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SIEMS, Renke: Felhasználók kutatják a felhasználókat 

A tanulótér kialakításának eszköze: „Service Learning” 

A Tübingeni Egyetemi Könyvtár tanulótérré való 

alakulása nagyon dinamikusan történt, bár nem 

tudatos tervezés eredménye volt. A koncepción 

alapuló jövőbeli fejlesztések érdekében az egye-

temi könyvtár a „service learning” (a participatory 

design, a részvételen alapuló tervezés egy formá-

ja) kipróbálása mellett döntött. Hallgatók fejlesztet-

ték ki egy kétszemeszteres projekt keretén belül a 

használati koncepció szempontjait, melyek a jövő-

ben is alkalmazhatók. 

 

Kiindulópont 

 

A Tübingeni Egyetemi Könyvtár nem számított 

vonzó tanulótérnek. A Deutsche Bibliotheksstatistik 

(Német Könyvtári Statisztika, DBS) szerint 2006-

ban az egyetemi könyvtárban és a fiókkönyvtárak-

ban együttvéve összesen 684 tanulóhely létezett − 

mindez 24 000 egyetemi hallgató számára. 2012-

ben a DBS már 1549 tanulóhelyet tartott számon, 

ebből 1200 helyet a központi könyvtárban. Ez a 

szám viszont még mindig nem éri el a 13. DIN 

szakmai beszámoló alapján ajánlott 15%-ot (még 

akkor sem, ha az intézményi és kari könyvtárak 

helyeit is hozzászámoljuk). 

 

Tübingenben a tanulóterek kialakítása ugyanúgy 

zajlott, mint bárhol máshol: ahol korábban nyomta-

tott bibliográfiák foglaltak el teljes termeket, ott 

tanulócentrum, a cédulakatalógusok helyén cso-

portos tanulótér jött létre. A könyvtár tanulóhelyei-

nek minőségi fejlesztése is nagy hangsúlyt kapott: 

a felújítás keretén belül kávézót és fogadóteret 

alakítottak ki. Bevezették az RFID-kölcsönzést és 

az olvasók személyes tárgyaikat is bevihetik. Lét-

rejöttek pihenőhelyek, közepes zajszintű terek és 

„piactérszerű” területek. A központi könyvtár négy 

különálló épületből kapcsolódik össze, ezáltal sok 

egymástól eltérő funkciójú kommunikációs, tanuló- 

és munkaterület alakult ki.  

 

A tanulóterek minősége a rugalmas használható-

ságban és a sokszínű igények kielégítésében mu-

tatkozik meg, ezért a szolgáltatások sokaságának 

kell elérhetőnek lenniük helytől függetlenül. A nyit-

vatartási idő jelentős növelése mellett a könyvtár-

nak technikailag is fel kellett készülnie: az összes 

épület teljes területét lefedő WLAN-világítást és 

újabb konnektorokat szereltek be. Elindultak az 

első kísérletek az interaktív táblákkal, illetve a 

Blended-Library projekt keretén belül többérintős 

(multi-touch) eszközökkel. 

 

A fejlesztések eredménye, hogy a teljes könyvtárat 

sikerült összekapcsolni, és létrejöttek új együttmű-

ködések is. Az egyetemi könyvtár a tanulóterek 

kialakításával új kapcsolatokat épített ki: az Adat-

feldolgozási Központ a tanulócentrumban hozta 

létre IT-kérdésekkel kapcsolatos információs pult-

ját, az Írócentrum itt tartotta fogadóóráit. Az Író-

centrum és az egyetem közötti együttműködés 

eredménye a „Halasztott házidolgozatok hosszú 

éjszakája” című rendezvény, egy társaktól való 

tanulás modellen alapuló írói hetek, amelyen több 

száz érdeklődő vett részt.  

 

A korábbi klasszikus tanácsadást felváltotta az 

oktatás, a tréning és egyéb széles körű progra-

mok. Az Írócentrummal közösen kialakításra került 

a bielefeldi tanulássegítő központ mintájára egy 

olyan tanulócentrum, ahol a társaktól való tanulás 

és a peer-tutoring területén segítenek. 

