
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. július • 7

Szellemi tulajdon:
egyensúlyi állapot

A British Library kiáltványa

Az egyensúly megtalálása

A digitális forradalom átformálta azt a módot,
ahogyan az információkat, eszméket és a mûvé-
szi alkotásokat az ember létrehozza, terjeszti, és
azokhoz hozzáfér. Bárki lehet ma alkotó, kiadó,
zenei producer vagy filmkészítõ saját nappalijá-
ban, s a hagyományos üzleti modellek sebesen
változnak. Az anyag teljesen új formái fejlõdtek
ki: weblapok, podcastok, wikik, mashupok,
mixek, mindez, és még több is, elérhetõ bárki
részére, bárhol, bármikor az interneten.

A szerzõi jogi (copyright) törvény hagyomá-
nyosan a megfelelõ egyensúly elérésére törek-
szik egyrészt az alkotó jogai – akinek jár az
elismerés és jutalom a munkájáért –, másrészt a
közérdek, az információk és eszmék elérésének
biztosítása között. Az egyensúlyi állapot “beál-
lítása”, megtalálása egy egészséges, alkotó gaz-
daság és az oktatási szektor számára létérdek,
hiszen jutalmazás híján nem sokat lehet profitál-
ni az innovációból, ugyanakkor az eszmékhez
való hozzáférés nélkül nincs jövõt elõlegezõ
inspiráció. A British Library (BL) számára a szé-
lesebb körû, a szellemi tulajdonról (IP) szóló vita
alapvetõ fontosságú, ugyanakkor az a kívánalom
rejlik mögötte, hogy a copyright keretrendszer
egyszerûsödjön, anomáliái tisztázódjanak. A jelen
írás felvázolja azokat a kérdéseket, amelyekkel az
Egybesült Királyságnak szembe kell néznie, vala-
mint azokat az ajánlásokat, amelyeket a British
Library fogalmaz meg egy egészséges és újító tu-
dásgazdaság támogatása érdekében.

A British Library kiemelt helyzete

– A British Library abban az egyedi helyzet-
ben van, hogy hangadó és igazságos közvetítõ
legyen abban a vitában, amelyet a digitális for-
radalom váltott ki. A British Library mindig is
fontos szerepet játszott a copyright keretrend-
szerében, megtartotta helyét a copyright-mérleg
tengelyében – ez a kiegyensúlyozott felfogás
elismerést vívott ki. Ezért a könyvtár (BL) mû-
ködése értékes abból a szempontból is, hogy

biztosítsa és megõrizze Nagy-Britannia vezetõ
szerepét az új, digitális világban.

– Elismerést vívott ki a könyvtár azzal is,
hogy független hangként szólal meg: az elérés
érdekében – de nem az alkotó jogát semmibe
vevõ, korlátok nélküli elérés érdekében; DRM-
rendszerekkel való együttmûködésben – de nem a
létezõ korlátozások semmibe vételével; azzal az
igyekezettel, hogy megvédjük azokat, akik alkot-
tak – de nem azok kárára, akik szeretnének alkotni.

– A British Library mint önálló kiadó tisztá-
ban van azokkal a lehetõségekkel és veszélyek-
kel, amelyek a digitalizálás oldaláról a kiadókat
fenyegetik. Mint kötelespéldányra kijelölt könyv-
tár a BL a nemzet kulturális és szellemi emléke-
zetét testesíti meg.

– Igyekszünk megfelelni annak a kihívásnak,
hogy a nemzet alkotóteljesítményének  begyûj-
tése és megõrzése révén egy sebesen változó
digitális világban a BL biztosítsa a hozzáférést a
jövõ nemzedékei számára. Ezzel a nemzet digi-
tális emlékezetét építjük – pl. a Microsoft válla-
lattal szerzõdést kötöttünk, hogy copyright-köte-
lem alá nem tartozó anyagokból 25 millió oldalt
digitalizálunk és ezekhez ingyenes webalapú
hozzáférést adunk.

– Izgalmas idõket élünk, ám a hagyományos
copyright keretrendszer minden eresztékében re-
cseg. A kihívás a következõ: a copyright keret-
rendszer modernizálása és annak biztosítása, hogy
a virágzó gazdaság és az oktatási szektor által
megkívánt egyensúly fennmaradjon a digitális
korban, s ezáltal fennmaradjon a versenyelõny
is a változó nemzetközi környezetben.

