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Увод

До но ше ње за ко на ко јим се обез бе ђу је за шти та 
ауто ра, већ на са мом по чет ку ство ри ло је мно ге про бле-
ме. На и ме, за шти та ко ја се обез бе ђу је ауто ри ма на ци-
о нал ним за ко ни ма ни је до вољ на јер се од но си са мо на 
до ма ће др жа вља не. За то се, не сум њи во, већ на са мом 
по чет ку аутор ско-прав не ја вља по тре ба за ме ђу на род-
ном за шти том, тј. за шти том ауто ра ко ји ни су др жа вља-
ни др жа ве у ко јој жи ве, има ју бо ра ви ште у њој, или у 
ко јој на ме ра ва ју да об ја ве сво ја де ла. Тај про блем је у 
по чет ку ре ша ван за кљу чи ва њем би ла те рал них уго во ра 
из ме ђу по је ди них др жа ва. Овим уго во ри ма уре ђи ва ла 
су се и дру га пи та ња, а аутор ско-прав на за шти та би ла је 
спо ред ног ка рак те ра. Због све га на ве де ног, по ја ви ла се 
по тре ба да се у Бер ну 1886. го ди не усво ји Ме ђу на род на 
кон вен ци ја о за шти ти књи жев них и умет нич ких де ла, 
по зна ти ја као Берн ска кон вен ци ја (БК)1, ко ју је та да пот-
пи са ло де сет европ ских зе ма ља. До да нас су 164 зе мље 
при сту пи ле овој кон вен ци ји.

Берн ска кон вен ци ја

Берн ска кон вен ци ја је, од свог до но ше ња до да нас, 
до жи ве ла не ко ли ко ре ви зи ја. По чи ва на три фун да мен-
тал на прин ци па:

1. На ци о нал ни прин цип – пре ма Берн ској кон вен-
ци ји, све зе мље пот пи сни це оба ве зу ју се да тре ти ра ју 
аутор ско пра во ауто ра из свих зе ма ља на исти на чин 
као и аутор ско пра во на ци о нал них. Кра ље ви на Ју го сла-
ви ја пот пи са ла је ову кон вен ци ју још дав не 1930. го ди-

1 Берн ска кон вен ци ја, http://www. yupat.sv.gov.yu/sr/pdf_ap/bern.pdf (пре у-
зе то 9. 9. 2010). Берн ска кон вен ци ја о за шти ти књи жев них и умет нич ких 
де ла, од 9. сеп тем бра 1886. го ди не, до пу ње на у Па ри зу, 1896. го ди не, из-
ме ње на у Бер ли ну, 1903. го ди не, до пу ње на у Бер ну 1914. го ди не, из ме ње-
на у Ри му 1928. го ди не, у Бри се лу 1948. го ди не, у Сток хол му 1967. го ди не 
и у Па ри зу 1971. го ди не.

не, те се За кон о аутор ском пра ву Ср би је при ме њу је на 
сва де ла об ја вље на у Ср би ји, уко ли ко су ауто ри из би ло 
ко је од зе ма ља пот пи сни ца кон вен ци је.

2. Прин цип не за ви сно сти – за шти та аутор ског пра-
ва под јед на ко при па да и до ма ћем и стра ном ауто ру, чак 
иако тај рад ни је за шти ћен аутор ским пра вом зе мље из 
ко је је по те као. На при мер, ако је не ки ро ман на пи сао 
бо ли виј ски др жа вља нин ко ји ни је за шти ћен пре ма бо-
ли виј ском за ко ну, он ће ипак би ти за шти ћен у Ср би ји 
ако ис пу ња ва усло ве за за шти ту пре ма ње ном за ко ну.

3. Ауто мат ска за шти та – за шти та аутор ског пра-
ва спро во ди се ауто мат ски мо мен том на ста ја ња аутор-
ског де ла, без ика кве прет ход не ре ги стра ци је аутор ског 
де ла.

Берн ском кон вен ци јом шти те се штам па на де ла и 
она пред ви ђа ми ни мал ни пе ри од за шти те аутор ских 
пра ва, а то је за жи во та ауто ра и још 50 го ди на по сле 
ње го ве смр ти. Де ла при ме ње не умет но сти ми ни мал но 
су за шти ће на 25 го ди на. Овом кон вен ци јом пред ви ђе-
на је за шти та свих де ла, осим фо то гра фи ја и фил мо ва.