 

Hogyan tovább? 

 

A tanulótér-könyvtárról az elmúlt években élénk és 

intenzív viták zajlottak. A vitát egyrészt érintette a 

könyvtárépítés reneszánsza, mivel sok látványos 

új építkezésre és több érdekes átépítésre, felújí-

tásra került sor, másrészt felmerült a kérdés, hogy 

hogyan lehet a fizikailag szinte már nyomasztó 
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virtuális ajánlatokat egy egységes koncepcióba 

hozni. A Blended Library-nek arra kell koncentrál-

nia, hogy a komplexitás minél alacsonyabb küszö-

bű, harmonikusabb, elegánsabb és hasznosabb 

legyen. A könyvtárnak tanulótérként foglalkoznia 

kell a rejtett és a helyfüggetlen számítástechniká-

val, valamint az emberközpontú információtechno-

lógia-fogalmakkal és az „internetes eszközökkel”, 

amire egy ideje különböző modellek állnak rendel-

kezésre. A tübingeni tanulóterek kialakításakor 

csak a lényeges dolgokra reagáltak: több asztal, 

több WLAN, több internet-hozzáférés, több hálóza-

ti nyomtató, több e-learning, több tanácsadás, 

információ és oktatás. A teljes kínálat egy fedél 

alatti megvalósítása, a megfelelő helyszín, a hosz-

szú nyitvatartási idő és a jó ellátási lehetőségek 

nagyon kedveltek, azonban kérdések is felmerül-

nek. Egyrészt megváltoztak az információs kultúra 

és a tudományos munka formái, s ezeken könyvtá-

rosként nem feltétlenül veszünk részt naponta, 

aminek az a következménye, hogy a szolgáltató és 

a felhasználó nem értik meg egymást. Másrészt 

voltak zavaró jelenségek, amelyek az említett fel-

újítás során a különböző használati tereket és a 

tanulócentrumot érintették. A csoportos munka és 

a koncentrált tanulás nem volt lehetséges, amikor 

néhány lépésnyire éppen fúrtak, ennek megfelelő-

en ki is ürültek a terek. A használók a könyvtár 

más egységeibe tértek be, ahol nem zajlott felújí-

tás vagy az teljesen el is maradt. A tanulóterek 

használói nem függtek a könyvtártól, mivel ők 

olyan szolgáltatásokat kerestek, amelyeket máshol 

is tudtak számukra biztosítani, így ha a kínálat 

nem felelt meg nekik, akkor távol maradtak. 

 

A tanulmány szerzője megállapította, hogy két 

okból lehet sikeressé válni: vagy jó a termék vagy 

nincs más alternatíva. A tanulótérré alakítás abból 

is profitált, hogy az egyetem kevés hellyel rendel-

kezik, s az intézmények és karok területeit próbál-

ják felhasználni. Ha az intézményekben csak iro-

dák és oktatási termek vannak, elmarad az aka-

démiai és egyetemi élet, hiszen hiányoznak a 

megfelelő terek. Ezt a könyvtár is tudja biztosítani, 

bár más megoldás is lehetséges, például egyes 

főiskolákon a tanulóhelyeket külön épületekbe 

helyezték. Mivel biztosak vagyunk abban, hogy a 

könyvtár a tudományos munka helyszínének töké-

letes feltételeit biztosítja, javítani kell a terméket, 

méghozzá abban az értelemben, hogy a használó 

valamilyen pluszt tapasztaljon, egy olyan többletér-

téket, amit máshol nem kapna meg. 

