Kūrinių atgaminimo
asmeniniais tikslais masto
Lietuvoje tyrimas

užsakovas:

vykdytojas:

Kovas, 2010
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metodologija
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Tyrimo metodologija

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė “Spinter tyrimai” 2010 metų sausio 24 - vasario 28 dienomis atliko
reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą Omnibus metodu.
 Tyrimo tikslas
Išsiaiškinti kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais Lietuvoje mastą, būdus, kopijuojamus objektus bei jų kilmę.
 Tyrimo metodas
Apklausa – standartizuotas betarpiškas interviu, naudojant standartizuotą su Užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą
interviu atlieka profesionalus apklausėjas. Jis veda pokalbį su respondentu pagal parengtus klausimus, atsakymus
fiksuodamas klausimyne.
 Tyrimo lokacija
Visa šalies teritorija. Iš viso 95 atrankiniai taškai, išdėstyti taip, kad reprezentuotų visus šalies regionus.
 Tikslinė grupė
Šalies gyventojai nuo 15 iki 74 metų amžiaus.
 Tyrimo imtis
Tyrimo metu buvo apklausti 2003 respondentai.
 Atranka
Tyrime naudotas daugiapakopės stratifikuotos tikimybinės atrankos metodas. Šis atrankos metodas užtikrina duomenų
reprezentatyvumą, t. y. kiekvienas šalies namų ūkis turi vienodas galimybes būti apklaustu ir atrankinė visuma pagal
tikslinius kriterijus atitinka generalinę visumą. Tyrimo rezultatai reprezentuoja šalies gyventojų nuo 15 iki 74 metų
nuomones ir vertinimus.
 Duomenų analizė
Duomenų analizė buvo atliekama, naudojant SPSS/PC programinę įranga.
Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai), ir pasiskirstymai pagal socialines-demografines
charakteristikas (Žr. Priedus).
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Statistinė paklaida

Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti
interpretuojant duomenis. Pvz.: Jeigu apklausus 2003 respondentus gavome, kad 31,5 proc. apklaustųjų teigė darę
garso įrašų kopijas asmeniniais tikslais, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 29,5 ir 33,5 proc.
Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė padedanti įvertinti
statistinę paklaidą.
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Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos (%)
47

Vyras

Lytis

53

Moteris

3

Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas
Specialistas, tarnautojas

28
24

Darbininkas, techninis darbuotojas
15-25 m.

18

Smulkus verslininkas

26-35 m.

18

Ūkininkas

3

36-45 m.

20

Bedarbis

10

46-55 m.

19

Amžius

Pensininkas

26

56-74 m.

Studentas, moksleivis
Namų šeimininkė

19

Aukštasis/ neb. aukštasis

66

Nevedęs, netekėjusi

Kita

27
47

501 - 1000Lt
1001-1500Lt
Virš 1500Lt

17
9

15
8
5

25

Šeiminė padėtis

Vedęs, ištekėjusi, gyvena
neregistruotoje santuokoje

15

Iki 500Lt

Pagrindinis
užsiėmimas

Išsimokslinimas

Aukštesnysis/ vidurinis/ spec. vidurinis
Nebaigtas vidurinis

4

Pajamos,
vidutiniškai
tenkančios vienam
namų ūkio nariui per
mėnesį

62
13

43

Didieji miestai
Rajono centras, rajoninis miestas
Kaimo vietovė

28

Gyvenamoji
vieta

30

5

tyrimo rezultatai

6

garso įrašų kopijavimas

7

Garso įrašų kopijavimas (%)
Sakykite, ar per paskutinius 6 šių metų mėnesius Jūs pats (-i) darėte ne paties sukurtų garso įrašų kopijas savo asmeniniais tikslais?