Melyek a vizsgálandó területek
a jelenleg folyó, a szellemi
tulajdonról szóló vitában?

1. A „digitális” nem más dolog

Az analóg világhoz hasonlóan a digitális világ-
ban is érvényesíteni kell a méltányos használatot
és a könyvtári jogosultságot.

Egy könyv és annak digitális másolata egy-
formán érvényes és fontos kutatási elemek, en-
nek ellenére vannak eltérõ vélemények a méltá-
nyos használat alkalmazhatóságáról. Tisztázás
nélkül a kutatók és a köz hozzáférése az anya-
gokhoz nehezebbé válhat, ahogy a tudás egyre
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finomított részecskéihez való hozzáférésnek egy-
re inkább ára van.

– A Szellemi Tulajdon Világszervezete, a
WIPO, az a szervezet, amely nemzetközileg a
copyright-törvény keretét szolgáltatja, egyértel-
mûen képviseli azt az álláspontot, hogy a méltá-
nyos használat és a könyvtári jogosultság ugyan-
olyan fontos a digitális környezetben, mint az
analóg világban.

– Az Egyesült Királyság törvénye ma hall-
gat errõl a kérdésrõl – ez azonban lehetõvé teszi,
hogy bizonyos jogbirtokos csoportok kétségbe
vonják a brit törvényekben lefektetett ilyen jo-
gok érvényességét az új, digitális környezetre. A
korlátozások és kivételek a jogban az oktatás, az
alkotás ösztönzésére – ennélfogva a társadalom
vállalkozói késztetésére – szolgálnak,  s ezeket
az új technológiák meggyökerezõdése nem iga-
zán változtatja meg.

– Úgy gondoljuk, hogy ha a korlátozások és
kivételek kiterjesztése a digitális környezetre nem
egyértelmû, a tudás potenciálisan csupán egy
eladásra kínált és vásárlóerõvel rendelkezõk ál-
tal megvásárolt árucikk. Ez ellentmond meglévõ
copyright rendszerünknek, és gyengítheti az
Egyesült Királyságban a digitális kor hatalmas
gazdasági és oktatási elõnyeit.

Azt ajánljuk, hogy explicit módon terjesszék
ki a korlátokat és kivételeket a digitális környe-
zetre, ahogy ez a nemzetközi jogban szerepel.

2. Méltányos használat

A digitális mûveknél alkalmazott új, potenci-
álisan korlátozó technológiák (pl. DRM, TPM)
és szerzõdések ne lépjék túl a méltányos hasz-
nálat törvény szerinti kivételeit, amelyeket a
szerzõi jogi, design- és szabadalmi törvény en-
gedélyez.

Ahogy a könyvtár a digitális egységek jogi
kötelespéldányának fogadására készül, ráébre-
dünk, hogy a DRM valóságos és technikai ve-
szélyt jelent a nemzet alkotóteljesítményének
megõrzése és elérése szempontjából most és a
jövõben. A szerzõdések az adatbázisokhoz való
törvényes hozzáférést is meggátolhatják. Való-
jában a BL számára kínált 30 licencbõl a talá-
lomra kiválasztott 27 jóval több korlátot állít föl,
mint maga a jelenleg érvényben lévõ copyright-
törvény. Aggályos, hogy ez a tendencia radiká-
lisan alááshatja a nyilvános hozzáférést, s ezzel

radikálisan alááshatja az alkotói és oktatási szek-
torok erejét és vitalitását.

– A DRM csaknem teljes jogi védelmet él-
vez az Egyesült Királyságban, és nem létezik
törvényes megkerülési mód a mozgáskorlátozot-
tak hozzáférése érdekében, a hosszú távú meg-
õrzés céljára, sõt ott sem, ahol a DRM a méltá-
nyos használatot akadályozza.

– A DRM nem veszíti el a hatályát, és tény-
legesen meg tudja akadályozni, hogy egy mû
köztulajdonba kerüljön, ’public domainné’ vál-
jon, a copyright idõtartamának lejárta után.

– Az adásvételi szerzõdések helyett egyre
inkább a licencek válnak a fõ tranzakciós mód-
szerré a digitális környezetben. Ezeknek a licen-
ceknek a többsége alacsonyabb fokozatú hozzá-
férést és copyright-jogot nyújt, mint amit a léte-
zõ copyright-törvény egyébként megengedne.

Azt ajánljuk, hogy a szerzõdések és a DRM/
TPM ne lehetetlenítsék el az Egyesült Király-
ság törvényében meglévõ, a méltányos hasz-
nálathoz hasonló hosszú távú korlátozásokat
és kivételeket.

