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Uppdrag till Kungl. biblioteket att inleda en försöksverksamhet med att
tillgängliggöra e-böcker
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att inleda en försöksverksamhet med syfte att möjliggöra för externa distributörer att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. I uppdraget
ingår även att säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur finns
tillgänglig via Libris för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.
För genomförande av uppdraget får Kungl. biblioteket rekvirera
2 000 000 kronor engångsvis av Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske
senast den 30 november 2013 och hänvisa till detta besluts diarienummer.
Kostnaden ska belasta utgiftsområde 17, anslagsposten 6 Bidrag till
allmän kulturverksamhet − del till Kammarkollegiet inom anslag 1:2
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete.
Kungl. biblioteket ska lämna en slutredovisning av uppdraget till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 februari 2015.
Redovisningen ska innehålla en redogörelse för uppdragets genomförande och dess resultat samt en redovisning av hur medlen har använts.
En delredovisning ska lämnas den 1 maj 2014. Medel som inte använts
för sitt ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen har i propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3) bedömt
att det är angeläget att folkbiblioteken i ökad utsträckning kan
tillhandahålla elektronisk litteratur och samtidigt kunna hantera
kostnaderna för detta. En typ av elektroniskt material som utnyttjas i allt
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för liten utsträckning vid framför allt folkbiblioteken, är litteratur som
inte är upphovsrättsligt skyddad.
Att utveckla Libris som nationell katalog ligger inom ramen för det
samverkans- och utvecklingsansvar för det allmänna biblioteksväsendet
som Kungl. biblioteket har sedan 2011, vilket också tydliggörs i regeringens förslag till ny bibliotekslag (prop. 2012/13:147).
I utvecklingen av Libris finns det, enligt Kungl. bibliotekets förstudie
Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till
bibliotek, potential att låta olika externa leverantörer tillhandahålla
elektroniska filer kopplade till katalogposterna. Att vidareutveckla dessa
möjligheter skulle dels kunna ge biblioteken enklare tillgång till fri
litteratur, dels ge utrymme för flera konkurrerande distributörer att
erbjuda litteratur i e-boksformat till biblioteken. Detta bör ge folkbiblioteken möjlighet att i högre utsträckning förhandla om avgifter och skapa
förutsättningar för bättre kostnadskontroll samt ge folkbiblioteken
bättre möjligheter att välja sitt eget utbud. Utvecklingen av Libris
kommer även att komma forskningsbiblioteken till del.
Regeringen bedömer mot denna bakgrund att Kungl. biblioteket bör ges
ett särskilt uppdrag att inleda en försöksverksamhet för att möjliggöra
för externa distributörer att tillgängliggöra e-böcker via den nationella
katalogen Libris och säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur finns
tillgänglig denna väg för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.
På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth
Birgit Gunnarsson
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