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ĮŽANGA 
Viešai prieinamo turinio antrinis naudojimas – Kino pramonės kūriniai 

	

Europos ekonomika vis labiau priklauso nuo intelektinės nuosavybės. Pastaraisiais metais EUIPO, 
veikdama per Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centrą, atliko įvairius 
tyrimus, iš kurių paaiškėjo intelektinės nuosavybės teisių ekonominė reikšmė skatinant ekonominę 
veiklą ir užimtumą Europos Sąjungoje. 

Naujomis skaitmeninėmis technologijomis ir verslo modeliais ne tik sukuriamos naujos ekonominės 
galimybės įmonėms, bet ir sudaromos sąlygos teikti plačiajai visuomenei didesnę naudą, kuri 
užtikrinama suteikiant geresnę prieigą prie žinių ir kultūros gėrybių. Dauguma šių galimybių atsiveria 
kūrybiškai transformuojant esamą turinį ir kuriant paslaugų teikimo būdus, geriau atitinkančius 
šiuolaikinės visuomenės poreikius. 

Europa turi gausų kultūros paveldą, kurį visų pirma sudaro literatūros kūriniai. Šiuos kūrinius, kurie 
skaitytojams yra prieinami kaip atskiras produktas, Europos ir ne Europos gamintojai naudoja kurdami 
įvairių filmų scenarijus. Šioje ataskaitoje nagrinėjama viešai prieinamų kūrinių reikšmė ir palyginami 
remiantis tokiais kūriniais sukurti filmai su filmais, sukurtais remiantis kūriniais, kuriems taikoma autorių 
teisių apsauga, arba originaliais scenarijais. 

Tyrime nagrinėti gausių su filmais ir knygomis susijusios informacijos internetinių saugyklų duomenys, 
kurie buvo papildyti Europos audiovizualinės observatorijos surinkta informacija.  Analizės pagrindą 
sudaro beveik 90 000 filmų, kurie buvo išleisti 2000–2010 m. Iš šios analizės matyti, kad tik nedidelė 
dalis Europos Sąjungoje išleistų filmų yra sukurti remiantis viešai prieinamais literatūros kūriniais, o, 
apskritai lyginant su visais filmais, tarp populiariausių filmų ši dalis yra didesnė. 

Todėl literatūra, kuri sudaro svarbią Europos kultūros ir istorijos dalį, taip pat naudojama kaip svarbus 
idėjų šaltinis šiuolaikinėje pramogų pramonėje, kurios produktais naudojasi milijonai žiūrovų Europoje ir 
už jos ribų. 

 

 

 

António CAMPINOS 

EUIPO vykdomasis direktorius 
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SANTRAUKA 
Viešai prieinamo turinio antrinis naudojimas – Kino pramonės kūriniai 

 

Naujomis skaitmeninėmis technologijomis ir verslo modeliais ne tik sukuriamos naujos ekonominės 
galimybės įmonėms, bet ir sudaromos sąlygos teikti plačiajai visuomenei didesnę naudą, kuri 
užtikrinama suteikiant geresnę prieigą prie žinių ir kultūros gėrybių. Dauguma šių galimybių atsiveria 
kūrybiškai transformuojant esamą turinį ir kuriant paslaugų teikimo būdus, geriau atitinkančius 
šiuolaikinės visuomenės poreikius. Jau esamo turinio antrinio naudojimo ribos apibrėžiamos autorių 
teisių nuostatomis, kuriomis reglamentuojama, kaip tolesni kūrėjai atsilygina originalaus turinio 
autoriams ir jų teisių perėmėjams. Tačiau, autorių teises reglamentuojančiose taisyklėse nustatant 
bendrųjų autorių teisių apsaugos taisyklių išimtis arba ribojant jų galiojimą laiko atžvilgiu, taip pat 
numatyti naudojimo būdai, už kuriuos nereikia mokėti tokios kompensacijos arba kuriems nereikia 
leidimo. Viešoji sritis yra teisinė koncepcija, kuria siekiama didinti socialinę naudą, šiuo tikslu suteikiant 
neribotą prieigą ir transformuojant ankstesnius kūrybinius darbus. 

