
Links til Morten Dürr - Seminar i Viborg - 4.- 5. marts.!!
Hermed links til nogle af mine ebøger. Jeg har udgivet alle bøgerne selv. De er alle forsøg på at få 
billede og tekst til at fungere sammen i det digitale domæne - og samtidig giver de et indblik i, hvad 
man kan producere selv - uden at budgettere med store poster til it-ekspertise.!!
kh. Morten!!
Miki - en interaktiv billedbog til ipad. !
Et forsøg på at koble billedbogens velkendte sideopslag med få velvalgte og for historien relevante 
interaktive elementer.!
https://itunes.apple.com/dk/app/miki/id763473165?mt=8&ign-mpt=uo%3D4!!!
“Erik maler hunden blå” - billedbog til ipad med højtlæsning.!
Min første ebogsudgivelse - og den første bog i Danmark med fikseret layout og højtlæsning.!
https://itunes.apple.com/dk/book/erik-maler-hunden-bla/id477513994?mt=11&ign-mpt=uo%3D4!!!
Marias dukke - beriget ebog med video.!
Et forsøg på at overføre en meget aflang billedbog til ipad’ens langt mere kvadratiske skærm. !
https://itunes.apple.com/dk/book/marias-dukke/id519636447?mt=11&ign-mpt=uo%3D4!!!
Da Stella mistede håret - beriget ebog med video.!
Målet var at lave en ebog, som også kunne opleves på en lille mobil-skærm!
https://itunes.apple.com/dk/book/da-stella-mistede-haret/id483157935?mt=11&ign-mpt=uo%3D4!!!
Stille post - letlæsningsbog i nyt layout optimeret til ipad’ens skærm.!
Jeg er ofte blevet skuffet over forlagets konvertering af papirbog til ebog - derfor har jeg arbejdet 
med et optimeret layout - som samtidig giver bedre navigation af bogen med en visuel 
indholdsfortegnelse.!
https://itunes.apple.com/dk/book/stille-post/id505541813?mt=11&ign-mpt=uo%3D4!!!
“Skan en ebog” - min egen “streamingtjeneste” af ebøger til skolebibliotekerne.!
Ebogens store force er tilgængelighed. Jeg har på forskellig vis undersøgt muligheden for at stille 
mine ebøger til rådighed for skolebibliotekerne. “Skan en ebog” er en platform, hvor tilgang via qr-
kode, online streaming, samt ebøger i epub3 format sikrer tilgængelig på tværs af IOS/Android 
platforme - og samtidig giver et sikkert layout samt et værn mod piratkopiering.!
http://mortendurr.wix.com/forlagetplot!!
Ille Isbjørn fra sidste isflage!
Kan man lave en billedbog med den børnevenlige og populære ipad app “book creator” - og sætte 
den til salg i ibookstore? Ekstra stor font for at give optimal læsbarhed på ipad.!
https://itunes.apple.com/dk/book/ille-isbj-rn-fra-sidste-isflage/id479876167?mt=11&ign-mpt=uo
%3D4!!!
ereolen.dk - mine ebøger på ereolen.dk !
https://ereolen.dk/ting/search/morten%20dürr!!
Morten Dürr hjemmeside/blog:!
mortendurr1.wordpress.com!
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