Кон вен ци ја омо гу ћа ва зе мља ма пот пи сни ца ма 
оквир за при хва та ње из у зе та ка од за шти те аутор ских 
пра ва. Та ко ђе, пред ви ђа број не спе ци фич не зах те ве за 
сво је зе мље чла ни це. Та ко зва ни „тро сте пе ни тест“, ко-
ји је са др жан у чла ну 9(2) до зво ља ва сло бо ду зе мља ма 
чла ни ца ма да кре и ра ју из у зет ке и огра ни че ња од уоби-
ча је не за шти те аутор ских пра ва. По след њом ре ви зи јом, 
у Па ри зу 1971. го ди не, зе мље чла ни це при хва ти ле су 
и До да так ко ји се ти че зе ма ља у раз во ју. У прак си то 
зна чи да оне мо гу да да ју не ис кљу чи ве и не пре но си ве 
оба ве зне ли цен це за пре во ђе ње де ла за по тре бе на ста-
ве, обра зо ва ња, на у ке и ис тра жи ва ња и да умно жа ва ју 
де ла у ве зи са ак тив но сти ма у обра зов ном про це су. Ова 
кон вен ци ја не са др жи ме ха ни зме при ну де. Да кле, зе-
мље чла ни це не мо гу да ка зне дру ге зе мље ко је се не 
при др жа ва ју упут ста ва Берн ске кон вен ци је.

Са же так
Oвај рад ба ви се ме ђу на род ним окви ри ма на ко ји ма по чи ва за шти та аутор ских пра ва. Учи њен је по ку шај да се об ја сни 
ка ко би се тре ба ло по на ша ти пре ма де ли ма ко ја су за шти ће на аутор ским пра вом. Где су у све му то ме би бли о те ке? На 
ко ји на чин оне шти те пра ва ауто ра, а у исто вре ме и пра ва ко ри сни ка на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма? Шта се 
сме ко пи ра ти у би бли о те ка ма, на ко ји на чин и под ко јим усло ви ма? Из у зе так од аутор ског пра ва ко ји се при ме њу је у 
би бли о те ка ма по стао је ва жан дав не 1956. го ди не, ка да је ен гле ски пар ла мент ре ви ди рао бри тан ски за кон о аутор ском 
пра ву и озва ни чио пр ви из у зе так ис кљу чи во за би бли о те ке. 

Кључ не ре чи: 
аутор ско пра во, би бли о те ке, WI PO, TRIPS

Аутор ско пра во и би бли о те ке
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Уни вер зал на кон вен ци ја о аутор ском пра ву

У Же не ви је 1952. го ди не усво је на и Уни вер зал на 
кон вен ци ја о аутор ском пра ву, по зна ти ја као Уни вер
зал на кон вен ци ја (УК). Она је мно го флек си бил ни ја од 
Берн ске кон вен ци је и та ко ђе са др жи прин цип на ци о-
нал ног трет ма на и за бра њу је дис кри ми на ци ју пре ма 
стра ним ауто ри ма, али са др жи ма ње зах те ва ко је зе мље 
чла ни це мо ра ју да ис по шту ју. На ша зе мља је чла ни ца 
од 1966. го ди не.

Зна чај ове кон вен ци је је са да ма њи, јер је ве ћи на 
зе ма ља или при хва ти ла Берн ску кон вен ци ју, или су 
чла ни це Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је WТO, (или и 
јед но и дру го). Оба ве зе о за шти ти аутор ских пра ва чла-
ни ца Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је за сно ва не су на 
Спо ра зу му о пра ви ма из обла сти ин те лек ту ал не сво ји не 
по ве за ним са аспек ти ма ве за ним за тр го ви ну. Ср би ја је 
пот пи сник од 2001. го ди не.

Свет ска ор га ни за ци ја за  
ин те лек ту ал ну сво ји ну WI PO

Свет ска ор га ни за ци ја за ин те лек ту ал ну сво ји ну – WI-
PO осно ва на је 1967. го ди не и по све ће на је иде а лу под-
сти ца ња ства ра ла штва и обез бе ђи ва њу да се пра ва ства ра-
ла ца и вла сни ка шти те ши ром све та и да се про на ла за чи 
и ауто ри при зна ју као та кви и на гра ђу ју за сво ју ге ни јал-
ност. Ова ме ђу на род на за шти та де лу је као под сти цај људ-
ском ства ра ла штву по ме ра ју ћи гра ни це на у ке и тех но ло-
ги је и обо га ћу ју ћи свет књи жев но сти и умет но сти.

Но ва сту ди ја Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту-
ал ну сво ји ну (WI PO) го во ри о из у зе ци ма од аутор ског 
пра ва за би бли о те ке и ар хи ве ши ром све та. Из у зе так 
од аутор ског пра ва при мен љив на би бли о те ке по ста је 
ва жан дав не 1956. го ди не, ка да је ен гле ски пар ла мент 
ре ви ди рао бри тан ски за кон о аутор ском пра ву и озва-
ни чио пр ви из у зе так ис кљу чи во за би бли о те ке2. Ке нет 
Кру (Ken neth Crews), ди рек тор Са ве то дав ног би роа за 
аутор ска пра ва на Ко лум би ја уни вер зи те ту у Њу јор ку 
при ку пио је ис тра жи ва ња за 149, од укуп но 184 зе мље 
чла ни це (по да так је из но вем бра 2008), и за кљу чио да у 
128 зе ма ља има бар је дан из у зе так ко ји се ти че би бли-
о те ка. Нај че шћи је ко пи ра ње ра ди лич не упо тре бе, или 
ра ди очу ва ња кул тур не ба шти не.