Tačiau ekonominėje teorijoje nėra galutinių išvadų dėl to, kokios pasekmės atsiranda kūriniui patekus į 
viešąją sritį. Daroma prielaida, kad viešo prieinamumo statusas, atsižvelgiant į išimtinių ekonominių 
teisių į kūrinį nebuvimą, skatina naudoti kūrinį. Tačiau kai kurie mokslininkai ir pramonės atstovai 
atkreipia dėmesį į riziką, susijusią su apsaugos statuso pokyčiu. Patekimas į viešąją sritį gali lemti tai, 
kad nebeliks paskatų saugoti kūrinius, arba kūriniai gali išnykti. Patekimas į viešąją sritį taip pat gali 
lemti pernelyg intensyvų naudojimą, nes nėra jokio subjekto, kuris pasirūpintų kūrinio vertės 
išsaugojimu, ir kiekvienas turi teisę pritaikyti kūrinį savo reikmėms. Priešingai, jei nėra jokių galimybių 
neleisti konkurentams gaminti išvestinių kūrinių, pagrįstų tuo pačiu originaliu turiniu, gamintojai gali 
susilaikyti nuo viešai prieinamo turinio pritaikymo arba investuoti dideles pinigų sumas į pritaikymo 
projektus. Dėl empirinių duomenų apie antrinį jau esamo turinio naudojimą trūkumo sudėtinga patikrinti, 
kurie iš šių galimų teorinių scenarijų yra tinkamiausi. Vis dėlto šis klausimas yra esminis siekiant įvertinti 
esamą autorių teisių sistemą ir pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama šią 
sistemą pritaikyti prie naujų ekonominių aplinkybių. Jei dėl pernelyg plačios viešosios srities sampratos 
kūriniai išnyksta arba yra nepakankamai naudojami, jos ribas reikėtų susiaurinti. Tačiau jeigu viešojoje 
srityje įmonėms ir visuomenei apskritai atsiveria naujos galimybės, bet nesumažinamos paskatos 
kūrėjams, jos taikymo sritį galima praplėsti siekiant naudos visai visuomenei. 

Galimą naudą ir grėsmes autorių teisių apsaugai ir viešam prieinamumui galima įvertinti tik remiantis 
empiriniais duomenimis. Tačiau empirinius duomenis apie autorių teises labai sudėtinga surinkti. 
Dauguma reikalingų duomenų yra „išsibarstę“ ir priklauso privatiems savininkams. Vis dėlto naujose 
internetinėse informacijos apie kūrybinį turinį saugyklose tyrėjams atsiveria naujos galimybės. Nors 
šiose saugyklose pateikiama informacija dažnai yra susijusi su konkrečiais sektoriais, jose galima atlikti 
empirinę analizę, kuria galima geriau pagrįsti politinius sprendimus. 

Dabartiniam projektui duomenys surinkti iš gausių su filmais ir knygomis susijusios informacijos 
internetinių saugyklų: internetinės filmų duomenų bazės (angl. Internet Movie Database, IMDb) ir 
„Goodreads“, kurią papildė Europos audiovizualinės observatorijos surinkta informacija apie Europos 
kino teatruose rodomus filmus. Remiantis šiais ištekliais, buvo parengtas galutinis projekto duomenų 
rinkinys, kurį sudarė 2000–2010 m. sukurti ir bent vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išleisti 
87 455 unikalūs filmai. Duomenų rinkinyje prie kiekvieno filmo buvo nurodyta, ar visas filmo scenarijus 
buvo originalus, ar jis buvo pagrįstas jau esamu turiniu, kuriam vis dar galioja autorių teisių apsauga, 
arba, ar jis buvo pagrįstas jau esamu viešai prieinamu turiniu. 

Nors duomenys yra susiję tik su filmų pramone, dabartine ataskaita siekiama platesnio tikslo, t. y. 
dokumentuoti bendrą viešai prieinamo turinio naudojimo reiškinį siekiant, kad ši dokumentacija sudarytų 
naujų kūrybinių projektų pagrindą. Dėl ribotų surinktų duomenų, kurie neleidžia nagrinėti priešingos 
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padėties scenarijaus, susijusio su įvairiais autorių teisių apsaugos aspektais, dabartinė analizė 
neišvengiamai yra statiška ir aprašomojo pobūdžio. Nagrinėjant įvairius viešai prieinamo turinio antrinio 
naudojimo filmų pramonėje aspektus, galima patikrinti, ar ankstesnėje literatūroje įvardytos įvairios 
galimybės ir grėsmės, susijusios su viešąja sritimi, yra pagrįstos. Tačiau ataskaitoje nenagrinėjamas 
optimalios autorių teisių apsaugos struktūros klausimas socialinės gerovės požiūriu. 