 

A visszajelzések legfontosabb pontja, hogy figye-

lembe kell venni az igényeket, és ennek megfele-

lően kell kialakítani a kínálat struktúráját. Nem 

véletlenül említik nemzetközi szinten a Warwicki 

Egyetemet a tanulói, oktatási és kutatási hálózat 

megvalósítójaként. A kínálatok szakterületre fóku-

szálva jelennek meg „one-stop-shop” jelleggel, azaz 

a klasszikus média átlátható referenszállománya 

mellett a modern technikát is bevetik, térben rugal-

masan használhatók, s a hallgató magának szerve-

zi meg a tanulási hálóját. A különböző kiindulópont-

ok hálós struktúrája lehetővé teszi az elmélyült 

használatot, ezáltal többen is használják. Tübingen-

ben a teaching grid körvonalait lehet a legjobban 

kivenni: régóta sikeres e-learning kínálóként a 

szolgáltatásokat egyetemi portálokba integrálták. A 

platform használata mellett biztosított a technikai 

és didaktikai támogatás, és létezik a komplex okta-

tás számára oktatási terem. A Blended Library 

projekt az új tanulási formák kísérleti bevetésével 

egészíti ki ezt a kínálatot. 

 

A kutatói hálózat jelenleg egymásra épülő lépése-

ken alapul. A technikailag támogatott munkahelye-

ket összekapcsolják a közösségi tér koncepciójá-

val, s ezzel a kutatócsoportok, diplomások és dok-

toranduszok olyan térhez jutnak, amelyet máshol 

nem találnak. Minden koncepció az idő, befektetés 

és forrás mellett a célcsoportok bevonásán alap-

szik. A learning grid megvalósításához megtaláltuk 

a service learning lehetőségét, s a helyi karrier-

centrumban új együttműködési partnerre leltünk. 

 

A közösségi/részvételen alapuló tervezés egy 

formája: Service Learning 

 

A service learning az iskolákban és a főiskolákon 

terjedő módszer, amelyben összekötik a szakmai 

tanulást a társadalmi tevékenységgel: közszolgála-

ti projektben lehet kipróbálni a meglévő készsége-

ket, s ezzel a kísérő oktatást mélyíteni. Ez lehető-

vé teszi a hallgatók számára a szakmai tanulmá-

nyok során megszerzett tudás használatát, a 

kulcsfontosságú képességek alkalmazását és bő-

vítését, és motiváltak lesznek további projektek-

ben, amelyek társadalmi értéke többet ér, mint a 

kreditpontok. 

 

Tübingenben a karriercentrum kulcsfontosságú 

képességek megszerzését szolgáló programjának 

központi eleme a Service Learning. Ezt támogatja 

a „Effizient Studieren in Tübingen” (Hatékony Ta-

nulás Tübingenben, ESIT), amely a főiskolán zajló 

kutatást és tanulást segíti. 

 

A Sevice Learning alkalmazását egyetemi szinten 

Tübingenben először az Egyetemi Múzeum fedez-



TMT 61. évf. 2014. 10. sz. 

388 

te fel: a Mind/Things-Kopf/Sache (Ész/Eszközök) 

projektszemináriumban a hallgatók a Pszichológiai 

Intézet tudományos eszközeit tárták fel, majd lát-

ványos kiállítást rendeztek belőlük. A projekt hatá-

sára további gyűjteményeket mentettek meg a 

feledéstől, enyészettől, például kifejlesztettek egy 

App-alkalmazást az egyetemi Botanikus Kert szá-

mára. Felvetődött, hogy az alkalmazást más kuta-

tásban is alkalmazni lehetne. 

 

A service learning ebben az összefüggésben a 

Participatory Design egy formája: a szolgáltatást 

vagy terméket a lehetséges felhasználók fejlesztik, 

igényeiket jelezhetik, ezért a későbbi használat 

során sokat profitálnak. A szolgáltatás pedig az 

ügyfélszolgálati munka során az alaposabb ügyfél-

ismeretből, a termékek jobb elfogadhatóságából 

nyer. A Participatory Design a termékfejlesztésben 

és szoftvertervezésben, sőt az építészetben és a 

városfejlesztésben is elterjedt. A koncepciónak 

tiszta határai vannak: Henry Fordtól Steve Jobsig 

többen utaltak arra, hogy azok a termékek, ame-

lyek paradigmaváltást jelentenek, vagy az igénye-

ket aktivizálják, nem várhatnak arra, amíg a vásár-

lók maguk fogalmazzák meg őket – ezek a termé-

kek a termékfejlesztés ciklusában mindig túl későn 

jelennének meg a piacon. 