Из у зе ци утвр ђе ни за ко ном ко ји ва же за би бли о те ке 
и ар хи ве су нај че шће: до зво ље но је ко пи ра ње де ла за-
шти ће них аутор ским пра вом у свр ху ис тра жи ва ња, уче-
ња и у лич не свр хе, ко пи ра ње ра ди за шти те де ла и кон-
зер ва ци је, за ме не до тра ја лог или оште ће ног при мер ка 
и за ме ђу би бли о теч ку по зај ми цу. У то ку ис тра жи ва ња 
утвр ђе но је да 21 зе мља не ма ни је дан из у зе так ко ји се 
ти че би бли о те ка у свом За ко ну о аутор ском пра ву, а чак 
три зе мље не ма ју уоп ште За кон о аутор ском пра ву3 (Ав-
га ни стан, Ла ос, Мал ди ви).

Свет ска би бли о теч ка за јед ни ца пред ста вља без број 
раз ли чи тих си ту а ци ја у ко ји ма се би бли о те ка ри су о-
ча ва ју са за ко ном о аутор ском пра ву по ку ша ва ју ћи да 

2 ”Pho to du pli ca tion of Copyrig hted Ma te rial by Li bra ri es”, у Stu di es on 
Copyright No. 15 (1963), 49-67.
3 Crews, SCCR/17/2 (2008), 14.

при ла го де сво је услу ге зах те ви ма на ци о нал ног за ко на. 
Вр ло че сто успе шно шти те за кон, ра де ћи у скла ду са 
ње го вим од ред ба ма, а по не кад про блем ко ји се по ја ви 
не мо гу да ре ше на пра ви на чин, јер је за кон огра ни чен.

Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва  
ин те лек ту ал не сво ји не TRIPS

TRIPS је ме ђу на род ни спо ра зум ко јим упра вља 
Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја. Она има 153 зе мље 
чла ни це и 30 зе ма ља по сма тра ча, ме ђу ко ји ма је и Ср-
би ја. Ван си сте ма свет ске ор га ни за ци је на ла зи е са мо 
14 зе ма ља и 3 те ри то ри је (из Евро пе са мо Мо на ко, Сан 
Ма ри но и те ри то ри ја Ко со ва). Овај спо ра зум за кљу чен 
је 1994. го ди не. Он ус по ста вља ми ни мал не стан дар де 
за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не у ра зним об ли ци ма, 
укљу чу ју ћи и за шти ту аутор ских пра ва у зе мља ма ко је 
су чла ни це Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је.

Овај спо ра зум вр ло је сли чан Берн ској кон вен ци ји. 
Глав на раз ли ка је да TRIPS тра жи од зе ма ља чла ни ца 
да обез бе де за шти ту ра чу нар ских про гра ма и ком пи ла-
ци је ба за по да та ка. Не тра жи за шти ту мо рал них пра ва 
ауто ра. Зах те ва обез бе ђи ва ње за штит них ме ра и тра жи 
санк ци је за оне ко ји кр ше аутор ска пра ва. Та ко ђе, има 
и ме ха ни зам ко ји му омо гу ћа ва да ре ша ва спо ро ве и 
мо гућ ност да на те ра дру ге чла ни це да по шту ју за кон и 
пра ви ла у скла ду са уго вор ним оба ве за ма. Флек си би-
лан је у по гле ду зе ма ља у раз во ју ко ји ма до зво ља ва да 
ускла де им пле мен та ци ју оп штих про пи са Спо ра зу ма у 
скла ду са про бле ми ма еко ном ског раз во ја.

Ка ко је при ме на За ко на о аутор ским пра ви ма ве-
о ма ком плек сан про блем у ве ћи ни слу ча је ва, у прак-
су свих зе ма ља пот пи сни ца Берн ске кон вен ци је уве ден 
је тзв. Берн ски тро сте пе ни тест, за сно ван на од ред ба ма 
ове кон вен ци је. При ме њу је се у слу ча је ви ма зах те ва за 
по зај ми цу или ко пи ра ње до ку ме на та, и на осно ву ње га 
се у сва ком по је ди нач ном слу ча ју до но си од лу ка да ли 
ко пи ра ње пред ста вља кр ше ње за ко на или не. Овај тест 
укљу чен је у члан 13. Спо ра зу ма о тр го вин ским аспек-
ти ма из обла сти ин те лек ту ал не сво ји не – TRIPS. Он ка-
же да чла ни це ко је су пот пи са ле спо ра зум де ле из у зе ћа 
и огра ни ча ва ња аутор ских пра ва на:

•	 по себ не слу ча је ве,
•	 ко ји ни су у ко ли зи ји са нор мал ном екс пло а та ци-