3. Archiválás

A könyvtáraknak engedélyt kell kapniuk arra,
hogy másolatot készítsenek a hang- és filmfel-
vételekrõl, s ezáltal biztosítsák azok megõrzését
a jövendõ számára.

Jelenleg a törvény nem engedi meg a film- és
hanganyag másolását megõrzési célból. A máso-
latkészítés joga nélkül azonban az Egyesült Ki-
rályság el fogja veszíteni rögzített kulturális örök-
ségének nagy részét.

– A British Library Hangarchívuma a világ
egyik legnagyobb zenei archívuma egymilliónál
több lemezzel, 185 ezer hangszalaggal és min-
den egyéb, hangrögzítésre alkalmas médium-ál-
lománnyal.

– Minthogy a könyvtár nem készíthet máso-
latot állományi tételekrõl, az õrzésünkben lévõ
sok eredeti audio- és filmformátum egyre töre-
dezettebbé válik – mindez azonnali cselekvést
követel megõrzési szurrogátumok elkészítésére,
vagy szembe kell nézni a tételek visszafordítha-
tatlan tönkremenetelével.

Azt ajánljuk, hogy a megõrzési célra történõ
másolást terjesszék ki minden copyright-oltalom
alatt álló mûre, ahogy ez sok más országban
elfogadott.
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4. A copyright idõbeli érvénye

A hangfelvételi jogok védettségének idõtartamát
nem szabad kiterjeszteni az empirikus vizsgálatok
eredménye nélkül és az össztársadalmi érdekek fi-
gyelembe vétele nélkül. A 95 évre való visszame-
nõleges kiterjesztés az Egyesült Királyság audio-
történetének csaknem teljes állományát copyright
hatálya alá helyezné. A mai, hangfelvételekre vo-
natkozó törvényhozási állapot ténylegesen azt je-
lentené, hogy állományunk jelentõs része tönkre-
megy és semmivé válik.

– A copyright-idõtartamra vonatkozó korrekt
egyensúly fenntartása rendkívül elõnyös lenne a
zeneiparnak, de a társadalomnak is, hiszen a
társadalom gazdagodása az egyének kreativitá-
sának és innovációs képességének a függvénye.

– Bár az esettanulmányok száma a zeneipar-
nak ezen a területén nem jelentõs, amerikai ku-
tatások azt mutatják, hogy a mûvek kevesebb
mint 2%-a õriz valamelyes kereskedelmi értéket
55–75 évvel létrehozása után; s a kiadók több
anyagot bocsátanak közre, amikor a hangfelvé-
telek köztulajdonba lépnek, mint amikor még co-
pyright hatálya alatt állnak.

– A megõrzés szempontjából a BL számára
aggályos, hogy bármely idõtartam-kiterjesztés
károsan érinti a hangfelvételek archiválására irá-
nyuló lehetõségeinket.

Azt ajánljuk, hogy az idõtartam-kiterjesztés-
rõl folyó vita valós gazdasági tényekre támasz-
kodjon és vegye figyelembe a társadalom és a
gazdaság minden résztvevõjének igényeit.

5. Árva mûvek

Az árva mûvek amerikai gyakorlatát kellene
bevezetni az Egyesült Királyságban.

A BL úgy becsüli, hogy az összes létezõ kre-
atív alkotás több mint 40%-a elvben árva mûnek
számít. A tulajdonosok megkeresése õrületes
mértékû idõt és pénzt emészt fel, és ha nem si-
kerül õket megtalálni, a könyvtárak és kiadók
akkor is vonakodnak felhasználni ezeket az anya-
gokat, ezáltal ezek nem jelentenek nyersanyagot
a kutatás számára.

– A közszférában sok könyvtár és múzeum
– és számos kiadó a magánszektorban – kerüli
az árva mûvek felhasználását. Félnek a jogi
bonyodalmaktól, ha netán a jogtulajdonos mégis
csak jelentkezik.

– Mivel nem létezik mechanizmus társadal-
munkban az árva mûvek kezelésére, egy hatal-
mas és potenciálisan értékes anyagállomány lé-
nyegében el van zárva a kiadók elõl és az aka-
démiai közösség elõl – mindennek ’fagyasztó’
hatása van az oktatási és alkotói szektorokra.

