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Kontekst
•

ACTA i Kongres Wolności w Internecie

•

warsztaty pt. Reforma prawa własności intelektualnej (maj-czerwiec
2012)
–
–
–
–

•

domena publiczna
dozwolony użytek prywatny i publiczny
ustawowe terminy egzemplarza i kopii
sankcje cywilne i karne związane z naruszeniami prawa autorskiego

prace zespołu Profesorów (marzec – maj 2012)
prof. Elżbieta Traple, prof. Ryszard Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jan Błeszyński z Uniwersytetu
Warszawskiego

•

Forum Prawa Autorskiego (kwiecień - … 2013)
–
–
–
–
–

określenie zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia legalnego dostępu do dzieł, których nakład
został wyczerpany (dzieła out-of-commerce),
alternatywne źródła finansowania Funduszu Promocji Twórczości w miejsce opłat za korzystanie z dzieł
znajdujących się w domenie publicznej,
sposób pełnej implementacji dyrektywy 2006/115/WE w sprawie prawa najmu i użyczenia (public lending right) do
polskiego porządku prawnego,
dyskusja o zakresie odpowiedzialności karnej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
dyskusja o mechanizmach skutecznego obrotu licencjami
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Grant fundacji EIFL

aktywne uczestnictwo w spotkaniach i forach
•warsztaty z bibliotekarzami
•analiza problemów
•rozwiązania legislacyjne
http://centrumcyfrowe.pl/projekty/reforma-prawa-autorskiegodla-bibliotek/
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Proponowane zmiany
•
•

•
•

wykreślenie art. 35 pr. aut.
zrównanie zakresu dozwolonego użytku bibliotek w odniesieniu do utworów
sensu largo (naukowych, literackich), programów komputerowych i baz
danych
wprowadzenie ustawowego zakazu ograniczania dozwolonego użytku za
pomocą umów
wprowadzenie przepisu wyłączającego w sposób wyraźny odpowiedzialność
osoby, która złamie lub obejdzie techniczne zabezpieczenia w zakresie, w
jakim ma to służyć korzystaniu z dzieła w ramach dozwolonego użytku
zrezygnowanie z kryteriów podmiotowych w przepisach o dozwolonym
użytku
objęcie dozwolonym użytkiem dzieł osieroconych
zamiana pojęcia egzemplarz na kopia

•

wprowadzenie Public Lending Rights (zastosowanie do działalności

•
•

•

bibliotek art. 5 dyrektywy 2006/115 w sprawie prawa najmu i użyczenia)
www.hoganlovells.com
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Zamiana kopii na egzemplarz
art. 27 – możliwość tworzenia i udostępniania kopii
cyfrowych fragmentów utworów w celach
naukowych i edukacyjnych w sieciach o
moderowanym dostępie
art. 28 – możliwość udostępniania (wypożyczania)
publikacji elektronicznych oraz do pewnego stopnia
przez Internet
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zastosowanie do działalności bibliotek art. 5 dyrektywy 2006/115
w sprawie prawa najmu i użyczenia (Public Lending Rights)
•

•
•

analiza ekonomiczna wykorzystania utworów w bibliotekach z
uwzględnieniem zysków, jakie przynosi twórcom utrzymanie ich dzieł w
bibliotekach
objęcie PLR wszelkiego rodzaju materiałów bibliotecznych
zwolnienie określonych podmiotów z konieczności odprowadzania
wynagrodzenia
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Bokhylla w Polsce czyli co jest ważne dla nas i
dla naszych użytkowników?
• Czy warto walczyć o szeroki zakres dozwolonego
użytku (bez zgody i bez wynagradzania)?
• Czy powinniśmy dopuścić wynagradzanie twórców?
• Czy jesteśmy gotowi na pośrednictwo OZZ?
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