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ПРЕДГОВОР 
Вторично използване на съдържание със свободен достъп — филмова индустрия 

	

Икономиката на Европа става все по-зависима от интелектуалната собственост. През 
последните години ЕUIPO, действайки посредством Европейската обсерватория за нарушенията 
на правата на интелектуална собственост, извърши редица проучвания, които доказват 
икономическото значение на правата на интелектуална собственост за генериране на 
икономическа дейност и заетост в Европейския съюз. 

Новите цифрови технологии и бизнес модели създават не само нови икономически възможности 
за компаниите, но и възможност за повече ползи за широката общественост, свързани с по-
добър достъп до знания и културни ценности. Много от тези възможности се основават на 
творческо преработване на вече съществуващо съдържание и създаване на начини за 
разпространение, които са по-добре съобразени със съвременните аудитории. 

Европа има богато културно наследство, не на последно място в сферата на литературата. 
Творбите, които се четат от всички нас, служат и като основа за много филмови сценарии за 
продуценти както в Европа, така и извън нея. В настоящия доклад е проучена ролята на 
произведенията, допустими за свободно ползване, и се сравняват филмите по тези творби с 
филмите по произведения, защитени от авторско право, или по оригинални сценарии. 

В проучването са съчетани данни от богати онлайн хранилища на информация за филми и книги, 
като те се допълват от данни на Европейската аудио-визуална обсерватория.  Анализът е 
извършен въз основа на близо 90 000 филма, пуснати на екран в периода 2000—2010 г. 
Показано е, че макар само малка част от филмите, произведени в Европейския съюз, да са 
направени по литературни произведения със свободен достъп, този дял е по-голям при най-
популярните филми, отколкото при филмите като цяло. 

По този начин литературата, която съставлява важна част от културата и историята на Европа, 
има важна роля и като източник на материал за модерното развлекателно изкуство, потребявано 
от милиони зрители в Европа и извън нейните граници. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Изпълнителен директор на ЕUIPO 
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 
Вторично използване на съдържание със свободен достъп — филмова индустрия 

 

Новите цифрови технологии и бизнес модели създават не само нови икономически възможности 
за компаниите, но и възможност за повече ползи за широката общественост, свързани с по-
добър достъп до знания и културни ценности. Много от тези възможности се основават на 
творческо преработване на вече съществуващо съдържание и създаване на начини за 
разпространение, които са по-добре съобразени със съвременните аудитории. Вторичното 
използване на съществуващо съдържание се регулира от разпоредбите за авторското право по 
отношение на начина, по който авторите на оригиналното съдържание и техните наследници 
получават компенсация от последващите творци. Същевременно, съгласно разпоредбите за 
авторското право е възможно и използване, което не изисква такава компенсация или 
разрешение, като се посочват изключенията от общите правила за закрила на авторското право 
или се ограничава времевият му обхват. „Свободно ползване“ е правно понятие, чиято цел е 
увеличаване на ползите за обществото чрез разрешаване на неограничен достъп и 
преработване на предходни произведения. 

Икономическата теория обаче не предлага категорични прогнози за последствията от 
попадането на дадена творба в категорията за свободно ползване. Предполага се, че статутът 
на дадено произведение като допустимо за „свободно ползване“, поради липсата на 
изключителни икономически права върху него, води до по-широкото му използване. Някои 
представители на научните среди и на индустрията обаче подчертават рисковете, свързани с 
промяната на статута на закрила. Свободното използване може да доведе до липса на стимули 
за съхраняване или до изчезване на произведения. То може да постави началото на прекомерно 
използване, тъй като няма субект, който да се грижи за запазване на ценността на творбата и 
всеки има правото да я адаптира. От друга страна, ако няма възможност да се попречи на 
конкурентите да създават производни произведения въз основа на едно и също оригинално 
съдържание, те може да се откажат от адаптиране на творби за свободно ползване или от 
инвестиране на значителни парични средства в проекти за адаптиране. При липсата на 
емпирични данни за вторичното използване на съществуващо съдържание трудно може да се 
провери кой от тези възможни теоретични сценарии е най-реалистичен. Този въпрос, обаче, е 
изключително важен с оглед на оценката на съществуващата уредба за авторското право и на 
законодателните предложения, целящи адаптирането ѝ към новите икономически условия. Ако 
прекомерно широкият свободен достъп води до изчезване и недостатъчно използване на 
произведенията, неговият обхват следва да бъде стеснен. Ако обаче създава нови възможности 
за компаниите и широката общественост, без да намалява стимулите за творците, обхватът му 
може да бъде разширен в полза на обществото като цяло. 