јом де ла и
•	 ко ји не оште ћу ју пре те ра но ле ги тим не ин те ре се 

но си о ца пра ва.
Не из бе жни из у зе ци су ци та ти, рас про дат ти раж, 

ко ри шће ње у би бли о те ка ма и обра зов ним ин сти ту ци-
ја ма, пру жа ње услу га хен ди ке пи ра ним ко ри сни ци ма и 
из ра да ди ги тал не ко пи је. Би бли о те ке мо гу да ди стри бу-
и ра ју ко пи је де ла ко ри сни ци ма у не ко мер ци јал не свр-
хе, да на пра ве ко пи је за за ме ну оште ће них и до тра ја лих 
при ме ра ка, јед ну ко пи ју члан ка за ме ђу би бли о теч ку 
по зај ми цу и це лог де ла ако се оно ко ри сти за уче ње и 
ис тра жи ва ње. По вре дом пра ва сма тра се др жа ње у ко-
мер ци јал не свр хе при ме ра ка де ла за шти ће них аутор-
ским или срод ним пра вом ако др жа лац зна или има 
осно ва да зна да је реч о нео вла шће но про из ве де ном 
при мер ку.
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Би бли о те ке и аутор ска пра ва

Ми си ја би бли о те ке је да са ку пља, ор га ни зу је, чу ва 
и чи ни до ступ ном кул тур ну и на уч ну гра ђу свим са да-
шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Оне ни су са мо по ли це 
књи га, ни ти ко лек ци је ба за по да та ка. Је дин стве на уло га 
би бли о те ка је да ко ри сни ку омо гу ће да про на ђе же ље ну 
ин фор ма ци ју и да од го во ре на све ин ди ви ду а ле по тре-
бе. Ак тив ни су уче сни ци дру штве них про ме на и свих 
про це са ко ји се де ша ва ју у јед ној дру штве ној за јед ни-
ци. У да на шњем све ту, ка да се до га ђа ји ме ња ју бр зи ном 
све тло сти, од би бли о те ка се оче ку је да се при ла го де 
свим дру штве ним про ме на ма и од го во ре на све зах те ве 
ин фор ма тич ког до ба. Ве о ма је ва жно да би бли о те ка ри 
по зна ју За кон о аутор ском и срод ном пра ву и да оба-
вља ју свој по сао у скла ду са њим. То је нео п ход но ка ко 
за њих, та ко и за са ме ко ри сни ке. Сва ки би бли о те кар 
је ду жан да об ја сни ко ри сни ку ка ко се ко ри сти од ре ђе-
ни ма те ри јал у би бли о те ци, да ли се мо же умно жа ва ти, 
шта се мо же и у ком оби му фо то ко пи ра ти. Цео про цес 
ко ри шће ња би бли о теч ке гра ђе мо ра да се од ви ја у скла-
ду са по што ва њем аутор ских пра ва.

Прин цип уни вер зал не до ступ но сти пу бли ка ци ја, 
као део оп ште људ ског пра ва на ин фор ма ци је, угро жен 
је да нас зах те ви ма из да ва ча да се уве ду мно го број на 
огра ни че ња у ко ри шће ње елек трон ских пу бли ка ци ја и 
њи хо во ис кљу чи ва ње из си сте ма ме ђу на род не ме ђу би-
бли о теч ке по зај ми це. Као што је по зна то, да нас је до бар 
део би бли о теч ког фон да у елек трон ском об ли ку. Овај 
фонд ни је вла сни штво би бли о те ка, већ се мо же ко ри-
сти ти на од ре ђе ни на чин, у скла ду са ли цен цом за ко-
ри шће ње. До зво ла за ко ри шће ње скла па се са вла сни-
ци ма аутор ских пра ва, у овом слу ча ју са из да ва чи ма. 
Ли цен ца тач но про пи су је усло ве, на чин, вре ме и це ну 
ко ри шће ња. Од ред бе ли цен цног уго во ра мо ра ју се по-
што ва ти, јер по вла че ве о ма оштре ка зне.

За шти та аутор ског пра ва у би бли о те ка ма нај че шће 
се од но си на ме ру при умно жа ва њу штам па них ма те ри-
ја ла, као и на за шти ту из во ра на Ин тер не ту. Би бли о те ке 
на чел но по шту ју аутор ска пра ва са мим чу ва њем гра ђе. 
По што ва ње ин те лек ту ал не сво ји не и за шти та аутор ских 
пра ва ни ка ко не сме ју да бу ду ре стрик тив ни, ни ти да 
оста вља ју та кав ути сак. Да не би би ло не до у ми ца, по-
треб но је да све би бли о те ке на свом сај ту ис так ну пра-
ви ла ко ри шће ња би бли о теч ке гра ђе, као и пра вил ник о 
ре про граф ским пра ви ма.

У мно гим ме ђу на род ним до ку мен ти ма о би бли о те-
ка ма ко је су об ја вљи ва ли IFLA,UNE SCO, EBLI DA, ис ти-
че се да би бли о те ке у свом ра ду мо ра ју да се ру ко во де 
за кон ским про пи си ма ко ји ва же у њи хо вим зе мља ма. У 
смер ни ца ма за би бли о теч ко за ко но дав ство из 2000. го-
ди не, ко је је до не ло Ве ће Евро пе - EBLI DA, још се из ри-
чи ти је ин си сти ра да се ре про ду ко ва ње у би бли о те ка ма 
мо ра ускла ди ти са на ци о нал ним за ко ном о аутор ским 
пра ви ма.

