Kampagne skal guide til lovlig brug af studiebøger
Ulovlig kopiering af studiebøger udgør et stigende problem. Ofte fordi der blandt de studerende ikke er opmærksomhed på konsekvenserne. Derfor skal en ny kampagne, ’Os Der Elsker
Viden’, oplyse og guide studerende til at bruge studiebøger på lovlig vis.
Sommeren lakker mod enden, og det betyder studiestart for tusindvis af studerende. Hen over de
kommende uger vrimler blandt andet universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og
konservatorier med spritnye studerende, der spændte starter på et nyt liv. Et nyt liv, der handler
om at dygtiggøre sig og fordybe sig. Og et nyt liv som voksen. De studerende skal derfor pludselig
selv stå for fx at købe studiebøger.
Størstedelen af de nye studerende er digitalt indfødte. De er vant til at finde indhold på nettet og
dele det med hinanden digitalt. Men når delingen omfatter studiebøger, har det konsekvenser.
Fordi studiebøger kun bliver ved med at udkomme, hvis de bliver købt af de studerende. Og studiebøgerne har betydning for uddannelsernes kvalitet.
Guides og information
Det er i dag sværere for studerende at agere lovligt end tidligere, fordi den digitale uddannelse
ikke er fulgt med den digitale udvikling. Der er mangel på information om, hvordan man skal opføre sig digitalt, og hvor alvorligt det er, når man ulovligt deler bøger, film, musik osv. Netop den
problematik har kampagnen ’Os Der Elsker Film’ taget fat i ved at informere om ulovlig streaming
af film. Og det er også den problematik, ’Os Der Elsker Viden’ adresserer.
Det primære formål med kampagnen er at oplyse de studerende om, at det er ulovligt at dele
indhold med hinanden, og få dem til at tænke over konsekvenserne. Formålet er også at guide
dem til lovlig brug af studiebøger. Succeskriteriet er at få stoppet den ulovlige kopiering af studiebøger på sigt. Det kræver både ændringer af holdninger og adfærd. Men det starter med viden.
Os Der Elsker Viden
Kampagnen ’Os Der Elsker Viden’ er skudt i luften i dag med en kampagneside, der guider de studerende til lovlig kopiering og køb af studiebøger. Samtidig vil kampagnen møde de studerende
online med annoncer, film og dialog, mens uddannelsesinstitutioner, biblioteker og boghandlere
får en platform at kommunikere til de studerende fra.
Kampagnen er blevet til i et samarbejde mellem bl.a. forfattere, forlag og boghandlere og løber
over de næste tre år.
*****
Læs mere på www.osderelskerviden.dk og Facebook.
Find kampagnematerialer her.
Kontakt: odev@rettighedsalliancen.dk.

