
 

 
 

 

 

Välkommen till kursen E-boken: distribution och läsning! 

Varmt välkommen till den fristående kursen E-boken: distribution och läsning 7,5 hp. Kursen 

äger rum parallellt i utökat format, E-boken: produktion, distribution och läsning 15 hp, som 

ges i masterprogrammen Digital Libraries and Information Services (DLIS) och Digital 

Libraries (DLIS).  

Kursens utgångspunkt är att placera in e-boken in i ett kulturellt och historisk sammanhang. 

Idag har e-boken en etablerad om dock blygsam plats vid sidan av pappersboken på den 

svenska bokmarknaden. Kunskap om hur distributionen av e-boken ser ut dels på den 

öppna, kommersiella marknaden dels på den icke-kommersiella marknaden, dit biblioteken 

hör, erbjuds i kursen. Vi kommer att studera möjligheter och problem inom distributionen 

och även uppmärksamma de nya distributionsmodeller som förekommer idag. Till 

distributionen hör även de ekonomiska och juridiska villkor som reglerar e-boksmarknaden. 

Den andra kursmodulen uppmärksammar användarledet och läsningen. Den digitala 

läsningen har ökat kraftigt under senaste 10-15 åren. Mot bakgrund av detta erbjuder 

kursen kunskaper om digital läsning med fokus på e-boken. Läsning på olika typer av 

läsverktyg presenteras och analyseras, liksom kunskap om de konsekvenser digital läsning 

har på kognitiva processer, fenomenologiska upplevelser och sociala praktiker. 

Kursen ges på kvartsfart, distans med en obligatorisk sammankomst i Borås. Kursstart äger 

rum den 15 januari. Samtidigt som du registrerar dig, får du tillgång till kursmodulen i 

lärplattformen PingPong. Här hittar du den information, instruktioner och 

undervisningsmaterial samt kontaktforum som du behöver.  

 

Vi hoppas att du ska komma att utveckla dina kunskaper om e-boken och trivas bra med 

kursen. Än en gång: Varmt välkommen! 

 
Alen Doracic, kursansvarig 

alen.doracic@hb.se 
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Registreringen görs på webben och öppnar  i början av januari 2018. Gör din registrering 

enligt de anvisningar du fått. Observera att du måste registrera dig för att behålla din plats på 

utbildningen. 

Notera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. All information 

finns på webben/PING PONG. När du registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen 

PING PONG – du loggar in med ditt användarnamn (S18xxxx). När du loggat in så kommer 

du att ha tillgång till din aktivitet/kurs och där hittar du all information du kan behöva inför 

kursstart. Du behöver därför logga in snarast i PING PONG så att du inte missar någon 

viktig information. 

Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se 

Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se 

Vi ber dig att kontakta oss via mail om du inte tänker ta din plats i anspråk. 

E-post:  bhs@hb.se Uppge namn och personnummer vid kontakt. 
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