Ауто ро во пра во је да сло бод но рас по ла же сво јим 
де лом и то му је га ран то ва но за ко ном. Он сти че фи нан-
сиј ску до бит ко јом се на гра ђу је за свој рад и вре ме ко је 
је уло жио у ства ра ње де ла. Ти ме се под сти че на да љи 
кре а тив ни рад. Би бли о те ке ко је су вла сни ци при ме ра ка 

де ла и дру ге гра ђе мо ра ју да зна ју да је њи хо во пра во 
вла сни штва огра ни че но аутор ским пра вом кад та гра-
ђа са др жи за шти ће на аутор ска де ла. Ауто ро во пра во да 
сло бод но ко ри сти сво је де ло, од но сно да до пу сти или не 
до пу сти ње го во ко ри шће ње, у су прот но сти је са же љом 
и те жњом друш тва да сви ма обез бе ди сло бо дан при ступ 
гра ђи.

Да на шње дру штво обе ле же но је раз ли чи тим ин-
те ре си ма ко је на сто ји да по ми ри: с јед не стра не сто је 
ин те ре си и по тре бе ко ри сни ка де ла, а са дру ге за шти та 
пра ва ауто ра. Са вре ме но до ба и раз вој ди ги тал не тех-
но ло ги је озбиљ но то на ру ша ва ју. Ди ги тал на тех но ло ги-
ја омо гу ћа ва тре нут но умно жа ва ње при ме ра ка ла ко и 
бр зо. Сва ко ко има ком пју тер, ви део или ком пју тер ску 
опре му, у мо гућ но сти је да умно жа ва де ла за при ват-
ну упо тре бу, и од „по тен ци јал ног куп ца“ по ста је „про-
из во ђач“ соп стве них при ме ра ка де ла. Раз вој ра чу на ра 
и њи хо ва ма сов на упо тре ба до ве ли су до то га да ра чу-
нар са пра те ћом опре мом по ста је ефи ка сно сред ство 
за ма сов но умно жа ва ње де ла за при ват не по тре бе. Ова-
кав раз вој тех но ло ги је про у зро ко вао је ве ли ки гу би так 
ауто ра у при хо ди ма од про да је де ла. Они се удру жу ју у 
ор га ни за ци је за ко лек тив но оства ри ва ње пи са них пра ва 
да би за шти ти ли сво је ин те ре се.

Про блем и да ље по сто ји, јер ко ри сни ци би бли о те ка 
и би бли о те ка ри упо зо ра ва ју да су ви ше стро га за шти та 
умно жа ва ња де ла угро жа ва сло бо дан при ступ гра ђи ко-
ја се га ран ту је и као основ но људ ско пра во. Пре ви ше 
строг си стем за шти те фа во ри зу је раз ви је не зе мље на 
уштрб зе ма ља у раз во ју, ко је су при мо ра не да уво зе де-
ла ко ја су им по треб на за да љи раз вој. Ве ли ка нов ча на 
сред ства из два ја ју за пла ћа ње стра них ча со пи са и ба за 
по да та ка, а исто вре ме но њи хо во тра ди ци о нал но зна ње 
ни је за шти ће но и мо же га сва ко ко ри сти ти.

Би бли о те ке су ве о ма за ин те ре со ва не за аутор ско 
пра во, јер у сво јим ко лек ци ја ма ко је да ју на ко ри шће ње 
има ју пу но де ла ко ја су за шти ће на њиме. При да ва њу 
на ко ри шће ње, че сто и умно жа ва ју, ко пи ра ју и ске ни ра-
ју за сво је ко ри сни ке. Са ма чи ње ни ца да је би бли о те ка 
вла сник на ба вље ног при мер ка де ла не да је јој пра во да 
са тим при мер ком чи ни шта јој је во ља. Да ва ње до пу-
ште ња за умно жа ва ње основ но је пра во ауто ра и за то 
би бли о те кар, као по сред ник из ме ђу ауто ра и ко ри сни-
ка, мо ра до бро да по зна је раз ли чи те од ред бе ко је уре ђу-
ју под руч је аутор ских пра ва.

Умно жа ва ње спа да у из у зет ке од аутор ског пра ва у 
ко рист би бли о те ка. У на шем ва же ћем За ко ну о аутор
ском и срод ним пра ви ма, у чла но ви ма 44, 45 и 46 пре-
ци зи ра се да се без до зво ле ауто ра и пла ћа ња на кна де 
мо гу ко пи ра ти од лом ци де ла за по тре бе на ста ве, на уч-
ног ис тра жи ва ња у при ват не и не ко мер ци јал не свр хе. 
То мо гу да чи не би бли о те ке, ар хи ви, му зе ји, обра зов не 
уста но ве и фи зич ка ли ца. Но те се не мо гу умно жа ва ти. 
За по тре бе осо ба са ин ва ли ди те том, до зво ље но је, без 
до зво ле ауто ра и пла ћа ња на кна де, умно жа ва ње и ста-
вља ње у про мет де ла ако то ни је у ко мер ци јал не свр хе.

