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UVODNA BESEDA 
Predelava prosto dostopnih vsebin – študija filmske industrije 

	

Evropsko gospodarstvo postaja vse bolj odvisno od intelektualne lastnine. Urad EUIPO je v zadnjih letih 
prek Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine izvedel številne študije, ki 
so pokazale gospodarsko pomembnost pravic intelektualne lastnine za ustvarjanje gospodarskih 
dejavnosti in zaposlovanje v Evropski uniji. 

Nove digitalne tehnologije in poslovni modeli ne ustvarjajo le novih gospodarskih priložnosti za podjetja, 
temveč tudi možnosti za povečanje splošnih javnih koristi, povezanih z boljšim dostopom do znanja in 
kulturnih dobrin. Mnoge od teh priložnosti temeljijo na ustvarjalnem preoblikovanju obstoječih vsebin in 
načrtovanju primernejših načinov njihovega razširjanja za sodobno občinstvo. 

Evropa ima bogato kulturno dediščino, med drugim tudi književno. Ta dela, v katerih sicer bralci uživajo 
v njihovi izvorni obliki, pa so tudi osnova za mnoge filmske scenarije za evropske in neevropske 
producente. To poročilo preučuje vlogo prosto dostopnih del in primerja filme, ki temeljijo na takšnih 
delih, s tistimi, ki temeljijo na delih, zaščitenih z avtorskimi pravicami, ali izvirnih scenarijih. 

Študija združuje podatke bogatih spletnih repozitorijev, povezanih s filmi in knjigami, ki so dopolnjeni z 
informacijami, ki jih je zbral Evropski avdiovizualni observatorij. Osnova za analizo je skoraj 
90 000 filmov, ki so izšli med letoma 2000 in 2010. Analiza je pokazala, da sicer le majhen delež filmov, 
ki so bili izdani v Evropski uniji, temelji na prosto dostopnih literarnih delih, vendar je ta delež med 
najbolj priljubljenimi filmi višji kot med filmi na splošno. 

Književnost, ki je pomemben del evropske kulture in zgodovine, ima torej tudi pomembno vlogo kot vir 
gradiva za sodobno zabavo, v kateri uživajo milijoni gledalcev v Evropi in drugod. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Izvršni direktor urada EUIPO 
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POVZETEK 
Predelava prosto dostopnih vsebin – študija filmske industrije 

 

Nove digitalne tehnologije in poslovni modeli ne ustvarjajo le novih gospodarskih priložnosti za podjetja, 
temveč tudi možnosti za povečanje splošnih javnih koristi, povezanih z boljšim dostopom do znanja in 
kulturnih dobrin. Mnoge od teh priložnosti temeljijo na ustvarjalnem preoblikovanju obstoječih vsebin in 
načrtovanju primernejših načinov njihovega razširjanja za sodobno občinstvo. Predelavo že obstoječih 
vsebin urejajo določbe o avtorskih pravicah, ki določajo, kako nadaljnji ustvarjalci zagotavljajo 
nadomestila avtorjem izvorne vsebine in njihovim dedičem. Vendar določbe o avtorskih pravicah 
dovoljujejo tudi uporabo, pri kateri takšno nadomestilo ali dovoljenje ni potrebno, bodisi z navedbo izjem 
od splošnih pravil varstva avtorskih pravic ali omejitvijo njenega trajanja. Prost dostop je pravni 
konstrukt, katerega namen je povečati družbene koristi z omogočanjem neoviranega dostopa in 
preoblikovanjem predhodno ustvarjalnih del. 

Ekonomska teorija pa ne podaja dokončnih odgovorov v zvezi s predvidenimi učinki prenehanja varstva 
avtorskih pravic. Predvideva se, da status prostega dostopa zaradi odsotnosti izključnih ekonomskih 
pravic nad delom spodbuja njegovo uporabo. Kljub temu nekateri strokovnjaki in predstavniki sektorja 
poudarjajo tveganja, povezana s spremembo statusa varstva. Vključitev dela med dela, ki niso 
zaščitena z avtorskimi pravicami, lahko povzroči pomanjkanje spodbud za ohranitev del ali njihovo 
izginotje. Sproži lahko pretirano uporabo, saj ni nikogar, ki bi skrbel za ohranjanje vrednosti dela, in 
vsakdo lahko delo priredi. Nasprotno pa so lahko producenti nenaklonjeni priredbi prosto dostopnih del 
ali večjim naložbam v projekte priredb, če nimajo nobene možnosti konkurenčnim podjetjem preprečiti, 
da bi ustvarila predelana dela na podlagi iste izvorne vsebine. Zaradi pomanjkanja empiričnih podatkov 
o predelavi predhodno obstoječih vsebin, je zelo težko preveriti, kateri od teh možnih teoretičnih 
scenarijev je najustreznejši. To vprašanje pa je ključno za oceno obstoječega okvira avtorskih pravic in 
zakonodajnih predlogov, namenjenih prilagoditvi tega okvira novim gospodarskim okoliščinam. Če 
prepogosto dodeljevanje statusa prostega dostopa vodi v izginjanje ali premajhno uporabo del, bi bilo 
treba obseg tega statusa omejiti. Če pa podjetjem in splošni javnosti ponuja nove priložnosti brez 
zmanjševanja spodbud za ustvarjalce, se lahko obseg tega statusa razširi v korist družbe kot celote. 

