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Í stefnu 
upplýsinga-
samfélagsins 
kom fram að 
MRN ætti að 
sjá til þess að 
upplýsingar 
um 
rannsóknar-
innviði væru 
aðgengilegar 
frá einum 
stað.

Landsbóka-
safnið tók að 
sér stjórnun 
og hýsingu 
Skemmunnar. 
HÍ, Bifröst, 
LHÍ og LBHI 
komu inn í 
samstarfið og 
fóru að birta í 
henni 
lokaverkefni 
nemenda.

Vísinda- og 
tækniráð 
skrifaði undir 
Berlínar-
yfirlýsinguna.

Landsbóka-
safnið skrifaði 
undir Berlínar-
yfirlýsinguna.

Sólveig 
Þorsteinsdóttir 
tók að sér að 
vera fulltrúi 
Íslands í 
~OpenAIRE“ 
verkefninu.

Alþingi 
samþykkti 
breytingu á 
lögum um 
opinberan 
stuðning við 
vísinda-
rannsóknir. 
Allar 
niðurstöður 
rannsókna sem 
væru styrktar 
af opinberum 
sjóðum ætti að 
birta í OA.

Rannís 
samþykkti 
stefnu um OA.

Háskóli Íslands 
samþykkti 
stefnu um OA.

Hirslan fékk 
viðurkenningu 
sem „OpenAIRE“ 
varðveislusafn.

Framkvæmd 
rannsókn á 
viðhorfum og 
birtingum 
fræðimanna 
HR af 
Sigurbjörgu 
Jóh., Kristjáni 
Kristj. og 
Guðrúnu 
Tryggvad.
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Í stefnu Vísinda- 
og tækniráðs 
var lögð áhersla 
á að allar 
rannsóknar- 
afurðir sem væri 
greitt fyrir með 
beinum 
fjárveitingum, 
væru 
aðgengilegar í 
frjálsum 
aðgangi í 
gagnagrunnum.

Í stefnu 
Vísinda- og 
tækniráðs var 
lögð áhersla á 
að vísinda-
menn miðli 
efni sínu með 
afnotaleyfum 
svo þau 
nýttust fleirum.

KHÍ fór í 
samstarf við 
HA um 
Skemmuna, 
varðveislusafn 
fyrir 
lokaverkefni 
nemenda og 
hýsti hana. 
HA byrjaði 
árið 2002 með 
Skemmuna. 

Sólveig 
Þorsteinsdóttir  
Landspítalanum 
fór á ráðstefnu 
læknisfræði-
bókasafna í 
USA þar sem 
hún heyrði um 
OA. 
Í framhaldinu 
skrifaði hún 
fyrstu greinina 
hér á Íslandi 
sem fjallaði 
um OA og 
birtist í 
Læknablaðinu 
og 
Bókasafninu. 
Hún fór auk 
þess að vinna 
að þróun 
Hirslunnar.

Hirslan, opið 
varðveislusafn  
Landspítalans 
hóf starfsemi 
og birti 
heilbrigðis-
vísindagreinar
í OA.

Fyrsta 
málstefnan 
um OA haldin 
á Íslandi.

Opna tímaritið 
Bifröst Journal 
of Social 
Science hóf 
starfsemi.

Opna tímaritið 
Samtíð tók við 
af tímaritinu 
Bifröst journal 
of Social 
Science.

Sólveig 
Þorsteinsdóttir 
birti viðtal við 
Ian Watson 
um útgáfu 
opins tímarits 
á Íslandi  í 
„ScieCom Info“

Sólveig 
Þorsteinsdóttir 
birti grein um 
stöðu Íslands í 
OA í “ScieCom 
Info“

Opna tímaritið 
Icelandic 
review of 
Politics & 
Administration 
hóf starfsemi.
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Félags-
skapurinn 
OA Ísland 
varð til.

Háskólinn á 
Bifröst fyrstur 
háskóla á 
Íslandi, 
samþykkti 
stefnu um OA.

HR kemur inn 
í samstarfið 
um 
Skemmuna.

Opna tímaritið 
Íslenska 
þjóðfélagið 
hefur 
starfsemi.

Í stefnu 
Vísinda- og 
tækniráðs var 
lögð áhersla á 
að ætti að 
móta opinbera 
stefnu, að 
niðurstöður séu 
birtar í 
hindrana-
lausum 
aðgangi, hugað 
að varðveislu-
söfnum og 
settar fram 
skýrar kröfur til 
vísindamanna 
um að birta efni 
í OA.

Í stefnu 
Vísinda- og 
tækniráðs var 
lögð áhersla á 
að þróa 
heilstætt 
upplýsinga-
kerfi fyrir 
Ísland fyrir 
allan afrakstur 
vísinda- og 
nýsköpunar-
starfs.

Ian Watson og 
Guðmundur 
Árni Þórisson 
gerðu rannsókn  
á Íslenskum 
fræðitímaritum í 
samhengi við 
OA.

Yfirlýsing frá 
Íslandi ásamt 
34 öðrum 
OECD löndum 
um að þau ætli 
að styðja við 
opinn aðgang.

Í stefnu upplýs-
ingasam-
félagsins sagði 
að það ætti að 
byggja upp 
gagnagrunna 
fyrir vísindi og 
fræði.