Прак са је дру га чи ја. Сва ко днев но се фо то ко пи ра 
све, це ле књи ге, док тор ски и ма ги стар ски ра до ви, члан-
ци из ча со пи са. У скрип тар ни ца ма фа кул те та про да ју 
се тзв. „ри де ри“ ко ји су са ста вље ни из ода бра них по гла-
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вља и де ло ва раз ли чи тих књи га ра зних ауто ра, а са др-
же за пра во све што је по треб но за при пре му и по ла га ње 
од ре ђе ног ис пи та. За ко ном је до зво ље но фо то ко пи ра-
ње у при ват не и не ко мер ци јал не свр хе и за по тре бе на-
ста ве. Све што се умно жа ва у ви ше при ме ра ка зах те-
ва до зво лу ауто ра и пла ћа ње на кна де. У овом слу ча ју, 
ауто ру при па да пра во на по себ ну на кна ду ко ју мо же да 
оства ри са мо пре ко ор га ни за ци је за ко лек тив но оства-
ри ва ње пи са них пра ва ауто ра. На жа лост, та ква ор га ни-
за ци ја код нас још ни је фор ми ра на. Ове го ди не (2010), 
би ла су два са стан ка на ту те му, пр ви по чет ком го ди-
не, а дру ги у ма ју у Рек то ра ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
Ди рек тор ка За во да за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не, 
Бран ка То тић, ре кла је на том са стан ку: „По сто је ћим 
за ко ном пред ви ђе на је на пла та аутор ских пра ва, али се 
она не при ме њу је у прак си. За кон пред ви ђа на пла ћи-
ва ње на док на де за пи са на аутор ска пра ва уво зни ци ма 
уре ђа ја за фо то ко пи ра ње, ске ни ра ње и дру гих апа ра та 
за умно жа ва ње пи са ног ма те ри ја ла, као и вла сни ци ма 
фо то ко пир ни ца, др жав ним ин сти ту ци ја ма, обра зов ним 
уста но ва ма и јав ним би бли о те ка ма. За ор га ни зо ва ње 
на пла те би ће за ду же на бу ду ћа ор га ни за ци ја за за шти-
ту пи са них аутор ских пра ва, ко јој За вод да је ли цен цу, 
а та ри фе ће би ти утвр ђе не у до го во ру са об ве зни ци ма“.

Про блем нео вла шће ног фо то ко пи ра ња Уни вер зи-
тет та ко ђе по ку ша ва да ре ши Пра вил ни ком о ди сци-
плин ској од го вор но сти сту де на та. Члан 9. овог ак та ме-
ђу те же ди сци плин ске по вре де тре ти ра „нео вла шће но 
умно жа ва ње ма те ри ја ла за при пре ма ње ис пи та (фо то-
ко пи ра ње уџ бе ни ка и слич но) ра ди ста вља ња у про мет 
и сти ца ња ма те ри јал не до би ти“. Ме ђу тим, ко пи ра њем 
се ба ве са ме фо то ко пир ни це, а не сам сту дент, та ко да 
пра вил ник не ма не ку ве ли ку сна гу.

Све че шће се нео вла шће но пра ве збир ке ра до ва за 
по тре бе на ста ве ко је се ске ни ра ју и по ста вља ју на Вебу. 
На став ник ко ји би же лео да об ја ви ова кву ди ги тал ну 
збир ку, ко ју би сту ден ти мо гли да ко ри сте пу тем Ин тер-
не та или ин тра не та, мо ра прет ход но да до би је пи сме но 
одо бре ње свих ауто ра. „Не дав но су три углед на из да ва-
ча Cam bri ge Uni ver sity press, Ox ford Uni ver sity press и 
Sa ge Pu bli ca ti ons по кре ну ли ту жбу про тив че тво ро слу-
жбе ни ка са Др жав ног Уни вер зи те та Ge or gia јер су на 
свом web-у нео вла шће но умно жа ва ли и ди стри бу и ра-
ли ве ли ки број за шти ће них де ла. Уни вер зи тет ски слу-
жбе ни ци по зи ва ли су се на пра во фер ко ри шће ња, ’fa ir 
use’, спе ци фич но за аме рич ко за ко но дав ство, слич но 
огра ни че њи ма за при ват но ко ри шће ње у евоп ским зе-
мља ма. Спор је још увек у то ку и не стр пљи во се оче ку је 
пре су да“4.

Ка ко би бли о те кар мо же да пре по зна да је де ло  
за шти ће но аутор ским пра вом?

