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Á ÍSLANDI eru sjö háskólar þar sem stundaðar eru vísindalegar rannsóknir. Flestar rannsóknirnar eru 
kostaðar að öllu eða einhverju leyti af almannafé, annað hvort með launagreiðslum til þeirra sem hafa 
rannsóknarskyldu eða með fé sem sækja má um í sjóði sem kostaðir eru af ríkinu.   
Rannsóknir eru vitaskuld einnig stundaðar utan háskólasamfélagsins, á vegum fyrirtækja og stofnana. 
Það er eðli rannsókna að þær leiða til einhverra niðurstaðna. Niðurstöðurnar eru oftast birtar í fyllingu 
tímans, annaðhvort í bók eða í ritrýndu tímariti. Ef rannsóknarniðurstöður eru birtar í rafrænu tímariti 
á netinu getur verið um tvenns konar aðgang að ræða. Hann getur ýmist verið ókeypis og opinn öllum 
eða seldur, og þá oft á háu verði.   

Umræða um opinn aðgang hefur verið mjög áberandi um heim allan undanfarin misseri og á 
Norðurlöndunum er hún komin mun lengra en hér á landi. Í Noregi hafa til að mynda háskólarnir í 
Ósló, Bergen og víðar opnað varðveislusöfn fyrir greinar starfsmanna sinna í samvinnu við 
háskólabókasöfnin. Þar var árið 2005 sett á laggirnar verkefni sem hlotið hefur heitið NORA 
(Norwegian Open Access Repository). Um er að ræða samvinnuverkefni helstu háskóla í landinu, 
háskólabókasafnanna og þjóðbókasafnsins um opinn aðgang á einum stað að norsku vísindaefni.   

Nú til dags tíðkast að selja aðgang að risastórum gagnasöfnum með aðgangi að heildartexta fjölda 
tímarita. Þá er um að ræða tímaritapakka en ekki val á einstökum tímaritum. Sem dæmi um slíka 
gagnabanka má nefna Sage, SpringerLink og ScienceDirect. Aðgangur að þessum og fleiri 
gagnasöfnum hefur verið keyptur fyrir allt landið og greiðendur eru hið opinbera, háskólarnir, 
bókasöfnin í landinu og ýmsar stofnanir og fyrirtæki. Háskólarnir í landinu borga þar að auki 
milljónir fyrir aðgang að enn öðrum tímaritum fyrir sérfræðinga sína. Í sumum tilfellum eru háskólar 
jafnvel að borga fyrir aðgang að greinum sem þeirra eigin sérfræðingar hafa skrifað. Bent hefur verið 
á að helsti kostur veraldarvefsins felist í því að hann sé öllum opinn. Það hlýtur því að teljast 
kaldhæðni örlaganna að vefurinn, sem var upphaflega þróaður til að auðvelda aðgang að 
vísindalegum upplýsingum, skuli nú vera að miklu leyti lokaður, einmitt á því sviði (James Boyle, 
Financial Times 4. september 2007).   

Útgáfa á vísindaritum er nú í höndum sífellt færri risa á útgáfumarkaði og hefur það leitt til hækkandi 
verðs. Á sama tíma hefur áhugi á opnum aðgangi verið að aukast. En hvað er opinn aðgangur? 
Upphaf hugmyndarinnar um hann má rekja til ráðstefnu sem haldin var í Búdapest í desember 2001. 
Þar var opinn aðgangur skilgreindur sem „aðgangur án endurgjalds á interneti til að lesa, hlaða niður, 
afrita, dreifa, prenta eða leita í ... og leyfi til að nota textann löglega en án fjárhagslegra, tæknilegra 
eða lagalegra hindrana“. Eina skilyrði afritunar og dreifingar efnis í opnum aðgangi er að vitnað sé 
rétt í höfundinn og hann viðurkenndur sem slíkur. 14. október var alþjóðlegur dagur opins aðgangs 
(openaccessday.org).   



 

Helstu kostir opins aðgangs felast í því að rannsóknir verða sýnilegri, fleiri vísindamenn geta kynnt 
sér það sem hefur birst og fengið heildarsýn yfir rannsóknir á tilteknu sviði. Sýnt hefur verið fram á 
að tilvitnanir í greinar í opnum aðgangi eru 50-250% fleiri en í þær sem þarf að greiða fyrir (Brody, 
T. (2006) Evaluating Research Impact through Open Access to Scolarly Communication. Drg. frá 
University of Southampton). Talið er að árangur í því að auka opinn aðgang náist einungis í samvinnu 
háskóla og rannsóknarsjóða og svo bókasafna. Bókasöfn myndu þá sinna varðveislu og miðlun 
efnisins en háskólar og rannsóknarsjóðir skilyrða styrkveitingar við birtingu rannsóknarniðurstaðna í 
opnum aðgangi.   

Mörg háskólabókasöfn hafa sett á fót geymslusöfn (repository) sem hýsa vísindalegar greinar. Tvö 
slík geymslusöfn eru starfrækt hérlendis. Annað er Hirslan sem bókasafn Landspítalans hýsir 
(http://www.hirsla.lsh.is). Hirslan er samkvæmt skilgreiningu á vefsíðu hennar „rafrænt 
varðveislusafn sem er sérhannað til að vista, varðveita og miðla því vísinda- og fræðsluefni sem 
háskólamenntaðir starfsmenn spítalans hafa gefið út samhliða vinnu sinni eða námi við spítalann“. 
Ennfremur segir: „Megintilgangur varðveislusafnsins er að tryggja varðveislu og gjaldfrjálsan aðgang 
allra hvar sem er í heiminum að afrakstri vísindastarfs innan LSH.“ Hitt geymslusafnið er Skemman 
(http://skemman.khi.is) sem hýsir lokaritgerðir nemenda sem útskrifast hafa frá Háskólanum á 
Akureyri og Kennaraháskóla Íslands (menntavísindasvið HÍ).   

Á næstunni bætast við lokaverkefni nema við Háskólann á Bifröst, Listaháskóla Íslands og annarra 
sviða Háskóla Íslands. Helstu vandamál opins aðgangs tengjast viðhorfi fræðimanna til slíks aðgangs, 
samvinnu við útgefendur og fjármögnun. Kostir opins aðgangs eru aftur á móti margir og felast fyrst 
og fremst í því að rannsóknum er komið á framfæri notendum að kostnaðarlausu.   

Höfundur er sviðsstjóri í Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni.  
  


