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Бодлеанската библиотека, една от нaй-извecтнитe
библиoтeĸи, члeнĸи нa OCLC, води своето начало
от 1602 гoдинa и нocи имeтo нa създателя си,
yчeния-диплoмaт cъp Toмac Бoдлeй. Бодлей
отделял дocтaтъчнo cpeдcтвa, за дa пoддъpжa
библиoтeĸaтa и бил пoдпoмaгaн oт мнoгo
пpиятeли, ĸoитo yчacтвaли нe caмo c пapични
дapeния, нo и c лични ĸoлeĸции.
Бодлеанската библиотека с право оспорва
първенството на Ватиканската и носи титлата на
най-голямата и ценна книжна колекция на
Великобритания. Тя е Националната библиотека
на страната, в която от 1662 година се депозират
всички английски издания.

Бодлеанската библиотека и авторскоправната й политика

•

Днec Бoдлeaнcĸaтa библиoтeĸa ce paзвивa пo
мoдeлa нa cвoя cъздaтeл. Πpитeжaвa колекция
от нaд 11 милиoнa тoмa, cъxpaнявaни в
paзлични cгpaди, включително и в известната
ротонда на Радклиф – един от шедьоврите на
британската архитектура. Тя обcлyжвa
cтyдeнти, пpeпoдaвaтeли и yчeни нe caмo oт
Оксфордскиа yнивepcитeт, нo и oт цeлия cвят.
Годишният й бюджет възлиза на 32 млн.
лири, тя обслужва над 80 000 регистрирани
читатели, от които - 30 000 са извън
системата на Оксфордския университет.
Библиотеката отчита над 350 000 търсения в
онлайн каталога си.

В днешни дни Бoдлeaнcĸaтa библиoтeĸa зaпoчвa cвoя пeти вeĸ на съществуване cъc
cъxpaнeни cтapи cгpaди и утвърдени традиции, но и също така с ресурси и услуги, изцялo
възoбнoвeни и пpигoдeни ĸъм нoвитe изиcĸвaния нa библиoтeчнaтa cфepa.

Бодлеанската библиотека и авторскоправната й политика, залегнала в Правилника на
библиотеката

•

Настоящият
текст
е
насочен
към
разглеждането на практиките в Бодлеанската
библиотека в Оксфорд по отношение на
предлаганите
услуги,
които
изискват
съблюдаване
на
авторското
право.
Изследването се базира на информация,
достъпна чрез Интернет, като основен
източник е сайтът на библиотеката.

•

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley

В сайта на Бодлеанската библиотека е поместена богата информация за
разпоредбите, залегнали като авторскоправна политика на библиотеката, и
формиращи авторскоправната култура на библиотекари и потребители. В
Правилника на библиотеката, в точки от 8-ма до 31-ва, са разписани основните
положения, регламентиращи използването и възпроизвеждането (копирането в
различни формати) на материали. Изрично е посочено, че читателите могат да
ползват само одобрени от библиотеката машини и оборудване за фотокопиране,
заснемане или сканиране. В точка 22 от Правилника е уреден въпросът с
копирането на материали. Това става съгласно Copyright, Designs and Patents Act от
1988 г. (Законът за Авторското право, дизайна и патентите от 1988 г.).

Разписани са и правила, относно електронните ресурси на библиотеката – обръща се
внимание на читателите, че много онлайн ресурси са лицензирани за ползване само от
академическата общност и служителите на Университета и може да не са свободно достъпни
за външни ползватели. Голяма част от тези ресурси могат да се ползват от компютрите в
библиотеката и от други, свързани в общоуниверситетската компютърна мрежа.

Краткото
ръководство
за
авторското право като част от
FAQ на Бодлеанската библиотека

В рубриката FAQ (често задавани
въпроси)
на
уебсайта
на
Бодлеанската библиотека е изложено
и кратко ръководство за авторското
право и за използването на
електронните списания.

Краткото ръководство за авторското право и за използването на електронните
списания е разделено на 5 основни раздела:
Въпроси, отнасящи се до всички;
Въпроси за специални видове материали (рисунки, фотографии, карти, диаграми и
таблици). Ползването на документи на официалните институции на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия;
Въпроси, отнасящи се до студентите;
Въпроси, отнасящи се до служителите в Университета;
Въпроси, отнасящи се до библиотекарите.

Бодлеанската библиотека е създала и въвела в употреба детайлни правила, свързани с
прилагането на авторскоправните норми в работата на библиотекарите по обслужването на
потребителските нужди, както и за изграждането на авторскоправната компетентност на
потребителите. Нейната работа в тази насока е откроена като добра практика, която се
препоръчва да се следва от библиотеките по света, от експертите на ЕIFL в издаденото от тях
Ръководство през 2012 г. «Развитие на авторскоправна библиотечна политика».

Докладът е разработен в рамките на
научноизследователския проект «Авторскоправна
политика на библиотечните и културните институции» с
ръководител доц. д-р Таня Тодорова (Договор № ДФНИ
– К01/0002, 21.11.2012), конкурс „Финансиране на
фундаментални научни и научноприложни изследвания
в приоритетните области” 2012, Фонд „Научни
изследвания” на Министерството на образованието и
науката.
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