Možne koristi ali grožnje za varstvo avtorskih pravic in status prostega dostopa se lahko ocenijo le na 
podlagi empiričnih podatkov. Vendar je empirične podatke o avtorskih pravicah zelo težko zbrati. 
Večina potrebnih podatkov je razpršenih in v zasebni lasti. Kljub temu novi spletni repozitoriji informacij 
o ustvarjalni vsebini raziskovalcem ponujajo nove možnosti. Čeprav so informacije pogosto omejene na 
določene sektorje, omogočajo empirične analize, ki prispevajo k boljšemu oblikovanju politike. 

Podatki za ta projekt so bili zbrani iz bogatih spletnih repozitorijev, povezanih s filmi in knjigami: Internet 
Movie Database (IMDb) in Goodreads, ter dopolnjeni z informacijami o prodanih vstopnicah evropskih 
kinematografov, ki jih zbira Evropski avdiovizualni observatorij. Na podlagi teh virov je bil pripravljen 
končni nabor podatkov za projekt, ki je vključeval 87 455 edinstvenih filmov, ustvarjenih med 
letoma 2000 in 2010, ki so izšli v vsaj eni državi članici Evropske unije. Za vsak film v naboru podatkov 
je bilo opredeljeno, ali je scenarij filma povsem izviren, temelji na predhodno obstoječi vsebini, ki je še 
pod varstvom avtorskih pravic, ali temelji na predhodno obstoječi vsebini, ki je že prosto dostopna. 

Čeprav so podatki omejeni na filmsko industrijo, je širši cilj tega poročila dokumentirati fenomen splošne 
uporabe javno dostopnih vsebin kot osnove za nove ustvarjalne projekte. Zaradi omejitev zbranih 
podatkov, ki ne omogočajo analize nasprotnih dejstev različnih parametrov varstva avtorskih pravic, je 
ta analiza neizogibno statična in opisna. S proučitvijo različnih vidikov predelave prosto dostopnih 
vsebin v filmski industriji je mogoče preveriti, ali so različne priložnosti in grožnje, ki jih s statusom 
prostega dostopa povezuje predhodna literatura, dobro utemeljene. To poročilo pa ne obravnava 
vprašanja najboljše zasnove varstva avtorskih pravic z vidika družbene blaginje. 
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Filmski sektor ima za evropske državljane velik kulturni in gospodarski pomen. O pomembnosti priredbe 
predhodno obstoječih vsebin ne le za posamezne producente, ampak splošno za celotni sektor, govori 
veliko nepreverjenih dokazov. Filmska industrija je zaradi edinstvene kombinacije svojih značilnosti še 
posebno odvisna od uspešnic in tvegana. Nedavne ekonomske raziskave kažejo, da lahko priredba 
predhodno obstoječih vsebin, ki so že preskušene na drugih, a povezanih kulturnih trgih, lahko pomaga 
znižati negotovost, ki je značilna za ta sektor. Priredbe pa so za filmske producente zanimiva možnost 
tudi zaradi drugih, umetniških razlogov. 

Ker pojem priredbe ni opredeljen v Bernski konvenciji, se je projektna skupina zanašala na splošna 
načela iz doktrine, prava in sodne prakse držav članic EU in Združenih držav. Splošni vtis in 
prepoznana podobnost med izvirnimi in predelanimi deli med laiki se v obravnavnih virih pogosto 
pojavita v opredelitvi pojma priredbe, zato je upoštevanje mnenja tisočih uporabnikov zbirke IMDb 
koristno in objektivno merilo za ugotavljanje filmskih priredb v naboru podatkov za projekt. Biografski 
podatki avtorjev predhodno obstoječih vsebin v zbirkah IMDb in Goodreads ter nacionalni zakoni o 
avtorskih pravicah držav filmske produkcije so bili glavni viri za določitev statusa varstva del, ki so bila 
osnova za priredbe. Ne glede na pomembno usklajevanje trajanja varstva avtorskih pravic v zadnjih 
letih se pravila, ki urejajo določitev datuma prenehanja varstva avtorskih pravic, še vedno razlikujejo. Te 
razlike so bile ustrezno analizirane in upoštevane med pripravo podatkov. 

Analiza zbranih podatkov za projekt je pokazala, da so prosto dostopne vsebine osnova za filmske 
priredbe pri približno 2 % filmov, ki so izšli v Evropski uniji. Prevzemanje prosto dostopnih 
vsebin pa je višje med najbolj priljubljenimi filmi in dosega 6 % med 100 najbolj priljubljenimi 
filmi v evropskih kinematografih. 

V analiziranih enajstih letih si je filmske priredbe, ki temeljijo na prosto dostopnih vsebinah, v 
evropskih kinematografih ogledalo več kot 330 milijonov ljudi, kar je skoraj 4 % vseh 
obiskovalcev kinematografov. V istem obdobju pa si je 35 % vseh obiskovalcev kinematografov 
ogledalo kinematografske priredbe vsebin, varovanih z avtorskimi pravicami. 