Възможните ползи или опасности за закрилата на авторското право и за статута на свободно 
ползване могат да бъдат оценени само въз основа на емпирични данни. Събирането на данни за 
авторските права обаче е много трудно. По-голямата част от необходимите данни са 
разпръснати и се съхраняват от частни лица. От друга страна, новите онлайн хранилища на 
информация относно творческото съдържание предлагат нови възможности за изследователите. 
Макар и често ограничени до определени сектори, те дават възможност за емпирични анализи, 
които могат да допринесат за по-добре обоснована политика. 

Данните за настоящия проект бяха събрани от богати хранилища на информация за филми и 
книги: Internet Movie Database (ІМDb) и Goodreads, и се допълват от информация за 
разпространението на филми в европейските киносалони, събрани от Европейската аудио-
визуална обсерватория. Въз основа на тези източници беше изготвена окончателната база 
данни за проекта от 87 455 отделни филма, създадени през периода 2000—2010 г. и пуснати на 
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екран в най-малко една държава — членка на Европейския съюз. За всеки от филмите в базата 
данни беше определено дали сценарият на филма е бил изцяло оригинален, основан на 
съществуващо съдържание, все още подлежащо на закрила на авторското право, или основан 
на съществуващо съдържание за свободно ползване. 

Въпреки че данните са само за филмовата индустрия, по-широката цел на доклада е да се 
документира общото явление на свободно ползване на съдържание като основа за нови 
творчески проекти. Поради ограниченията на събраните данни, които не дават възможност за 
сравнителен анализ на различните параметри на защита на авторските права, анализът има по 
необходимост статичен и описателен характер. Разглеждането на различните аспекти на 
вторичното използване на съдържание със свободен достъп във филмовата индустрия дава 
възможност да се провери дали различните възможности и опасности, свързвани със 
съществуващите литературни произведения за свободно ползване, са основателни. В доклада 
не е разгледан въпросът за оптималното формулиране на защитата на авторското право от 
гледна точка на ползите за обществото. 

Филмовият сектор е от голямо културно и икономическо значение за европейските граждани. 
Налице са множество сведения за значението на адаптирането на съществуващо съдържание 
не само от отделни продуценти, но и от целия сектор. Филмовата индустрия, поради 
единственото по рода си съчетание на характеристики, е особено уязвима и изложена на 
рискове. Както е обяснено в извършено неотдавна икономическо изследване, адаптирането на 
съществуващо съдържание, проверено вече на различни, но взаимосвързани пазари, може да 
помогне за намаляване на несигурността, характерна за сектора. Има и други творчески 
съображения, поради които адаптациите са интересна опция за филмовите продуценти. 

Тъй като терминът „адаптация“ не е определен в Бернската конвенция, екипът по проекта се 
основаваше на общите принципи, извлечени от доктрините, законите и съдебната практика на 
държавите — членки на ЕС, и САЩ. Общото впечатление и признанието за сходство между 
оригиналните и производните произведения от страна на любителите се срещат често в 
определенията за адаптация в проучените източници, затова мнението на хилядите потребители 
на ІМDb е важен и обективен критерий за идентифициране на филмовите адаптации в базата 
данни на проекта. Биографичната информация за авторите на вече съществуващо съдържание в 
IMDb и Goodreads и националните законодателства на продуциращите филмите държави в 
областта на авторското право бяха основните източници, използвани за определяне на статута 
на защита на произведенията, използвани като изходни материали за адаптации. Независимо от 
значителната степен на хармонизиране на термина „защита на авторското право“ през 
последните години, все още има различия в правилата за определяне на датата за изтичане на 
защитата на авторското право. Тези различия бяха надлежно анализирани и взети под внимание 
в етапа на подготовката на данните. 

Анализът на данните, събрани за проекта, показва, че свободното използване на съдържание 
като база за филмови адаптации възлиза на около 2 % от филмите, излъчени в 
Европейския съюз. То има обаче по-голям дял сред най-популярните филми и достига до 
6 % от стоте най-популярни филми в европейските киносалони. 

През единадесетте години, проучени в анализа, филмовите адаптации на базата на 
произведения за свободно ползване са видени в европейските киносалони от над 
330 милиона души, което възлиза на почти 4 % от всички зрители в киносалоните. 
Същевременно посещаемостта на филми по адаптации на съдържание, защитено от 
авторско право, се определя на 35 % от общата филмова пиблика. 