 

Egykor Hubertus Neuhausen mutatta be a problé-

mát könyvtárakban a felhasználói kérdések alap-

ján: mit ér a felhasználói igények helyzetfelmérése 

a néhány éven belül megnyitó könyvtárak elektro-

nikus hozzáférését illetően, ha az elektronikus 

eszközök teljes struktúrája megváltozik? 

 

Tübingenben a hétköznapok feltételeinek kérdése 

is releváns: érdemes sok forrást befektetni a fel-

használók igényeinek felmérésébe, ha maga a 

célcsoport tudja a legjobban, mire van szüksége? 

Úgy gondoltuk, érdemes ennek utánajárni és elin-

dítottuk a „Tanuló építészek” projektet. 

 

Tanuló építészek – projektszeminárium 

 

A Tanuló építészek projekt esetén felmerült a 

„harmadik pedagógus” kérdése: a konkrét térről 

van szó, amelyben a tanulás- és tudásfolyamatok 

zajlanak. Jóval azután, hogy a fogalom megjelent 

Montessorinál és a Reggio-pedagógiában, feltűnik 

az iskolaépítésben és párhuzamosan megjelenik a 

tudományos munkára használt épületek építésé-

nek folyamatában is. A látványos könyvtárépítések 

mellett sok olyan épület létezik, amelyek építésze-

tileg figyelembe veszik a tudomány feltételeit a 

digitális korban. A Tanuló építészek projektben 

több kérdést tettek fel a hallgatóknak: „A tanulást 

és információs viselkedést kutatjuk – hogyan, mi-

kor, hol és milyen intenzitással tanultok? Hogyan 

fogadjátok be az információkat, mikor kell rendel-

kezésre állniuk és milyen formában? Milyen legyen 

az információkínálat, a szociális környezet és nem 

utolsósorban a konkrét tér, ahol mindez történik, 

ami elősegíti a hallgatói tanulmányokat?” 

 

Sok kérdés merült fel és egyértelművé vált, hogy 

egy intenzív kísérő tanulmányra van szükség, 

amely a könyvtár felőli kompetenciákat térképezi 

fel. Az egyetem múzeuma biztosította az input egy 

részét, vagyis a gyűjtemények meghatározását és 

bemutatását. Más területeket, mint a projektme-

nedzsmentet és a szponzorok felkutatását kiszer-

vezték. A Tanuló építészek hallgatóit az empirikus 

kutatás, szociológia, könyvtártan, közgazdaságtan, 

építészet és tudományos publikálás szakemberei 

képezték. A kétszemeszteres projektszeminárium-

hoz kiválasztották a Service Learning különböző 

formáit. A projektszemináriumra a 2012 nyári és a 

2012/2013 téli szemeszterében került sor. 

 

A rendezvény lebonyolítása 

  

A struktúrát tekintve az első szemeszteri képzés 

az inputtal, a főbb témák kiválasztásával és az 

egyes projektcsoportok felépítésével, míg a máso-

dik szemeszteri képzés döntően a felvetési és 

kísérleti fázissal, a kiegészítendő inputtal és a záró 

poszter bemutatásával foglalkozott. A begyűjtött 

eredmények hamarosan online is elérhetővé vál-

tak.  

 

Mi történt a nyári szemeszteri képzésben? Első-

ként a „Munkahelyem” témában ötletelésre került 

sor, ezalatt rögzítették az ezután következő tartal-

makhoz és instrukciókhoz a hallgatók ötleteit és 

elképzeléseit, ezekre a projekt során újra vissza 

lehetett térni. A Workshop-napok sorozatában 

egyrészt belső, másrészt külső inputot dolgoztak 

fel: 

● A könyvtár felől meghatározták a projektet, 

szakmai vitákra került sor és a témákat csopor-

tosították.  