Сва ко аутор ско де ло но си по да так о ауто ру и го ди-
ну кад је де ло пр ви пут из да то, и озна ку ©. И ка да не ма 
те озна ке, де ло је за шти ће но. Сло бод на де ла су она за 
ко је је ис те као пе ри од за шти те и мо гу сло бод но да се 

4 Алек сан дра Хор ват и Да ни је ла Жив ко вић, Књи жни це и аутор ско пра во 
(За греб: Хр ват ска све у чи ли шна на кла да, 2009).

ко ри сте. У на шем ЗАПСП-у пре ци зи ра се рок тра ја ња 
за шти те, за жи во та ауто ра и још 70 го ди на по сле смр ти. 
Де ла ко ја на ста ју у би бли о те ка ма: би бли о гра фи је, ка-
та ло зи, бил те ни при но ва, не тре ти ра ју се као аутор ска 
де ла, осим ако је рас по ред ка та ло шких је ди ни ца та кав 
да чи ни ин те лек ту ал ну тво ре ви ну ко ја се од ли ку је ори-
ги нал но шћу и ин ди ви ду ал но шћу.

Ко ји је рок за шти те код елек трон ског ча со пи са? 
Сва ки при лог је за шти ћен по себ но. Код елек трон ских 
де ла тре ба во ди ти ра чу на ка да се пре у зи ма ју или штам-
па ју члан ци, ли цен ца не до зво ља ва да се пре у зме цео 
ча со пис од ко ри ца до ко ри ца, већ по је ди нач но не ко ли-
ко чла на ка. Код ко ри шће ња елек трон ских де ла ва жи за-
кон зе мље ко ри сни ка, а не зе мље из да ва ча или ди стри-
бу те ра. Де ла на Ин тер не ту су та ко ђе за шти ће на.

Ци ти ра ње је је дан од из у зе та ка од аутор ског пра ва 
у ко рист фи зич ког ли ца. Мо же се ци ти ра ти без до зво ле 
ауто ра. Увек се пре ци зно на во ди име ауто ра, на зив де ла, 
ме сто и го ди на из да ва ња. Исто ва жи и ако је у пи та њу 
елек трон ски из вор, на во ди се адре са стра ни це. Ва жно је 
за пам ти ти да се ци ти ра ју са мо об ја вље на де ла. Усме но 
са оп ште ње са кон фе рен ци је та ко ђе се мо же ци ти ра ти. 
Сма тра се да је об ја вље но по што је јав но са оп ште но.

Ако же ли те ви ше ин фор ма ци ја, мо же те по гле да ти 
„Аутор ска пра ва за би бли о те ка ре“, за јед нич ки про је-
кат Берк ман цен тра Ин тер нет и дру штво Уни вер зи те-
та Хар вард (Berk man Cen ter for In ter net & So ci ety) и 
кон зор ци ју ма Elec tro nic In for ma tion for Li bra ri es eiFL, 
ко ји чи не би бли о те ка ри из 50 зе ма ља Афри ке, Ази је и 
Евро пе. Циљ је да би бли о те ка ри ма из земаљa у раз во-
ју и тран зи ци ји обез бе ди нео п ход не ин фор ма ци је ко је 
се од но се на за ко не о аутор ском пра ву. Курс се мо же 
ко ри сти ти на три на чи на. Пр во, ма те ри јал би бли о те кар 
мо же са мо стал но да чи та. Дру го, мо же се ко ри сти ти 
тра ди ци о нал но у учи о ни ци. Тре ће, мо же се ко ри сти ти 
за уче ње на да љи ну. Са др жи де вет мо ду ла, а ма те ри-
јал је по де љен на пет ни воа: ни во 1 – од го ва ра ју ћи за 
ко ри сни ке ко ји же ле основ на са зна ња о то ме ка ко за-
кон о аутор ским пра ви ма ути че на рад у би бли о те ка ма 
зе ма ља у раз во ју; ни во 2 – од го ва ра ју ћи за ко ри сни ке 
ко ји су за ин те ре со ва ни за те о ри ју на ко јој се за сни-
ва ју за ко ни; ни во 3 – од го ва ра ју ћи за ко ри шће ње као 
јед но се ме страл ни до ди плом ски курс о овој те ми; ни во 
4 – од го ва ра ју ћи за ко ри шће ње на по сле ди плом ском 
кур су о овој те ми; ни во 5 – од го ва ра ју ћи за пре да ва ча 
на фа кул те ту ко ји се при пре ма да пре да је ову област. 
Ма те ри ја ли за овај курс при пре мље ни су и за шти ће ни 
у окви ру Cre a ti ve Com mons At tri bu tion li cen se и сло бод-
но су до ступ ни на адре си: http://cyber.law.har vard.edu/
copyrightfor li bra ri ans/.

Би бли о те ка ри и сви за ин те ре со ва ни мо гу сло бод но 
да ко ри сте курс, ши ре га, пре во де и мо ди фи ку ју.

