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Nytt avtal mellan upphovsmannaorganisationer och BTJ öppnar
för framtidens digitala tjänster för bibliotek
ALIS och BILDIS som företräder upphovsmän till text och bild har träffat ett avtal med BTJ
som företrädare för biblioteken. Efter förändringen av upphovsrättslagen 2005 som möjliggjorde
tillgång till digitala dokument har biblioteken gett BTJ mandatet att företräda dem vad gäller
tillgång till tidnings- och tidskriftsartiklar i digital form. Avtalet innebär att tjänsten ArtikelSök nu
kan utökas med möjligheten för låntagaren att läsa och skriva ut den sökta artikeln i fullformat, i
den form de har publicerats med både text och bild.
– Vi ser det som angeläget att ge biblioteken möjlighet att utnyttja den digitala tekniken för att
kunna tillgängliggöra information till allmänheten, säger Paul Vestergren, förhandlare på BILDIS,
Bild i Sverige.
– Tillgången till artiklar i fullformat ger våra kunder ett viktigt mervärde. Artiklar i fullformat är
ett mycket viktigt tillägg till det högkvalitativa och relevanta urval av tidnings- och
tidskriftsartiklar som finns i ArtikelSök. På det här sättet blir tjänsten mycket attraktiv för
användarna, säger Sophie Persson, VD för BTJ.
Antalet poster med fulltextåtkomst i ArtikelSök och relaterade tjänster kommer från och med
2007 kontinuerligt att öka.
Uppgörelsen mellan BTJ för biblioteken och organisationerna för bild- och textupphovsmännen
(BILDIS och ALIS) har avtalslicensverkan enligt lagen om upphovsrätt. Genom avtalslicensen
omfattas alla upphovsmän till artiklarna, såväl svenska som utländska.
– Det här är ett utmärkt exempel på en tillämpning som balanserar allmänhetens
informationsintresse och upphovsmannens ensamrätt, framhåller Erik Forslund, jurist på ALIS,
Administration av litterära rättigheter i Sverige.
Upphovsrättslagens möjlighet till avtalslicensverkan ger upphovsmännen möjlighet att förvalta
sina rättigheter samtidigt som användarnas behov av tillgång till information kan hanteras på ett
enkelt och smidigt sätt. Avtalslicens kan användas vid olika former av massutnyttjanden där det
är omöjligt för användaren att själv överblicka och administrera alla rättigheter.
– Vår uppgift är att förvalta upphovsmännens rättigheter och samtidigt erbjuda användarna enkla
och smidiga lösningar, säger Mats Lindberg, VD för Bild Upphovsrätt i Sverige.
– Vi får inte bli bromsklossar utan måste vara öppna för ständigt nya upplåtelseformer.
Erfarenheten från musik och film visar att det är kravet på enkel tillgång som är viktig – inte att
det ska vara utan kostnad.
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