UBVA
SYMPOSIUM
2018

under lup

Tilmelding på www.ubva.dk
Der er et begrænset antal tilhørerpladser.
Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.
Symposiet filmes og lægges på UBVAs hjemmeside fra
begyndelsen af 2019.
Vi glæder os til at se jer.
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•	Hvor vigtigt er det, at brugerne oplever
ophavsretten som spiselig og rimelig?

Det er gratis at deltage på symposiet.
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•	Skal man kunne hæfte for op‑
havsretskrænkelser begået af andre?

Marienlyst Strandhotel
Ndr. Strandvej 2
3000 Helsingør
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•	Skaffer ophavsretten samfundet
flere og bedre værker?

Symposiet holdes på:
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•	Er det rimeligt, at vi har noget, der hedder ophavs‑
ret?

Find ud af det, og meget mere, på UBVA-symposiet
Ophavsretten under lup 8. november 2018.
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Verden så anderledes ud dengang. Men de
grundlæggende ophavsretspolitiske spørgsmål var de
samme som nu.

• Og hvem har gjort en sådan ekstraordinær
indsats
til
fremme
af
intellektuelle
ejendomsrettigheder eller forskningsetik, at
vedkommende fortjener UBVA-prisen 2018?
Kommer der overhovedet nogen pris i år?
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I 2018 er det 75 år siden,
at
UBVA’s
forgænger
Foreningen
til
Beskyt‑
telse
af
Videnskabeligt
Arbejde (FBVA) så dagens lys.
Foreningen skulle ”skaffe danske Videnskabsmænd
bedre økonomiske Arbejdsvilkaar”, herunder ”rimelige
Lønninger og Honorarer”. Det var dog ikke alle, der
syntes, at FBVA var nogen god ide. De mente, det
var samfundsmæssigt bedst, hvis det beskyttede
videnskabelige arbejde ikke skulle koste dem noget.
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Ophavsretten
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8. NOVEMBER

Ophavsretten
under
lup
PROGRAM
Vært: Journalist Line Gertsen, DR
9.15	Velkomst

Akademikernes næstformand Camilla Gregersen
9.30

Fra FBVA til UBVA. Beskyttelse af
videnskabeligt arbejde igennem 75 år

Professor i retshistorie Ditlev Tamm
10.00 Kaffe

Tema 1. Ophavsrettens eksistensberettigelse
10.30 	Hvad skal vi med ophavsretten?
Professorale aha-oplevelser

Formand for UBVA Morten Rosenmeier
10.45 	Skaffer ophavsretten flere og bedre
værker? Kreativitet bag jerntæppet og i
primitive stammesamfund

Medlem af UBVA, arkitekt Gregers S. Gregersen
11.00 	Paneldebat og diskussion med salen om
spørgsmålet: Giver ophavsretten
samfundet mere og bedre kunst og kultur?

I panelet: Lektor Bjarne Andresen, præsident for European Federation of Journalists Mogens Blicher Bjerregaard,
direktør i Danske Forlag Christine Bødtcher-Hansen,
direktør i IFPI Jakob Plesner Mathiasen, professor Helle
Porsdam, bladtegner, tidligere formand for Danske
Bladtegnere Claus Seidel, musikeren Asger Steenholdt
og lektor Stina Teilmann-Lock
12.00 Frokost
13.00 Uddeling af UBVA-prisen 2018

Tema 2. Internetgiganterne
og the value gap
13.15	Sidste nyt fra value gap-fronten

Faglig chef for Jura/Ophavsret, Kulturministeriet,
Nicky Valbjørn Trebbien
13.30	Paneldebat og diskussion med salen om
emnet: Skal internetgiganterne hæfte for
brugernes ophavsretskrænkelser?

I panelet: formand for Dansk Magisterforening
Camilla Gregersen, direktør i KODA Anders Lassen
og formand for IT-politisk forening Jesper Lund
15.00 Kaffe

Tema 3. Ophavsretten og kommunikationen
med brugerne
15.30 Kunsten at tale til kunden, så vedkommende
bliver glad og betalingsivrig

Leder af Rettighedsalliancen Maria Fredenslund
15.45 Ind med kunden, ud med Karnov …
Beretninger fra det virkelige liv

Direktør i Forfatternes Forvaltningsselskab
Stig von Hielmcrone
16.00	Paneldebat og diskussion med salen om
emnet: Hvad virker bedst, nudging eller
kølle?

Deltagere: De nævnte oplægsholdere suppleret af den
kyndige direktør i Copydan Tekst & Node Anders Kristian
Rasch og den ikke mindre velkvalificerede tidligere
underdirektør i KODA, advokat Peter Schønning
17.00	Tak for i dag

Leder af UBVA-sekretariatet Henrik Faursby Ahlers

