggerforeningen.
Bibliotekerne bliver på eBib.dk tilbudt e-bøgerne i en såkaldt licensmodel. Det betyder, at
bibliotekerne indkøber det antal eksemplarer af en titel, de ønsker at kunne udlåne samtidigt. E-bogen kan herefter udlånes fire gange, inden biblioteket igen skal købe et eksem-

plar. Priserne pr. udlån vil i gennemsnit svare til de priser, bibliotekerne tidligere gav pr.
udlån i eReolen.
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