Biblioteken i Norrbotten har för närvarande avtal med leverantören Elib. De har under
hösten förändrat sitt upplägg och detta påverkar våra möjligheter att erbjuda lån av
e-böcker. Elib har infört en flexibel prissättning vilket innebär att priset per lån för
biblioteken kan variera mellan ca 10 till 100 kronor. Tidigare hade biblioteken ett fast pris på
20 kronor per lån. Den nya prissättningen gör att biblioteken inte kommer kunna erbjuda
lika generöst med antal lån som före förändringen. Vi kommer i det nya upplägget att
erbjuda två lån per låntagare och kalendermånad. Ser vi möjligheter att reglera detta,
utifrån vad budgeten tillåter, kan antalet lån komma att höjas.
En fördel med det nya systemet är att förlagen kommer att tillgängliggöra nya böcker
snabbare, vilket ger ett mer attraktivt utbud.
E-bokslån sker via vår leverantörs på sidan http://norrbotten.elib.se/
Det går också att låna via vår webbplats bibblo.se:
https://www.bibblo.se/index.php/vara-tjanster/e-bocker
Att folkbibliotek i Sverige ska erbjuda lån av e-böcker är i dag en självklarhet. Det finns dock
ingen enhetlig nationell lösning hur detta ska gå till. I dagsläget kan biblioteken sluta avtal
med de få leverantörer som finns på marknaden och det är liten eller obefintlig konkurrens
på området.
Sveriges Kommuner och Landsting driver via sin egen organisation SKL frågan genom att
teckna avtal direkt med förlagen om prissättingen av e-böcker. I dagsläget har avtal slutits
med förlaget Natur & Kultur vilket lett till lägre priser för biblioteken för just deras böcker.
Vi i Norrbotten hoppas på att fler sådana nationella avtal tecknas så att priserna per lån kan
regleras till överkomliga nivåer.
Det kommer fortsättningsvis att ske förändringar inom e-boksområdet under hela 2015.
Dels kommer SKL fortsätta sitt arbete, dels kommer Kungliga Biblioteket se över
möjligheterna att förmedla de fria e-resurser som idag finns i Sverige. Med fria e-resurser
menas de e-böcker som inte är skyddade av upphovsrätt. Biblioteken i Norrbotten kommer
också att försöka utveckla sina tjänster så att fler lån ska kunna göras per låntagare/månad,
exempelvis hoppas vi på en lösning där låntagaren själv kan påverka sina antal lån genom
att välja billigare böcker och då få tillgång till fler lån. Vi återkommer med nya
pressmeddelanden vid framtida förändringar.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta någon av nedanstående:
Erica Forsgren, Norrbottens länsbibliotek, 072-364 40 77
Fredrik Rönnberg, Bibliotekschef i Boden, 0921 – 62485 / 070-616 24 8
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