N=2003
N/N
0,4%
Taip, aš pats (-i)
dariau garso
įrašų kopijas
asmeniniais
tikslais
32%

Ne, aš nedariau
garso įrašų
kopijų
asmeniniais
tikslais
68%

Teigiamai į klausimą dažniau atsakė vyrai, 15-25m. amžiaus apklaustieji, aukščiausio išsimokslinimo respondentai, didesnių vidutinių pajamų
atstovai bei didžiųjų miestų gyventojai.
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Garso įrašų kopijavimo šaltiniai (%)
Iš kokių šaltinių Jūs paprastai kopijuojate, parsisiunčiate, išsisaugote sau garso įrašus?

N=631
60

Iš draugų, pažįstamų

Iš nelegalių šaltinių internete (pvz.: www.linkomanija.net,
www.emule.com, www.torrent.lt ir pan.)

54

Iš legalių šaltinių internete (pvz.: mobiliųjų telefonų
operatorių teikiamos paslaugos, internetinių garso įrašų
parduotuvių, tokių kaip www.muzikosvartai.lt ir pan.)

49

17

Iš pirktų įrašų

11

Iš televizijos transliacijų

Iš radijo transliacijų 2

Kitų šaltinių

0,2

*Galimi keli atsakymai;
suma viršija 100%

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę garso
įrašų kopijas asmeniniais
tikslais

Draugus, pažįstamus dažniausiai įvardino aukščiausio išsimokslinimo respondentai, didmiesčių gyventojai. Nelegalius šaltinius internete – vyrai,
taip pat aukščiausio išsimokslinimo atstovai, didmiesčių bei kaimo vietovių gyventojai. Legaliais šaltiniais internete dažniau naudojasi žemesnio
išsimokslinimo atstovai, kaimo vietovių gyventojai.
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Garso įrašų kopijų išsaugojimo vieta (%)
Jūs minėjote, kad kopijuojate, išsisaugote, parsisiunčiate garso įrašus. Į kur Jūs pats (-i) darėte garso kopijas per paskutinius 6 šių metų
mėnesius?

N=631
67

Į CD diską

50

Į DVD diską

38

Į asmeninio kompiuterio kietąjį diską

29

Į USB raktą ar kitą panašią informacijos laikmeną

27

Į atminties kortelę

15

Į išorinį kietąjį kompiuterio diską

14

Į mobiliojo telefono vidinę atmintį

*Galimi keli atsakymai;
suma viršija 100%

Į garso kasetę (audio kasetę) 1
Į kitą įrangą su vidine atmintimi (vaizdo grotuvą, MP3 grotuvą,
televizorių ir jo priedėlį ir pan.)
N/N

4
0,2

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę garso
įrašų kopijas asmeniniais
tikslais

CD diskus dažniau nurodė moterys bei didžiųjų miestų gyventojai. DVD diskus – vyrai, didžiausių pajamų grupės nariai, mažesnių miestų
gyventojai. Asmeninio kompiuterio kietąjį diską dažniau paminėjo vyrai, aukščiausio išsimokslinimo atstovai, didžiausias pajamas turintys
respondentai. USB raktą ar kitą panašią laikmeną – didmiesčių ir kaimo vietovių gyventojai. Išorinį kietąjį kompiuterio diską – mažesnių miestų
bei taip pat kaimo vietovių gyventojai.
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Pirkimo įpročių pasikeitimas (%)
Ar pasikeistų Jūsų laikmenų ir įrangos įsigijimo įpročiai, jei minėtos prekės pabrangtų iki 10 %:

N=631

N/N
8%

Tikrai
nepasikeistų
17%

Greičiau
nepasikeistų
43%

Tikrai pasikeistų
7%

Greičiau
pasikeistų
25%

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę garso
įrašų kopijas asmeniniais
tikslais
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Nukopijuotų garso įrašų kiekis (%)
Pabandykite prisiminti paskutinį mėnesį ir atsakyti apytiksliai, kiek garso įrašų nusikopijavote, išsisaugojote, parsisiuntėte sau per paskutinį
mėnesį?

