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Az ION program megkülönbözteti az alábbi 
felhasználókat: kérő; válaszadó (szolgáltató vagy 
pozitív, illetve negatív válaszadó; közvetítő-kérő 
(bibliográfiai ellenőrző központ, amely más 
könyvtárak számára kér); közvetítő-válaszadó 
(bibliográfiai ellenőrző központ, amely pozitív 
vagy negatív választ ad, más könyvtárak megbí
zásából); bibliográfiai ellenőrző központ (olyan 
intézmény, amely olyan kérésekkel foglalkozik, 
amelyeket nem lehet a nemzetközi kérőtől auto
matikusan a potenciális lelőhelyre juttatni.

Barbárok a kapuknál: a 
szellemi tulajdon válsága

Bruce L. Flanders

Az emberek lassan belefáradnak abba, hogy 
újabb és újabb válságokról hallanak, bármennyi
re valódiak és veszélyesek is azok. Mit számíta
nak már holmi mérgező hulladékkal teli hordók, 
amelyeket illegálisan dobálnak az óceánokba? 
Vagy azok a tizennyolcévesek, akik úgy tudják, 
hogy Kolumbusz Kristóf az Oregon Trail felfede
zője volt és a Rock of Gibraltár egy heavy metal 
zenekar? Nem is beszélve a Stephen King regé
nyek megállíthatatlan és esztelen elburjánzásá
ról...

Pedig a szerző a jelen cikkében egy újabb 
krízist jelent be: a szellemi tulajdon válságát. És 
noha ez nem hangzik olyan félelmetesen, mint az 
amazonasi őserdők pusztulása, mégis mindany-

Záró megjegyzések

Az ION Társulás mind az országos hálózatok 
munkájáról, mind az új nemzetközi szolgáltatás 
kívánalmairól lényeges információk birtokában 
van. Alapvető célja egy olyan, sikeresen működő 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési hálózat de
monstrálása, amely könnyen bővíthető és adap
tálható más, csatlakozni kívánó európai könyv
tárak számára.

Bruce L  Flanders: Barbarians at the gate (American Libra
ries, 1991. July/August, p, 668-669.) c. írását Novák István 
tömörítette

nyiunk életére hatással lesz; bennünket, könyv
tárosokat állandó lelkiismeretvizsgálati rohamok
ra fog késztetni, és a könyvtáros konferenciákon 
véget nem érő vitákat fog eredményezni.

A szellemi tulajdon válságát úgy definiálhat
nánk, hogy az olyan közjog-politikai káosz és 
gazdasági betegség, amit az információáramlás 
feletti ellenőrzés elvesztése okoz, olyan új tech
nológiák megjelenése következtében, amelyek 
gyökeresen megváltoztatják az információk hoz
záférésének, tárolásának, átalakításának és újra
felhasználásának módját. Röviden: információs 
anarchiáról van szó, amelyben a jelenlegi szerzői 
jogi törvények és politikák -  enyhén szólva -  
hatástalanok és elavultak. Igen fontos, hogy job
ban megértsük ezt a problémát, és hatékony el
lenszerekre tegyünk szert, mégpedig azonnal: „a 
barbárok már a kapukat döngetik”.

Az információs kor új vadászai személyi szá
mítógépekkel, modemekkel, képmagnókkal és 
digitális mintavevő berendezésekkel rendelkező 
szervezetek és egyének. Szerzői joggal védett 
szöveges, zenei és képi dokumentumok egész 
„könyvtárai” kínálják magukat a jogtalan haszná
lat prédájaként. A nagysebességű távközlési há
lózatok lehetővé teszik, hogy vállalkozók, művé
szek vagy kutatók másodpercek alatt többszáz
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dokumentumot töltsenek le személyi adatbázisok 
kialakítására, és innen-onnan „összeollózott” mű
vek létrehozására. És ki tud minderről?

A zenész Phil Collins jól ismert egyéni dobo- 
lási stílusáról. Gondoltak önök arra, hogy Collins- 
nak honnan van annyi ideje, hogy mint stúdióze
nész, ilyen sok művésszel fellépjen? A valóság 
az, hogy ő gyakran jelen sincs a stúdiókban. 
Egyéni hangzását „lemintázták”, vagy -  a kemé
nyebben fogalmazók szerint -  ellopták. Digitális 
mintavevő berendezések segítségével, amelyek 
valaha egy vagyonba kerültek, de ma már 3000 
dollár alatt is kaphatók, a zenésztechnikusok le
csippentenek néhány ezredmásodpercet Collins 
felvételéről, és hozzáragasztják a sajátjukhoz.

Egy ilyen digitális mintavétel, szerkesztés és 
szinkronizálás felhasználható arra, hogy egy jel
legzetes karaktert, intonációt adjanak hozzá egy 
másik zenész hangzásához, sőt, több (szerzői 
joggal védett!) mű kimazsolázásábó! teljes szár
mazékművek is létrehozhatók.