● Az empirikus oktatáskutatás a tanulási pszicho-

lógia alapjait és az oktatáskutatás formáit vizs-

gálta, és bemutatta a megfigyelési kérdőívek do-

kumentációját. 

● A szociológia képviselői tudósítottak a szocioló-

giai kutatási irányok különlegességeiről. 

● A Baden-Württemberg Vagyonkezelő és Építé-

szeti Hivatal bemutatta az egyetem épületeinek 

építési, átépítési és használati problémáit. 
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● A közgazdaságtan órán kiderült, mire van szük-

ség ahhoz, hogy működjön a projektmenedzs-

ment. 

 

A projekteknek nehezen kiszámítható életük van, 

és úgy alakult, hogy az oktatáskutatás képviselői 

ebben a szemeszteri képzésben a kutatásmód-

szertan alapjairól tartottak előadást, s szükségük 

volt gyakorlati terepre, amit gyorsan meg is talál-

tak. A képzés alatt 200 hallgató áramlott szét a 

könyvtárban, hogy megfigyelési kérdőíveket és 

szervezett rövidinterjúkat készítsenek, ezzel is 

dokumentálva a hallgatók viselkedését és kedvte-

léseit. Az összefoglalt eredményeket a téli sze-

meszterben a Tanuló építészek projekt háttér-

anyagaként használták. 

 

Mi történt a téli szemeszterben? Még azt megelő-

zően történt valami: a projektcsoportok három 

témára összpontosítottak, az egyéni tanulóhelyek 

formájára és változataira, a csoportos tanulóhe-

lyekre és technikai felszereltségükre, valamint a 

rendszerűségre és a használhatóságra. A sze-

meszterek közötti szünetet megbeszélésre és 

anyaggyűjtésre használták. Ezután megkezdődött 

a könyvtári részlegek időszaki átépítése. A folya-

matokat megfigyelték, a háttérkérdőíveket kiérté-

kelték, az eredményeket feldolgozták, s az írócent-

rum workshopján projektbeszámolókat és poszte-

reket készítettek. Az eredmények bemutatására 

2013. március 7-én, a „Halasztott házidolgozatok 

hosszú éjszakáján” került sor. 

 

A kísérleti fázis a megszokott könyvtári részlegek 

beavatkozásainak sorozatát foglalta össze. A 

munkacsoport, amely az egyéni tanulóhelyekkel és 

az olvasói helyek alternatív formáival foglalkozott, 

átszervezte az olvasótermeket, a szigorú asztalso-

rok helyett csoportos munkaszigeteket hoztak létre 

és ideiglenes alternatív olvasói tereket alakítottak 

ki. A csoportos tanulóhelyekkel foglalkozó munka-

csoport egy addig teljesen „csupasz” termet szerelt 

fel Smartboarddal és az előfoglalást tesztelte. A 

rendszerességgel és használhatósággal foglalkozó 

munkacsoport megkérdezte a hallgatókat az egye-

temi könyvtár információs útvonalairól és rátapin-

tott a lényegre: nagyon rövid időn belül 2000 hall-

gató válaszolt a kérdésekre. 

 

Eredmények 

 