Filmų sektorius Europos piliečiams turi didelę kultūrinę ir ekonominę reikšmę. Galima rasti pavienių 
įrodymų, susijusių su jau esamo turinio pritaikymo svarba ne tik atskiriems gamintojams, bet ir visam 
sektoriui apskritai. Dėl unikalaus savo savybių derinio filmų pramonė yra ypač priklausoma nuo filmų 
sėkmės ir labai rizikinga. Kaip paaiškinta neseniai atliktame ekonominiame tyrime, jau esamo turinio 
pritaikymas, kuris jau išbandytas skirtingose, tačiau susijusiose kultūros rinkose, gali padėti sumažinti 
sektoriui būdingą neužtikrintumą. Yra ir kitų meninių priežasčių, dėl kurių pritaikymas tampa patrauklia 
alternatyva filmų gamintojams. 

Kadangi pritaikymo sąvoka Berno konvencijoje nėra apibrėžta, projekto grupė rėmėsi bendraisiais ES 
valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų doktrinoje, įstatymuose ir jurisprudencijoje įtvirtintais 
principais. Kadangi eilinio žiūrovo bendras įspūdis ir originalių bei išvestinių kūrinių panašumo 
atpažinimas šio tyrimo informacijos šaltiniuose yra pasikartojantys pritaikymo apibrėžčių elementai, 
rėmimasis tūkstančių „IMDb“ duomenų bazės naudotojų nuomone yra galingas ir objektyvus kriterijus, 
padedantis nustatyti filmų pritaikymo atvejus projekto duomenų rinkinyje. „IMDb“ ir „Goodreads“ 
duomenų bazėse pateikta biografinė informacija apie jau esamo turinio autorius ir filmus gaminančių 
šalių nacionaliniai autorių teisių įstatymai buvo pagrindiniai šaltiniai, kuriais remiantis buvo nustatomas 
kūrinių, naudojamų kaip pagrindinė pritaikymų medžiaga, apsaugos statusas. Nepaisant to, kad autorių 
teisių apsaugos galiojimo terminas pastaraisiais metais buvo intensyviai derinamas, vis dar galioja 
skirtingos taisyklės, pagal kurias nustatoma autorių teisių apsaugos pabaigos data.  Duomenų rengimo 
etape šie skirtumai buvo tinkamai išanalizuoti ir į juos atsižvelgta. 

Projekto metu surinktų duomenų analizė rodo, kad apytiksliai 2 proc. visų Europos Sąjungoje išleistų 
filmų buvo pritaikyti panaudojant viešai prieinamą turinį. Tačiau viešai prieinamas turinys 
dažniau naudojamas kuriant populiariausius filmus, o tarp 100 populiariausių Europos kino 
teatruose rodomų filmų šis viešai prieinamo turinio panaudojimo rodiklis siekia 6 proc. 

Per vienuolikos metų laikotarpį, kuris buvo nagrinėjamas atliekant analizę, viešai prieinamu turiniu 
pagrįstus pritaikytus filmus Europos kino teatruose pamatė daugiau nei 330 mln. žmonių, o tai 
sudaro beveik 4 proc. visų kino teatrų lankytojų. Tuo pat metu kinematografinių pritaikymų, 
pagrįstų autorių teisių saugomu turiniu, peržiūra sudarė 35 proc. visos kinematografijos 
auditorijos. 

Paprastas filmų žiūrimumo palyginimas, pagrįstas pritaikytu turiniu, neatspindi svarbaus laiko aspekto 
poveikio tikimybei, kad bus pritaikytas jau esamas turinys. Galima pastebėti, kad penktaisiais metais 
nuo paskelbimo proporcingai mažėja kūrybinio turinio naudojimo antriniams tikslams ekonominė vertė. 
Tikimybė, kad knyga bus naudojama filmo pritaikymo tikslais praėjus 12 metų nuo jos pirmo 
leidimo, jau yra 50 proc. mažesnė, palyginti su pirmais penkeriais metais nuo pirmo tokios 
knygos leidimo. Galimybės, kad knyga bus pritaikyta praėjus 70 metų nuo jos pirmo leidimo, yra 
95 proc. mažesnė, palyginti su pirmaisiais keleriais metais, kol ji pardavinėjama knygynuose. 
Kūrybinio turinio antrinio panaudojimo vertės mažėjimas daro poveikį visiems kūriniams, išskyrus 
svarbiausius žmonių sukurtus šedevrus. Todėl pasikeitęs apsaugos statusas, kuris daugumoje 
šalių šiuo metu yra 70 metų po autoriaus mirties, yra svarbus aspektas, tačiau kai kurių 
kūrybinių darbų atžvilgiu tai nėra pagrindinis kriterijus, kuris apskritai gali daryti įtaką filmų 
gamintojų sprendimams dėl pritaikymo. 

