
Pressemeddelelsesskabelon 
 

Vores kommunikationsfolk understreger, at journalister godt kan lide at kunne sakse pressemeddelelser 

nedefra, og vi henviser i øvrigt til de vedhæftede FAQ-slides fra den udsendte quick-guide til eReolen 2015. 

--- 

Overskrift 

Fx ”Flere e-bøger til [kommunens] borgere” eller ”Alle e-bøger samles nu på én portal” 

Underrubrik 

For biblioteker med EBIB: Bibliotekets e-bøger samles nu på eReolen, så der bliver én adgang for 

kommunens borgere. Der bliver flere end 9.000 titler allerede fra 15. januar, og der kommer hele tiden nye 

til. Dette kommer oveni de 4.300 netlydbøger. 

For biblioteker uden EBIB: ”[Kommunens] borgere får nu adgang til over 4.000 flere titler fra de store forlag 

som Gyldendal og Lindhardt & Ringhof. Det næsten fordobler antallet af tilgængelige e-bøger og kommer 

oveni de 4.300 netlydbøger. Titlerne bliver tilgængelige på eReolen.dk. 

Alle: ” ”I løbet af foråret bliver der oven i købet ubegrænset adgang til dele af den digitale samling, som det 

kendes fra fx Mofibo og Netflix.” 

Yderlige teksteksempler 

”Folk i [landsby] eller [belastet kvarter] kan nu nyde litteratur uden turen ind til [hovedby]. ” 

”Pendlerne får nu mere litteratur til turen af [kommunens] bibliotek.” 

”Det bliver nu nemmere lige at finde gode bøger til godnatlæsning” 

Inspiration: til teksteksempler 

”Alt fra børnebøger til kogebøger”  

”Danske romaner af koryfæer som Klaus Rifbjerg og Bjarne Reuter og masser af nye navne” 

 ”Fantasy af Rick Riordan”  

”Krimier af Michael Katz Krefeld”  

”Nu kan du endelig få læst ”Profeterne i Evighedsfjorden” af Kim Leine på eReolen”  

Lokal forfatter eller emne her 

Citat fra borgmester, udvalgsformand, bibliotekschef, lokal kulturpersonlighed 

Strategisk kobling 

”Biblioteket vil i løbet af året lave arrangementer, der forbinder e-bøgerne med det fysiske bibliotek.” 

”Tiltaget ligger i forlængelse af [kommunens] indsats for at [blive mere digital / få børn til at læse mere / 

Danmark Læser etc.]. [Evt. statistik fra Kulturministeriets hjemmeside for Danmark Læser]  



”Tiltaget ligger i forlængelse af [bibliotekets indsats for X / omstrukturering / fokus på øget selvbetjening / 

digital omstilling]” 

Praktisk / faktaboks 

Hvordan får man adgang? Borgerne skal ned og have en pinkode. Web-adressen er ereolen.dk. Der er en 

app iOS, mens app’en til Android er undervejs. Netlydbøger kan downloades til offline lytning. I kommune 

kan man have X og X lån samtidigt eller kommune udvider nu, så man kan have X lån på den fælles tjeneste. 

Fakta a la 

”eReolen har været folkebibliotekernes egen portal på nettet for udlån af e-bøger siden 2011” ”Alle danske 

folkebiblioteker tilbyder eReolen, hvor også netlydbøgerne er at finde” 

”Senere i 2015 regner man med at kunne tilbyde hundredvis af værker fra den klassiske danske litteratur og 

hernæst forsøg med udenlandske e-bøger og netlydbøger” 

--- 

Se også den nationale pressemeddelelse: 

 http://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/nyheder/pressemeddelelse-nye-e-bogsudlaansaftaler-paa-plads/  

http://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/nyheder/pressemeddelelse-nye-e-bogsudlaansaftaler-paa-plads/