Az eredmények két csoportra oszlanak: egyrészt 

olyanok, mint egy online kérdőív, amiből szép di-

agramok születnek. De a lényeg a szabad vála-

szokban volt, s az elvárt trendekből adódott, egy-

ben sok értékes megfigyelést eredményezett. Az 

első csoport megállapította, hogy az olvasóterem-

ben a lazább bútorelrendezést nem fogadják el: az 

olvasó és az asztalon lévő tárgyak halk háborúja 

rendezett teret kíván: kevés figyelemelterelési 

lehetőséggel. A könyvtár más terek berendezése-

kor tapasztalta meg, hogy a bútor „tyúklétra” elhe-

lyezése a megfelelő, mert támogatja a kölcsönös 

szociális kontrollt. A választófalakkal történő elren-

dezés is kedvelt, mert megszűri a hangokat. Az 

olvasóterem átrendezése mellett színes, kárpito-

zott kisbútorokat helyeztek el a kényelmes munka 

és az aktív ülés céljából. A háttérvisszajelzések 

alapján igény van olyan székekre, amelyeken ülő-

helyzetet lehet változtatni, így nem érzik magukat 

merevnek, s nem fáradnak el sem fizikailag, sem 

szellemileg az olvasók. Kiderült, hogy a munka-

szakaszok is különböznek: az intenzív tanulási és 

írási folyamatok közben előfordulnak pihenő idő-

szakok. 

 

A csoportos tanulóhelyekkel és a technikai felsze-

reltséggel foglalkozó munkacsoport tetszést ara-

tott, mivel az egyetem hiányosságára mutatott rá, 

hiszen az egyetemi struktúra a csoportos munkára 

épít, de a technikai támogatást igénylő csoportos 

munkához hiányzik a lehetőség és az infrastruktú-

ra. A visszajelzések szerint „Még többet!” kérnek a 

programból, és van igény az előfoglalási lehető-

ségre. A gyakorlatban hamarosan ütközés mutat-

kozott: a helyhiány miatt a Smartboard-termet ak-

kor is lefoglalták, ha nem is használták a 

Smartboard-ot. 

 

A rendszerűséggel és használhatósággal foglalko-

zó munkacsoport látványosan bemutatta, hogy 

mennyire átláthatatlan az olvasók számára a 

könyvtár: az épületek elrendezése nehezíti az 

eligazodást. Fizikailag és virtuálisan is át kell dol-

gozni a tájékozódási rendszereket, a digitális jelző-

rendszerek lehetőségén is kell gondolkodni. 

 

Tanulságok 

 

A projekt az egyetemi és a külső szakértők 

együttműködéséből adódóan nagyon termékeny 

volt. A tényleges projekteredmények mellett sike-

rült újabb kapcsolatokat kiépíteni az egyetemmel 

és a könyvtár vonzó helyszínként került bemuta-

tásra. A projekteredmények sok hasznot hoztak, 

részben új felismeréseket, részben bátorító elisme-

rést. Van azonban néhány olyan tapasztalat, ame-

lyet további projektekben érdemes figyelembe 

venni: 
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● A kétszemeszteres képzés túl hosszúnak bizo-

nyult, egyes hallgatók időhiány miatt elmaradtak.  

● A résztvevők motiváltak, de elvárják a hagyomá-

nyos tanítás átlátható struktúráját, ami a kutató 

tanulás elvével ütközik. 

● Sokat lehet tanulni, de sokat kell a projektbe 

befektetni. Az úgynevezett „Outsourcing” (kiszer-

vezés) reménye utólag nézve túl optimista volt. 

 

Ami marad, az az eredmények kivitelezése és 

összekapcsolása további gondolatokkal és projek-

tekkel. Elképzelhető folytatás más területeken is, 

mivel az intenzív együttműködés a hallgatókkal 

kifejezetten pozitív volt, amit a szakmai hétköz-

napokban ritkán tapasztalni. 

 
/SIEMS, Renke: Nutzer erforschen Nutzer. = Biblio-

theksdienst, 47. köt. 11. sz. 2013. p. 820−832./ 

 

(Ford. Filó Krisztina) 
 
 

Közkincsek bekerítve 

Public domain könyvek korlátozása a digitális világban 

Bevezetés, helyzetértékelés 

 

A szellemi alkotások tulajdonosainak érdekeit védő 

copyright szabályozás egyik fontos eleme, hogy 

minden országban valamilyen időhatárhoz kötik a 

mű felhasználásának korlátozhatóságát. A védelmi 

idő lejártával az public domain státuszúvá válik, 

vagyis szabadon felhasználható lesz és közkincs-

ként gazdagítja a társadalmat, új tudományos is-

meretek vagy új kreatív alkotások alapanyagaként. 

