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Till Svensk biblioteksförening

Den 4 november ägde 4th International CopyCamp Conference rum i Warszawa, Polen. Jag höll en 

presentation om europeiska bibliotek och upphovsrätt med utgångspunkt i min masteruppsats i 

samma ämne.1 I konferensen deltog forskare och yrkesverksamma från de fält och branscher som 

berörs av upphovsrättens inflytande över den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen i 

samhället. Konferensen anordnades av Modern Poland Foundation, en ideell organisation med syfte

att bygga öppna lärresurser, utveckla fria digitaliseringsteknologier och bedriva påverkansarbete 

mot beslutsfattare inom digitala rättigheter.

Konferensen inleddes med presentationer av Jarosław Lipszyc (Modern Poland Foundation), 

Michał Kanownik (ZIPSEE ”Cyfrowa Polska” - det EU-finansierade programmet Digital Poland), 

Giorgia Abeltino (Google Cultural Institute) och en keynote av Ian Hargreaves, professor i digital 

ekonomi vid University of Cardiff, som talade om effekterna av den nya upphovsrättslagstiftningen 

1 Andersdotter, K. (2015). Cross-border copyfight: European libraries re-thinking the InfoSoc Directive. Uppsala: 
Uppsala universitet. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:814857 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:814857
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i Storbritannien.2

Resten av endagskonferensen hade formatet åtta tematiska sessioner: Future of Copyright, 

Copyright Debate, CopyArt I, CopyArt II, Technology and Innovation, Models of Remuneration, 

Copyright and Education / Users Rights och Copyright Enforcement. Varje session innehöll sju 

presentationer à tio minuter vardera. Formatet var fördelaktigt för att presentera lägesrapporter från 

de olika verksamhetsfält deltagarna representerade.

Mitt föredrag var en del i sessionen Copyright Enforcement och handlade om den pågående 

översynen av EU:s InfoSoc-direktiv ur ett biblioteksperspektiv. Majoriteten av konferensdeltagarna 

var från länder i EU vilket gjorde det till ett lämpligt forum att presentera och diskutera 

upphovsrättens inverkan på de europeiska bibliotekens verksamhet. 

Några särskilt intressanta intryck från konferensen var bl.a. Walter van Holsts diskussion om hur 

upphovspersoner kan kompenseras för sitt arbete och varför denna yrkesgrupp behandlas 

annorlunda än andra yrkesgrupper. Cédric Manara jämförde Musse Pigg och internetkatter ur ett 

upphovsrättsligt perspektiv för att visa hur kulturförmedling har förändrats och hur upphovsrätten 

inte hängt med i detta – hans slutsats var att upphovsrätten behöver göras enkel och lättbegriplig.

Bibliotekens förhållande till upphovsrätten berördes inte specifikt i några andra föredrag, men 

många frågeställningar är gemensamma för berörda aktörer: Hur kan upphovsrätten göras förenlig 

med det digitala samhället? Vad händer när demokratiska värderingar står i konflikt med en 

restriktiv upphovsrätt? Hur ska upphovspersoner kompenseras för sitt arbete?

Många av dessa frågor fick jag tillfälle att fundera vidare på under Svensk biblioteksförenings 

expertnätverks för bibliotek och upphovsrätt träff i Göteborg den 24-25 november. Mina intryck 

från både konferens och nätverksträff belyser det tvådelade arbete jag anser bibliotekarier har att 

göra med upphovsrätten: 

1. å ena sidan behövs strategier för det dagliga arbetet, dvs. hur bibliotekarier arbetar med att 

upplysa bibliotekets användare om upphovsrätten, i vilken mån de har ansvar för att 

upprätthålla den när bibliotekets material används, och hur mycket kunskap om upphovsrätt 

de behöver, och

2. å andra sidan behövs en diskussion om hur pass kompatibel upphovsrätten är med 

bibliotekens verksamhet när informationslandskapet omstöps i det digitalas form: vad 

betyder tillgång och kopia i en digital miljö? Är kollektiva licensavtal en långsiktigt bra 

lösning? Bör bibliotek omfattas av ett undantag i upphovsrätten?

2 Hargreaves författade The Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth, or Digital Opportunity - A 
review of Intellectual Property and Growth som låg till grund för den brittiska upphovsrättsreformen 2014.
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Inom kort kommer videoupptagningar från konferensen att göras tillgängliga på CopyCamps 

webbsida.3 Stort tack till föreningen för resestipendiet som gav mig möjlighet att delta i detta 

forum!

Karolina Andersdotter

Foto: Rafał Nowak. CC-BY-SA.

3 http://copycamp.pl/en/ 
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