
1 (2) 

Vad vill du att vi ska digitalisera? 

Nedan kan du läsa frågorna och om du vill kan du ringa 010-709 32 17 

för att lämna dina svar via telefon eller e-posta dem till eodopen@kb.se 

Dina inlämnade önskemål hjälper bibliotek och andra 

kulturarvsinstitutioner att prioritera vilka böcker som ska digitaliseras i 

framtiden. Dina synpunkter och önskemål är mycket värdefulla för oss! 

Vi vill veta vilka text-baserade verk du är intresserad av och i vilket 

tekniskt format du föredrar när du läser dem. 

Enkäten görs inom ramen för EODOPEN, ett samarbetsprojekt mellan 

bibliotek från 11 länder som finansieras av Europeiska unionen. 

Kungliga biblioteket ansvarar för det svenska deltagandet i EODOPEN. 

Fråga 1. Är det generellt sett något ämnesområde, typ av böcker, som 

du är intresserad av och skulle önska få digitaliserade? 

Fråga 2. Är det några särskilda böcker som du skulle önska att få 

digitaliserade? Ange författare, titel och eventuellt utgivningsår för varje 

bok som du önskar ska digitaliseras. 

Fråga 3. Hur ofta brukar du vanligen använda bibliotek? Är det någon 

gång i veckan, någon gång i månaden, någon gång per halvår, någon 

gång per år, mer sällan eller inte alls? 

Fråga 4. Vilken är den främsta anledningen till att du använder bibliotek? 

Du kan svara med egna ord. 

Fråga 5. Föredrar du att använda fysiska medier eller e-medier? 

Fråga 6. I vilket filformat vill du helst ta del av digitala böcker? De finns 

till exempel som pdf, epub, som ljudbok, som talbok/Daisy. 

Fråga 7. Hur läser du helst en e-bok? På mobilen, på läsplatta, på dator, 

Daisyspelare eller något annat sätt? 

Fråga 8. Har du några särskilda behov som påverkar hur du kan läsa 

digitala böcker? 

Fråga 9. Är du kvinna eller man? 

Fråga 10. Hur gammal är du? 
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Fråga 11. Kan vi på Kungliga biblioteket få kontakta dig för att ställa 

fördjupningsfrågor kring användningen av digitala böcker? I så fall, 

lämna gärna dina kontaktuppgifter namn, e-post och telefonnummer. 

Avslutning 

Böcker i Kungliga bibliotekets samlingar publicerade fram till ca 1920 

kan redan beställas idag som e-böcker via tjänsten Ebooks on Demand 

(EOD).  

Stort tack för att du medverkade i vår enkätundersökning! Vi tar med oss 

dina önskemål i projektets arbete och det pågående digitaliseringsarbete 

som görs på Kungliga biblioteket. 

 

 

 

 

 

 


