Erfaringer med Lectio E-bogsudgivelse
Forlægger Henning Lund fra Bogforlaget Frydenlund fortæller om sine erfaringer med udgivelse
af e-bøger gennem Lectio.
”Det er sjældent, at der kommer nogen
til en med et projekt, der ikke indebærer,
at man skal lave det meste selv, men
da MaCom henvendte sig til os, var det
undtagelsen, der bekræfter reglen. De
viste os deres publicer-system, hvori vi
blot skulle uploade indholdet.
Vi er et mellemstort forlag, der før
udelukkende har befundet sig på
papirbogsmarkedet, og vi har siden
vores opstart i 1990 specialiseret os i
bl.a. faglitteratur. Vi har derfor erfaring
indenfor både kvalitetssikring og
bogsalg.
I vores samarbejde med Lectio, der
leverer IT-løsninger, optimerer vi
elevernes adgang til fagmateriale. Lectio

har allerede en etableret platform
og kontakt til gymnasierne, og indføringen af e-bøger bliver en indlysende
og naturlig del af elever og læreres
hverdag.
E-bøger er bøger, der ligger som
pdf-filer i Lectio. På forlaget omskriver
vi papirbøgerne, så de kan indlæses
elektronisk. Skolerne får mulighed for at
leje adgang til e-bøgerne til hele skolen
på én gang. Skolerne kan opbevare
bøgerne i en stor database i Lectio, og
eleverne kan læse lektier direkte fra
computere. Ved lejen får vores forlag
70 % mens MaCom får 30 %, hvilket,
vi synes, er en fair aftale, da det er
dem, der leverer den færdigudviklede
platform.

Skolerne kan være sikre på, at vi kan
levere e-bøger nok til alle elever, og at
de har adgang til de e-bøger, som de
skal bruge. Derved lettes arbejdet også
for skolens bogdepot. Vi kan levere
det optimale undervisningsmateriale,
mens Lectio hurtigt kan finde frem til de
relevante faglærere.
Grunden til, at vi på Frydenlund har valgt
at indgå i et samarbejde med Lectio om
at distribuere bogmateriale på en, for
os, ny måde er, at vi tror på den digitale
udvikling, og vi synes, at samarbejdet
med Lectio er givtigt for begge parter.
For skolerne bliver det mest interessante, at man kan kombinere det
analoge bogdepot med det digitale.”
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