Ан ке та

Као ко ор ди на тору за аутор ска пра ва, оба ве за ми је 
да упо знам ко ле ге би бли о те ка ре са За ко ном о аутор-
ским пра ви ма и да их еду ку јем за при ме ну у прак си. 
Ин те ре со ва ло ме је ка ко би бли о те ка ри спро во де за кон, 
па сам ан ке ти ра ла ви со ко школ ске би бли о те ке. Ан ке та 
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о д р а З

је са др жа ла осам нај о снов ни јих пи та ња. Од 73 би бли о-
те ке у Бе о гра ду, ан ке ту је по пу ни ло и вра ти ло 16, што је 
20% од укуп ног бро ја. Ана ли за ан ке те сле ди:

1. Да ли зна те ко ја су огра ни че ња аутор ских пра ва 
про пи са на За ко ном о аутор ском и срод ним пра ви ма у ко
рист би бли о те ка?

Се дам би бли о те ка од го во ри ло је да не зна ко ја 
су огра ни че ња аутор ских пра ва, шест је упо зна то са 
огра ни че њи ма, а две би бли о те ке де ли мич но по зна ју 
огра ни че ња.

„За бра ње но ко пи ра ње књи га, до зво ље но ко пи ра ње 
јед ног члан ка из ча со пи са.”

2. На ко ји на чин се у ва шој би бли о те ци при ме њу ју 
огра ни че ња аутор ских пра ва у ко рист би бли о те ка?

Ве ћи део од го во ра од но сио се на то да се огра ни че-
ња не при ме њу ју ни на ко ји на чин. Ево не ких ин те ре-
сант них од го во ра:

„За бра ном ко пи ра ња књи га.“
„Не из но се се: док тор ске те зе, ма ги стар ски и ди-

плом ски ра до ви.“
„Са мо ако про фе сор не до зво ља ва ко пи ра ње свог 

уџ бе ни ка.“
„Ни је до зво ље но ко пи ра ње ори ги нал них 

пу бли ка ци ја.“
3. Да ли је спро во ђе ње ре гу ли са но не ким ин тер ним 

пи са ним ак том или не?
Све би бли о те ке су од го во ри ле да ни је ре гу ли са но 

пи са ним ак том.

4. Да ли се до зво ља ва ко пи ра ње би бли о теч ког ма те
ри ја ла из ва шег фон да?

Ве ћи на би бли о те ка до зво ља ва ко пи ра ње ма те ри ја-
ла (11), са мо че ти ри би бли о те ке не до зво ља ва ју.

„До зво ље но је ко пи ра ње ко пи ја пу бли ка ци ја.“
5. Ко ји ма те ри јал се мо же ко пи ра ти?
Фо то ко пи ра ње је до зво ље но све га у пет би бли о те ка, 

де ло ве књи га ко пи ра ју три, у три би бли о те ке ко пи ра ју 
се са мо члан ци, а јед на до зво ља ва ко пи ра ње уџ бе ни ка 
и чла на ка.

„Фо то ко пи је пу бли ка ци ја ко је су по треб не за при-
пре ма ње ис пи та, CD-е и DVD-е са тек сто ви ма и ре про-
дук ци ја ма са мо у свр ху при пре ма ња ис пи та.“

6. Да ли ко ри сник ко пи ра сам или уз при су ство 
би бли о те ка ра?

Ко ри сни ци углав ном ко пи ра ју са ми ско ро у свим 
би бли о те ка ма, са мо у јед ној ко пи ра се уз при су ство 
би бли о те ка ра.

7. Ко ли ко про це на та књи ге до зво ља ва те да се ко пи ра?
Че ти ри би бли о те ке до зво ља ва ју ко пи ра ње це лих 

књи га, 30-50% мо же се ко пи ра ти у јед ној, 10-25% та ко-
ђе у јед ној. Пет би бли о те ка од го во ри ло је да про це нат 
ко пи ра ња ни је ре гу ли сан.

8. Да ли по сто ји огра ни че ње у по гле ду ко пи ра ња исте 
књи ге?

Нај ве ћи број од го во ра (9) је да ни је ре гу ли са но у 
њи хо вим би бли о те ка ма. Три би бли о те ке од го во ри ле су 
да не ма ју ни ка ква огра ни че ња у по гле ду ко пи ра ња исте 
књи ге.
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Copyrights and Li bra ri es

Ab stract
This pa per will deal with the in ter na ti o nal fra me work as the ba sis for copyright pro tec tion. We will try to ex pla in the way to 
tre at works pro tec ted by copyrights. But, in all of this, what is the po si tion of li bra ri es? How do the li bra ri es pro tect the aut hors’ 
rights, si mul ta ne o usly with the rights of the user to free ac cess to in for ma tion? What may be co pied in the li bra ri es, how and 
un der what con di ti ons? The ex cep ti on form the copyrights ap plied in li bra ri es has be co me im por tant in dis tant 1956, when 
En glish par li a ment re vi sed the Bri tish law on copyrights and ma de pu blic the first ex cep ti on ex clu si vely for li bra ri es. 
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