Teiginių, susijusių su tuo, kokią įtaką pritaikytas turinys turi šiuolaikiniams skaitytojams, palyginimas 
parodė, kad viešai jau prieinamos pritaikytos knygos pritraukia daug didesnį skaitytojų dėmesį, 
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palyginti su knygomis, kurioms vis dar taikoma autorių teisių apsauga. Pritaikytos viešai 
prieinamos knygos taip pat geriau vertinamos „Goodreads“ duomenų bazėje, palyginti su knygomis, 
kurioms taikoma autorių teisių apsauga, nors skirtumas nėra labai didelis. 

Nors dauguma knygų per nagrinėjamą laikotarpį buvo pritaikytos tik vieną kartą, kai kurios viešai 
prieinamos knygos buvo pritaikomos dažniau. Kaip ir tikėtasi, filmų pritaikymo naudojant viešai 
prieinamas knygas vidurkis duomenų rinkinyje sudarė 1,45, palyginti su 1,04 rodikliu, kuris 
atspindėjo filmų pritaikymą, naudojant knygas, kurioms vis dar taikoma autorių teisių apsauga. 

Duomenų rinkinio analizė parodė, kad galimybė, jog tą patį turinį panaudos kiti, neatgraso 
gamintojų nuo didelių piniginių investicijų į filmus, kurie yra pagrįsti viešai prieinamu turiniu. 
Viešai prieinamu turiniu pagrįstų filmų pritaikymo biudžeto vidurkis, kuris yra mažesnis nei autorių teisių 
saugomu turiniu pagrįstų filmų pritaikymo biudžetas, yra didesnis, palyginti su visiškai originaliu 
scenarijumi pagrįstų filmų biudžetu. 

Projekto duomenų grupių analizė parodė, kad yra filmų gamintojų, kurių didžiąją dalį veiklos vertės 
sudaro viešai prieinamas turinys; rinkoje įsitvirtinusios, gerai žinomos filmų studijos naudoja viešai 
prieinamą turinį dažniau, nei į duomenų rinkinį įtrauktas vidutinis filmų gamintojas. 

Iš filmų biudžeto duomenų ir filmų gamintojų, naudojančių viešai prieinamą turinį kaip savo 
filmų pritaikymo pagrindą, profilių analizės nematyti, kad galėtų kilti pernelyg mažo ar 
intensyvaus viešai prieinamo turinio antrinio naudojimo rizika. 

Taikant ekonometrinius modelius patvirtinama, kad visi gamintojai, kurdami filmų scenarijus rėmęsi 
anksčiau sukurtu turiniu, kuriam taikoma autorių teisių apsauga, iš pritaikymo strategijos gauna 
asmeninę naudą, susijusią su žiūrovų skaičiumi ir pajamomis, gautomis už parduotus kino bilietus. 
Panašią naudą, susijusią su kino teatrų žiūrovų skaičiumi, galėtų gauti vietos filmų gamintojai, jeigu jie 
pritaikytų viešai prieinamą turinį. Tačiau atlikus duomenų analizę nepasitvirtino teiginys, kad viešai 
prieinamo turinio pritaikytojai gautų daugiau pajamų už parduotus kino bilietus arba kad užsienio 
gamintojų, pritaikiusių viešai prieinamą turinį, filmus žiūrėtų daugiau žiūrovų. 

Ekonometrinė analizė patvirtino asmeninę naudą, susijusią su galimybe išbandyti pritaikyti turinį 
skirtingose, tačiau susijusiose rinkose. Kaip nurodyta ankstesnėje ekonominėje literatūroje, 
pritaikymas gali būti veiksminga strategija siekiant sumažinti neužtikrintumą. Tačiau, remiantis 
skirtingais rezultatais, susijusiais su pelnu, kuris gaunamas pritaikant autorių teisių saugomą 
turinį, ir pelnu, kuris gaunamas naudojant viešai prieinamą turinį, būtų galima teigti, kad 
pritaikymui galiojančios išimtinės teisės gali duoti papildomą asmeninę naudą. Visgi šioje 
ataskaitoje surinkti riboti duomenys neleidžia išsiaiškinti, ar asmeninė nauda, kurią suteikia pritaikymui 
galiojančios išimtinės teisės, yra viršesnė už galimus socialinius nuostolius, susijusius su mažesne 
pritaikymo turinio įvairove. Todėl išsamus bendro skirtingų autorių teisių struktūrų, kuriomis 
reglamentuojamos išvestinės teisės, poveikio socialinei gerovei vertinimas turėtų būti pagrindinis 
būsimų tyrimų dalykas.   
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