KOPIERING AF LÆREBØGER – HVAD MÅ JEG?
Ulovlig kopiering af lærebøger bliver mere og mere udbredt. Det sker for eksempel ved at lægge en PDF-kopi af bogen
på Facebook, Drop Box eller sende den til studiekammerater via mail. Der er også eksempler på hjemmesider, som
sælger ulovlige digitale kopier. Ulovlig kopiering vil på sigt betyde, at dine lærebøger bliver dyrere og til sidst forsvinder,
fordi der ikke er grundlag for at udgive dem.
Ulovlig kopiering er strafbart, og derfor er det vigtigt, at du som studerende er klar over, hvilke regler der gælder for
kopiering af lærebøger. Reglerne for kopiering af trykte bøger og e-bøger kan være svære at finde rundt i, så derfor har
vi samlet de vigtigste regler her:

Hvornår må man kopiere en e-bog?
Hvis du har købt en e-bog, må du kopiere den til dig selv eller til din husstand. Dvs. at du gerne må lave en
digital kopi og f.eks. give din sambo adgang til den. Derimod må du ikke dele en e-bog med andre uden for
husstanden som venner, studiekammerater, internetgrupper m.m. Beboerne på dit kollegie tæller heller ikke
med i husstanden.
Det er selvfølgelig altid en betingelse, at du har købt e-bogen lovligt, og du må f.eks. ikke kopiere en e-bog, som er lånt
på biblioteket.

Hvornår må man kopiere en trykt bog?
Du må godt kopiere en trykt bog, men kun til privat brug, dvs. til dig selv eller personer i din
omgangskreds. Du må kun kopiere den i 1-2 eksemplarer. Hvis du nøjes med at kopiere et par sider,
må du tage op til 5-6 kopier af hver side.
Hvis du derimod vælger at scanne bogen, gælder samme regler som for kopiering af e-bøger, dvs. at
det kun er dig selv og medlemmer af din husstand, som må benytte det scannede eksemplar.
Det er ikke tilladt at bruge kopibutikker til at lave kopier af lærebøger. Her må du kun kopiere dine egne opgaver eller
andres værker, hvis de har givet dig tilladelse til det.

Må man lave kopier af indhold på hjemmesider?

Vidste du, at din opgave også er
beskyttet?

Indholdet på hjemmesider er også beskyttet af ophavsretten. Derfor må du
ikke uden videre kopiere tekst, lyd eller billeder fra en hjemmeside. Den
slags kopiering må kun ske, hvis det er til privat brug inden for din
husstand, eller hvis hjemmesidens indehaver udtrykkeligt har anført, at
indholdet på siden må kopieres. Derfor kan du heller ikke lovligt dele
indhold fra online læringsværktøjer eller opslagsbøger, som du har købt
licens til eller fået adgang til igennem dit studie.

Når du har skrevet en opgave, er den
automatisk beskyttet af ophavsretten. Det
betyder, at din opgave ikke må kopieres af
andre, med mindre du har givet lov til det.

Du kan finde mere om reglerne for kopiering på Kulturministeriets hjemmeside:
http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/boeger-og-andre-tekster/
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Informationsteksten ovenfor må gerne kopieres og videreformidles.
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