Kære underviser
Vi har gennem det seneste år modtaget flere og flere henvendelser om studerende, der anvender
PDF-filer med ulovlige kopier af lærebøger. Det er i sig selv krænkende, at studerende åbenlyst
benytter hælervarer i undervisningen. Især når der er tale om lærebøger, som du selv eller dine
kollegaer har skrevet.
For at komme den ulovlige kopiering til livs, er det nødvendigt at påvirke holdningerne hos
studerende, undervisere og uddannelsesledere, som ofte ikke føler, at piratkopiering er forkert og
krænkende over for de, der har bragt bøgerne til verden. Det har vi brug for din hjælp til.
Hvad du kan gøre?
• Informere dine studerende om, hvad man må og ikke må dele. Du kan finde information
her
• Dele kampagnen ”Os der elsker viden” med dine kolleger, din ledelse og dine studerende
• Tjekke din institutions intranet for ulovlig deling af læremidler (din uddannelsesinstitution
er ansvarlig for, at der ikke foregår ulovlig deling)
• Kontakte os, hvis du oplever ulovlig deling. Så tager vi hånd om sagen derfra.

Læs her pressemeddelelse fra RettighedsAlliancen om Bagmandspolitiets (SØIK)
seneste aktion mod distribution af ulovligt kopierede studiebøger.
Det er også vigtigt for os at understrege, at de fleste studerende stadig foretrækker at bruge
fysiske og originale versioner af lærebøger, så de køber bøgerne i det omfang, de prioriterer det
økonomisk. Vi må dog sande, at problemet med piratkopiering er voksende.
Det er vores håb, at vi sammen kan få indsatsen hen, hvor den gør positiv og tilstrækkelig forskel,
så vi bevarer muligheden for at producere gode læremidler til jeres uddannelser, som kan være til
glæde og gavn både i jeres hverdag og i jeres studerendes fremtid.

Venlig hilsen
Peter Schmalz
Forlagsredaktør

Trojka I Gads Forlag
Fiolstræde 31-33
1171 København K
Direkte 7766 6055
Mobil 5199 6055
www.trojka.dk

Nyt fra Trojka – Læs her
Tilmelding til NYHEDSBREVE fra Trojka – klik her

Klik her