A digitális világ sok mindenben megváltoztatta a 

magán- és a közérdek között korábban nagyjából 

kialakult egyensúlyt. Az egyik ilyen újdonság az, 

hogy a digitalizált régi könyvek esetében a szolgál-

tatók olyan szabályokat vezettek be a hozzáférés 

és a felhasználás terén, melyek gyakran még a 

copyright törvény előírásainál is szigorúbbak és 

figyelmen kívül hagyják a társadalmi szemponto-

kat. Így fennáll annak a veszélye, hogy az amúgy 

már közkincsnek számító könyvek örökre elzárva 

maradnak a tartalomgazdák által ránk kényszerí-

tett szabályok miatt. E cikk új-zélandi szerzői azt 

vizsgálták, hogy milyen mértékű és mennyiben 

indokolt ez a második szintű korlátozás, és javas-

latokat fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy 

hogyan lehetne jobban összhangba hozni a digita-

lizálók és szolgáltatók érdekeit a közérdekkel. 

 

A szerzői joggal foglalkozó szakemberek közül 

többen úgy vélik, hogy a törvényhozók inkább a 

jogtulajdonosoknak kedveznek a művek potenciá-

lis felhasználóival szemben. Különösen a védelmi 

idő meghosszabbítását kritizálják, amely a copy-

right angliai bevezetésekor (1710-ben) még csak 

14 év volt a mű publikálása után. Új-Zéland első 

ilyen törvénye (1842-ben) már 28 évet írt elő. A 

jelenlegi szabályozást a Berni Konvenció és a 

TRIPS Egyezmény határozza meg, ezek alapján 

már nem a mű megjelenése, hanem a szerző halá-

la az időszámítás alapja. Új-Zélandon ez most 50 

év, de erős a nyomás, hogy itt is 70 évre növeljék, 

ahogy az az EU-ban, az USA-ban és Ausztráliá-

ban már megtörtént. Valójában ez messze megha-

ladja azt az időtávot, ameddig egy mű számottevő 

bevételt képes termelni. Az Open Knowledge 

Foundation egyik alapítójának számításai szerint – 

figyelembe véve a digitális technológiának kö-

szönhetően lecsökkent előállítási, sokszorosítási 

és terjesztési költségeket is – a megjelenés után 

15 év lenne a reális védelmi idő. Hogy a művek 

többsége mennyire gyorsan elveszti a piaci érté-

két, arra abból a tényből is következtethetünk, 

hogy amikor az USA-ban még külön kérni kellett a 

copyright meghosszabbítását, mindössze a köny-

vek egy százalékánál tették ezt meg a jogtulajdo-

nosok, pedig az eljárás díja csak 6 dollár volt. (És 

ebből az egy százalékból is már csupán 11 száza-

lék volt kapható a 20. század végén.) 

 

A túlságosan hosszú védelmi idő miatt ráadásul a 

jogtulajdonosok beazonosíthatósága és megtalál-

hatósága is problematikussá válik sok esetben, és 

ha a szerző halálának ideje sem ismert, akkor 

eldönthetetlen, hogy mikor kerülhet public domain 

státuszba. Az ilyen „árva műveket” azután nem 

merik digitalizálni és/vagy terjeszteni a közgyűjte-

mények és a cégek, attól félve, hogy később majd 

felbukkan valamilyen jogtulajdonos. A helyzetet 

tovább rontja, hogy a Berni Konvenciót aláíró tag-

országok nem működtethetnek olyan nyilvántar-

tást, amelybe a copyright védelem érvényesítése 

céljából a jogtulajdonosoknak formálisan regiszt-

rálniuk kellene. Így egy olyan nemzetközi jogrend-

szer alakult ki, amely mögött nincs egy központi 