A PC-k képernyői kitartóan villognak a késő 
éjszakában, amint az információs vámpírok 
(vagy ahogyan ők szeretik magukat nevezni: in
formációs vállalkozók) megrohamozzák az elekt
ronikus könyvtárakat, hogy anyagot gyűjtsenek 
származékműveik előállításához. Az információs 
vállalkozó (infopreneur) az egyik definíció szerint 
„olyan személy, aki üzleti vállalkozás vagy érték
növelt (value added) szolgáltatás céljából infor
mációgyűjtéssel, -szervezéssel és -terjesztéssel 
foglalkozik.” Ma már rengetegen vannak, akiknek 
-  akár hivatalosan, akár nem -  ez a foglalkozá
sa. Bármilyen információ, ami már megvan egy 
számítógépi adatbázisban vagy hálózatban, ki 
van téve a hozzáférés és „átcsomagolás” lehető
ségének. És a mindennapok rohanásában bi
zony gyakran előfordul, hogy az új szerző „elfe
lejt” az eredetiről megemlékezni.

A számítógépes hálózatokban elérhető infor
mációk egyik jellemzője a fluiditás. Mondjuk pél
dául, hogy a Dél-Észak Dakotai Egyetem egyik fi
zikusa letölti egy neves tudós tanulmányát a 
gammasugaraknak a százszorszépekre gyako
rolt hatásáról. A cikket betölti a szövegszerkesz
tőjébe, hozzátesz néhány megjegyzést, beszúr 
egy különösen nyomós érvelést az elektronokról, 
miközben több tudományos cikkre hivatkozik az 
elmúlt öt évből. Dolga végeztével visszatölti a 
cikket a hálózatba.

Ezt követően egy botanikus a Stamen Pistils 
Virágkutató Intézetből letölti a már átfésült doku

mentumot, és további revíziókat végezve, megtá
madja az eredeti szerző (tudjuk-e még, hogy ki 
az?) központi tézisét, majd visszatölti ezt a válto
zatot. Talán nem is kell mondani, hogy ez az 
elektronikus operett az eredeti művet kissé meg
viseli. Amiről itt szó van, az nem más, mint a mű
vek azonosítható határainak az elveszítése, amire 
a szerzői jog épül, hogy megkülönböztesse a „ti
édet” az „enyémtől”.

A kereskedelmi online adatbázisok forgalma
zói is prüszkölnek azokra, akik hatalmas informá
ciótömegeket töltenek le és módosítanak további 
értékesítés céljából. Jóllehet az efféle hasznosí
tás kifejezetten tilos, a jogsértés a legtöbb eset
ben kideríthetelen. S ami még rosszabb, ezeknek 
az embereknek nem is kell szédületes szakem
bereknek lenniük az ilyen származék adatbázisok 
létrehozásához, mert ma már olcsó szoftver-esz
közök is rendelkezésükre állnak céljaik elérésére. 
Például a NewsReal nevű mikroszámítógépi 
program automatizálja a Dow Jones News/Retri- 
eval (DJN/R) szolgáltatáshoz való kapcsolódást, 
majd a használó meghatározhatja az őt érdeklő 
hírek vagy vállalatok kategóriáit és az információ- 
keresés idejét. A NewsReal feltárcsázza a 
DJN/R-t, megkeresi és kigyűjti a kívánt informá
ciókat, mindezt úgy, hogy nem is kell jelen lenni 
a számítógépnél. Miután a nyersadatok megvan
nak, további automatikus indexelő, referáló és ki
adványszerkesztő programokkal könnyedén el
készíthetők a testre szabott indexek vagy anno
tációgyűjtemények.

Van-e minderre orvosság? Mit tehetünk mi, 
könyvtárosok? A szerző elismeri, hogy a problé
mafelvetés erősebb oldala, mint megoldások fel
kínálása, mindazonáltal azt javasolja, hogy a 
könyvtárosok indítsanak kampányt a tulajdonjo
gok respektálásának előmozdítására a közvéle
ményben, és emeljenek szót a szellemi tulajdon
jogok kormányzati érvényesítését célzó jogsza
bályozás érdekében.

Ha a forgalmazók új módszereket vezetnek 
be a jogdíjak begyűjtésére, és így korlátozzák a 
hozzáférhetőséget, a könyvtárosoknak erre vála
szolniuk kell, nehogy a szegényebbek hátrányos 
helyzetbe kerüljenek. Egy olyan világban, ahol a 
becsületesség üres frázissá vált, amelybe túl 
gyakran belefér a számítgató megalkuvás, a 
könyvtárosoknak kellene vállalniuk azt a szere
pet, hogy őrt álljanak a kapuknál.
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