V preprosti primerjavi obiska filmov, ki temeljijo na prirejeni vsebini, ni upoštevan pomemben vpliv 
časovne razsežnosti na verjetnost priredbe predhodno obstoječih vsebin. Od petega leta po prvi objavi 
je mogoče opaziti hiter eksponentni upad ekonomske vrednosti ustvarjalne vsebine za namene 
predelave. 12 let po prvi objavi je verjetnost, da bo knjiga uporabljena kot osnova za filmsko 
priredbo, že 50 % nižja kot v prvih petih letih po prvi objavi. Verjetnost, da bo knjiga prirejena 
70 let po njeni prvi objavi, je 95 % nižja kot v prvih nekaj letih po tem, ko je na voljo v knjigarnah. 
Upad vrednosti predelave ustvarjalnih vsebin vpliva na vse razen na najpomembnejše ustvarjalne 
mojstrovine. Posledično sprememba statusa varstva, ki je v večini držav trenutno določena kot 
70 let po smrti avtorja, čeprav je pomembna za nekatera ustvarjalna dela, splošno ni prelomna 
za odločitve filmskih producentov o priredbah. 

Primerjava privlačnosti prirejenih vsebin za sodobne bralce je pokazala, da javno dostopne prirejene 
knjige pritegnejo veliko več pozornosti bralcev kot priredbe del, ki so še varovana z avtorskimi 
pravicami. Javno dostopne prirejene knjige imajo tudi višje ocene v zbirki Goodreads v primerjavi z 
deli, varovanimi z avtorskimi pravicami, čeprav tu razlika ni tako velika. 

Večina knjig je bila prirejena le enkrat v obdobju analize, vendar pa so bile nekatere prosto dostopne 
knjige prirejene večkrat. Povprečno število filmskih priredb javno dostopnih knjig v naboru 
podatkov je bilo 1,45 v primerjavi z 1,04 za knjige, ki so še varovane z avtorskimi pravicami, kar 
ustreza pričakovanjem. 

Analiza nabora podatkov je pokazala, da možnost, da drugi uporabijo isto vsebino, producentov ne 
odvrača od visokih naložb v filme, ki temeljijo na javno dostopnih vsebinah. Povprečni proračun 
filmskih priredb javno dostopnih vsebin je sicer nižji od povprečnega proračuna filmskih priredb vsebin, 
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varovanih z avtorskimi pravicami, a višji od povprečnega proračuna filmov na podlagi povsem izvirnega 
scenarija. 

Analiza skupin projektnih podatkov je pokazala, da so za nekatere filmske producente prosto dostopne 
vsebine pomemben del njihove vrednostne ponudbe; uveljavljeni, znani filmski studii prosto dostopne 
vsebine uporabljajo pogosteje kot povprečni filmski producent v naboru podatkov. 

Analiza podatkov o proračunih filmov in profilih filmskih producentov, ki uporabljajo prosto 
dostopne vsebine kot osnovo za svoje filmske priredbe, ni potrdila tveganja premajhne ali 
prevelike uporabe prosto dostopnih vsebin za namene predelave. 

Ekonometrični modeli potrjujejo obstoj zasebne koristi v smislu števila gledalcev in blagajniških 
prejemkov, ki jih strategija prirejanja prinaša producentom, ki uporabljajo predhodno vsebino, varovano 
z avtorskimi pravicami, kot osnovo za filmske scenarije. Podobne koristi v smislu števila obiskovalcev 
kinematografov so bile ugotovljene za lokalne filmske producente, ki prirejajo prosto dostopne vsebine. 
Analiza podatkov pa ni potrdila obstoja kakršnega koli pribitka blagajniških prejemkov za tiste, ki 
prirejajo prosto dostopne vsebine, niti pribitka obiskovalcev za tuje producente s priredbami prosto 
dostopnih vsebin. 

Ekonometrična analiza je potrdila zasebne koristi, povezane z možnostjo preskušanja priljubljenosti 
prirejenih vsebin na drugih, a povezanih trgih. Kot predlaga predhodna ekonomska literatura, je 
prirejanje lahko učinkovita strategija za zmanjšanje negotovosti. Razlika med ugotovljenimi 
pribitki, ki izhajajo iz prirejanja vsebin, varovanih z avtorskimi pravicami, in prosto dostopnih 
vsebin, lahko kaže na obstoj dodatnih zasebnih koristi, povezanih z izključnimi pravicami za 
priredbe. Vendar zaradi omejenosti podatkov, zbranih za to poročilo, ni mogoče preskusiti, ali so 
zasebne koristi, ki izhajajo iz izključnih pravic za prirejanje, večje od možne družbene izgube zaradi 
manjše raznolikosti prirejenih vsebin. V prihodnjih raziskavah bi se torej bilo treba posvetiti popolni 
oceni celotnega vpliva različnih ureditev avtorskih pravic, ki regulirajo pravice predelave, na družbeno 
blaginjo.  
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