– Jelenleg az USA Kongresszusa és az Euró-
pai Bizottság azt vizsgálja, hogy hogyan tegyék az
árva mûveket jobban hozzáférhetõvé, aminek vilá-
gos gazdasági és tudományos elõnye van.

Azt ajánljuk, hogy a kormány vizsgálja meg,
hogy az Egyesült Királyságban hogyan haszno-
sítható az amerikai ún. ’light-touch’ rendszer,
amely aktívan ösztönzi az árva mûvek felhasz-
nálását.

6. Nem publikált mûvek

A nem publikált mûvekre vonatkozó copyright
idõtartamát visszamenõlegesen összhangba kell
hozni a többi idõtartammal – amelynek hatálya
a szerzõ halála után 70 év.

A nem publikált mûveket nehéz felhasználni.
Jelenleg a nem publikált mûvek idõkorlátja sok
dologtól függ, mint pl. a mû létrehozásának
dátuma, a mû típusa, a szerzõ halálának éve s
hogy a mû anonim-e és vajon a mû könyvtárban
vagy adattárban tárolódik-e vagy sem.

– A Szabadalmi Hivatal, amely az Egyesült
Királyságban a szellemi tulajdon felelõse,
weblapján elárulja, hogy „igen nehéz lenne ki-
dolgozni a nem publikált mûre vonatkozó pon-
tos védelmi idõtartamot”.

– Az olyan társadalomban, mint a miénk,
amely egy egészséges szellemi tulajdoni környe-
zet kialakításától függ, ahol a másolás módjai a
technológiai haladás miatt egyre inkább az egyén-
nél vannak, a copyright egyszerûsítése és érthe-
tõvé formálása véleményünk szerint a kormány
kötelessége.

– Az idõtartam harmonizálása azzal az
elõnnyel járna, hogy copyright-rendszerünk
nyomban egyszerûsödne, és azzal együtt átte-
kinthetõbbé és átláthatóbbá válna a társadalom
számára.

Szeretnénk látni az ideiglenesen differenciált
copyright-idõtartam megszüntetését az 1988 elõtt
keletkezett nem-publikált mûvekre. Azt ajánljuk,
hogy ezt visszamenõlegesen hozzák összhangba
egyéb jogi idõtartamokkal – szerzõ halála plusz
70 év.
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Mit szeretnénk látni
a Gowers Review of Intellectual
Property címû jelentésben?

A jelentés tömeges reagálást váltott ki, s a köz-
vita hamar polarizálódott az Open Access és a
DRM szembeállításával, a fogyasztó és az ipar
egymásnak ugrásával. A Gowers-jelentésnek a
legátfogóbb képet kell képviselnie, a copyrigt-
rendszer tüzetes vizsgálatával rá kell mutatnia,
hogy a hagyományos szellemi tulajdoni egyen-
súlyt nem lehet felbillenteni, ha Anglia gazdasá-
gi virágzását szeretnénk látni. Hat kulcsfontos-
ságú területen kell keretrendszert létrehozni ah-
hoz, hogy Britannia mint tudásgazdaság sikere-
ket érjen el a digitális korban.

(A Gowers Review-ról annyit kell tudni, hogy
Andrew Gowers hivatalos jelentést készített a
szellemi tulajdon jelenlegi helyzetérõl Nagy-Bri-
tanniában, amely 2006 decemberében jelent meg.
– BZs megj.)

1. A digitális nem más – A méltányos haszná-
lati hozzáférést és a könyvtári jogosultságot az
analóg világból át kell emelni a digitális világba.

2. Szerzõdések és a DRM – A digitális mûvek
kiadásával járó új, potenciálisan korlátozó techno-
lógiák és szerzõdések ne lépjék túl a méltányos
használat törvény által biztosított kivételeit.

3. Archiválás – A könyvtárak számára enge-
délyezni kell, hogy (film- és) hangfelvételekrõl
másolatot készíthessenek a jövõ számára való
megõrzés érdekében.

4. A copyright idõtartama – A hangfelvételek
copyright-idõtartamát ne terjesszék ki empirikus
kutatások és a társadalmi igények figyelembe
vétele nélkül.

5.  Árva mûvek – Az USA által az árva mû-
vekre alkalmazott modellt kellene átvenni az
Egyesült Királyságban.

6. Nem publikált mûvek – A nem publikált
mûvek copyright-idõtartamát visszamenõlegesen
az egyéb copyright-idõtartamokkal kell összhang-
ba hozni (a szerzõ halála utáni 70 év).
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