
ják megnyugtatni, hogy a történelemben csak ritkán fordul elő, hogy egy-egy új technológia teljesen kiküszöböli a régit. Ehelyett -  bizonyos ingadozás után -  az új és a régi technológia tartós munka- megosztást alakít ki egymással. Ennek következté
ben az olvasás és a könyv- és folyóirat-kiadás is fennmarad.

(Futala Tibor)
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Az elektronikus információk jogvédelme: szerzői 
jog vagy szerződés?

Elektronikus publikáció; Szerzői jog

Az Egyesült Államokban a szerzői jog néhány kivételt enged meg a jogtulajdonosok kizárólagos jogai alól. Ezek közé tartozik a jóhiszemű használat (fair use), amely lehetővé teszi, hogy kutatás, oktatás, újságírás, paródia és kritika céljából ne kelljen az adott mű használatáért jogdíjat fizetni. Hasonló a levéltári és a könyvtári használat.A szerzői jog minden állampolgárra vonatkozik, az elektronikus termékek használatára kötött szerződések (licencek) két fél közötti megállapodást tükröznek. A szerzői jog csak a másolást szabályozza, a szerződések hatóköre ennél szélesebb. A könyvtáraknak nem szabad elfelejtkezniük arról, hogy a szerződések az ő beleegyezésükkel születnek, tehát

tárgyalniuk lehet a feltételekről. A kiadók a szerződések megalkotásakor piaci pozíciójukat igyekeznek védeni, míg a könyvtárak védekezni próbálnak az ezekben gyakran megtalálható, a használatot lehetetlenné tévő túlzott korlátozásokkal és a -  gyakran a nyomtatott változatokét messze meghaladóan -  magas árakkal szemben.A problémák ellenére is elérhetik a könyvtárak, hogy a teljes szövegű elektronikus folyóiratok licen- cei is megengedjék a jóhiszemű használat keretébe tartozó másolást és letöltést.Megoldatlan az archiválás kérdése, hiszen a könyvtárak nem archiválhatják azt, ami nem a tulajdonuk, a kiadók pedig üzleti érdekeik megszűntével nem feltétlenül akarnak az archiválásra költeni.A felsőoktatási könyvtárak, főként konzorciumi formában árengedményeket tudnak elérni.Az információval való kereskedés több bizalmat követel meg, mint más termékeké. Ki kell alakítani a licencekkel kapcsolatos bizalom légkörét, mert nem feltételezhető, hogy a könyvtárak felelősséget vállaljanak egyes felhasználók viselkedéséért.A kérdéskörrel foglalkozik a Liblicence-L@pan- theon.yale.edu elektronikus vitafórum, amelynek archívuma a http://www.library.yale.edu/~libli- cence/index.shtml cím alatt található. További források címei:
396 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998. 2

mailto:Liblicence-L@pan-theon.yale.edu
mailto:Liblicence-L@pan-theon.yale.edu
http://www.library.yale.edu/~libli-cence/index.shtml
http://www.library.yale.edu/~libli-cence/index.shtml


http://www.cni.org/projects/READ/guide/www/ http://fairuse.stanford.edu/ http://www.utsystem.edu/OGC/intellectualpropert y/contract.ht mlhttp://acrl.cni.org/scomm/licensing/licbooklet.html
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Az ismertetett 
cikkek forrásai:

ABI-Tech. -  ABI-Technik (DE)
Alexandria -  Alexandria (GB)
Am.Libr. -  American Libraries (US)
Aslib Proc. -  Aslib Proceedings (GB)
Austr.Libr.J. -  Australian Library Journal (AU)
Bibliotéka -  Bibliotéka (RU)
Bibliotekarz -  Bibliotekarz (PL)
Bibliotheksdienst -  Bibliotheksdienst (DE)
Boll.AIB. -  Bolletino Associazione Italiana Biblioteche (IT) 
Buch Bibi. -  Buch und Bibliothek (DE)
Cienc.Inf.Bras. -  Ciéncia da Informáló (BR)
Coll.Res.Libr. -  College and Research Libraries (US) 
Coll.Undergrad.Libr. -  College and Undergraduate Libraries 

(US)
Ctenár -  Ctenáí (CS)
Dial.Bibl. -  Dialóg mit Bibliotheken (DE)
Doc.Bibl. -  Documentation et Bibliothéques (CA) 
Documentaliste -Documentaliste (FR)
IFLA J. -  IFLA Journal (I)
Inf.Serv.Use -  Information Services and Use (I) 
Int.Inf.Libr.Rev. -  International Information and Library Re- 

view (I)
Interlend.Doc.Supply -  Interlending and Document Supply

(GB)
J.Acad.Librariansh. -  The Journal of Academic Librarianship

(US)
J.Am.Soc.Inf.Sci. -  Journal of the American Society fór Infor

mation Science (US)
J.Educ.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Education fór Library and In

formation Science (US)
J.Interlibr.Loan Doc.Del.Inf.Supply -  Journal of Interlibrary 

Loan, Document Delivery and Information Supply (US)

Közművelődés
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J.Internet Cat. -  Journal of Internet Cataloging (US) 
J.Libr.Inf.Sci. -  Journal of Librarianship and Information 

Science (GB)
Kirjastolehti -  Kirjastolehti (FI)
Kn.Inf. -  Kniinice a Informácie (CS)
Libr. Hi Tech -  Library Hi Tech (US)
Librj\dm.Manege. -  Library Administration and Management

(US)
Libr.Inf.Briefings -  Library and Information Briefings (GB) 
Libr.J. -  Library Journal (US)
Libr.Rev. -  Library Review (GB)
Libr.Technol. -  Library Technology (GB)
Libr.Trends -  Library Trends (US)
Libri -  Libri (I)
Mousaion -  Mousaion (ZA)
Nachr.Dok. -  Nachrichten für Dokumentation (DE)
Nár.Knih. -  Národni Knihovna (CS)
Nau£n.-Teh.lnf. -  Naucno-Tehmceskaá Informaciá (RU) 
Nauén.Teh.Bibl. -  Naudnye i Tehniieskie Biblioteki (RU) 
Newsl.IFLA Sect.Nat.Líbr. -  Newsletter of the IFLA Section of 

National Libraries (I)
Online CDROM Rév. -  Online & CDROM Review (I)
Poradnik Bibi. -  Poradnik Bibliotékám (PL)
ProLibris -  ProLibris (DE)
Prz.Bibl. -  Przegl^d Biblioteczny (PL)
Public Libr.J. -  Public Library Journal (GB)
Res.Shar.Inf.Net. -  Resource Sharing and Information Net

works (US)
R Q -R Q  (US)
Ser.Libr. -  The Serials Librarian (US)
Signum -  Signum (FI)
Synopsis -  Synopsis (NO)
V IN E-V IN E(G B )
Z.Bibliothekswes.Bibliogr. -  Zeitschrift fúr Bibliothekswesen 

und Bibiiographie (DE)
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