При обикновеното сравнение между посещаемостта на филми базирани на адаптирано 
съдържание не се взема предвид важното въздействие на времевото измерение върху 
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вероятността за адаптация на съществуващо съдържание. Считано от петата година след 
първото публикуване, се наблюдава бърз експоненциален спад на икономическата стойност на 
творческото съдържание за вторично използване. Вероятността дадена книга да бъде 
използвана като база за филмова адаптация 12 години след първото ѝ публикуване е вече 
с 50 % по-малка, отколкото през първите пет години след първото ѝ публикуване. 
Изгледите за адаптация на книга 70 години след първото ѝ публикуване са с 95 % по-
малки, отколкото през първите няколко години от пускането ѝ за продажба в 
книжарниците. Спадът на стойността на вторичното използване на творческо съдържание 
засяга всички, освен най-важните шедьоври на човешкия творчески гений. Следователно 
изменението на статута на защита, който в повечето държави е установен към настоящия 
момент на 70 години след смъртта на автора, колкото и да е важно за някои произведения, 
не е критичен вододел, който може да повлияе на решението за адаптация на филмовите 
продуценти като цяло. 

Сравнението на атрактивността на адаптираното съдържание за читателите съвременници 
показва, че адаптирани книги, които вече са допустими за свободно ползване, привличат в 
много по-голяма степен вниманието на читателите, отколкото все още защитените от 
авторско право. Адаптираните книги за свободно ползване имат също по-висок рейтинг в 
Goodreads в сравнение със защитените от авторско право, макар в този случай разликата да не 
е толкова голяма. 

Въпреки че повечето книги са били адаптирани само веднъж през анализирания период, някои 
книги за свободно ползване се адаптират по-често. Както се очакваше, средният брой на 
филмовите адаптации на книги за свободно ползване в базата данни е 1,45 спрямо 1,04 за 
книгите, все още защитени от авторско право. 

Анализът на базата данни показва, че възможността за използване на същото съдържание 
от други субекти не обезкуражава продуцентите да инвестират значителни парични суми 
във филми, направени по съдържание за свободно ползване. Средният бюджет за филмови 
адаптации по произведения за свободно ползване, макар и по-малък от този за филмови 
адаптации по съдържание, защитено от авторско право, е по-голям от средния бюджет за филми 
по изцяло оригинален сценарий. 

Анализът с разбиване на данните за проекта по групи показва, че за някои филмови продуценти 
съдържанието за свободно ползване е съществена част от предлаганата от тях качествена 
продукция. Утвърдени, широко известни киностудии използват такова съдържание по-често, 
отколкото средния производител на филми от базата данни. 

Анализът на данните за филмовите бюджети и профилите на филмови продуценти, 
ползващи съдържание за свободно ползване като основа за филмови адаптации, не 
потвърждава рисковете от недостатъчно или прекомерно вторично използване на 
съдържание със свободен достъп. 

Икономическите модели потвърждават наличието на частни ползи от стратегията за адаптация, 
изразяващи се в броя на зрителите и продадените билети, за всички продуценти, използващи 
като основа за сценарии на филми предходно съдържание, защитено от авторско право. 
Подобни ползи, изразяващи се в броя на зрителите, могат да бъдат потвърдени за местните 
филмови продуценти, които адаптират съдържание за свободно ползване. Анализът на данните 
не потвърди обаче наличието на положителна разлика в приходите от продажба на билети за 
адаптации на произведения за свободно ползване, нито ръст на броя на зрителите за 
чуждестранните продуценти. 

Икономическият анализ потвърди частните ползи, свързани с възможността да се провери 
популярността на адаптираното съдържание на различни, но взаимосвързани пазари. Както се 
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изтъква в съществуващите икономическа литература, адаптацията може да бъде ефективна 
стратегия за намаляване на несигурностите. От друга страна, разликата в резултатите 
между ползите от адаптации на съдържанието, защитено от авторско право, и 
съдържанието за свободно ползване може би показва наличието на допълнителни частни 
облаги, свързани с изключителните права за адаптация. Ограниченията на данните, събрани 
за настоящия доклад, не дават обаче възможност да се провери дали личните ползи от 
изключителните права за адаптация надделяват над възможните загуби за обществото поради 
намаленото многообразие на адаптираното съдържание. Пълна оценка на общото въздействие 
върху ползите за обществото на различните формулировки на авторското право за регулиране 
на правата за вторично използване следва да бъде главната насока на бъдещи изследвания.   
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