N=631

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę garso
įrašų kopijas asmeniniais
tikslais

Didesnius kūrinių kiekius nurodė jauniausi (15-25 m.) respondentai, vyrai, mažesnių miestų ir kaimo vietovių gyventojai.
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vaizdo įrašų kopijavimas

13

Vaizdo įrašų kopijavimas (%)
Sakykite, ar per paskutinius 6 šių metų mėnesius Jūs pats (-i) darėte ne paties sukurtų vaizdo įrašų kopijas savo asmeniniais tikslais?

N=2003
N/N
0,4%

Taip, aš pats (-i)
dariau vaizdo
įrašų kopijas
asmeniniais
tikslais
27%

Ne, aš nedariau
vaizdo įrašų
kopijų
asmeniniais
tikslais
73%

Teigiamai dažniau atsakė vyrai, jauniausi tyrimo dalyviai (15-25 m.), aukščiausio išsimokslinimo respondentai, didžiausių pajamų atstovai,
didžiųjų miestų gyventojai.
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Vaizdo įrašų kopijavimo šaltiniai (%)
Iš kokių šaltinių Jūs paprastai kopijuojate, parsisiunčiate, išsisaugote sau vaizdo įrašus?

N=530
60

Iš draugų, pažįstamų

Iš nelegalių šaltinių internete (pvz.: www.linkomanija.net,
www.emule.com, www.torrent.lt ir pan.)

56

Iš legalių šaltinių internete (pvz.: mobiliųjų telefonų operatorių
teikiamos paslaugos, internetinių garso įrašų parduotuvių, tokių kaip
www.muzikosvartai.lt ir pan.)

39

17

Iš pirktų įrašų

Iš televizijos transliacijų

10

Kitų šaltinių 0,2

N/N 0,2

*Galimi keli atsakymai;
suma viršija 100%

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę vaizdo
įrašų kopijas asmeniniais
tikslais

Didmiesčių gyventojai dažniau įvardino nelegalius šaltinius internete bei pirktus įrašus. Mažesnių miestų atstovai – taip pat pirktus įrašus bei
legalius šaltinius internete. Kaimo vietovių gyventojai dažniau paminėjo televizijos transliacijas bei nelegalius šaltinius internete.
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Vaizdo įrašų kopijų išsaugojimo vieta (%)
Jūs minėjote, kad kopijuojate, išsisaugote, parsisiunčiate vaizdo įrašus. Į kur Jūs pats (-i) darėte vaizdo kopijas per paskutinius 6 šių metų
mėnesius?

N=530
72

Į DVD diską

Į asmeninio kompiuterio kietąjį
diską

44

39

Į CD diską

Į USB raktą ar kitą panašią
informacijos laikmeną

26

22

Į atminties kortelę

16

Į išorinį kietąjį kompiuterio diską

6

Į mobiliojo telefono vidinę atmintį
Į kitą įrangą su vidine atmintimi
(vaizdo grotuvą, MP3 grotuvą,
televizorių ir jo priedėlį ir pan.)
N/N

*Galimi keli atsakymai;
suma viršija 100%

2

0,2

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę vaizdo
įrašų kopijas asmeniniais
tikslais

DVD diskus dažniau nurodė moterys bei didesnių vidutinių pajamų atstovai. Asmeninio kompiuterio kietąjį diską – didmiesčių ir kaimo vietovių
gyventojai. USB raktą ar kitą panašią informacijos laikmeną – vyrai (taip pat ir išorinį kietąjį kompiuterio diską), didmiesčių ir kaimo vietovių
gyventojai.
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Nukopijuotų vaizdo įrašų kiekis (%)
Pabandykite prisiminti paskutinį mėnesį ir atsakyti apytiksliai, kiek vaizdo įrašų (kino filmų, TV laidų, vaizdo klipų ir pan.) nusikopijavote,
išsisaugojote, parsisiuntėte sau per paskutinį mėnesį?

N=530

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę vaizdo
įrašų kopijas asmeniniais
tikslais

Didesnius kopijuotų kūrinių kiekius įvardino vyrai, jauniausi respondentai (15-25 m.).
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Kopijuotų vaizdo ar garso įrašų rūšys (%)
Kokios rūšies svetimus vaizdo ar garso kūrinius Jūs arba kiti Jūsų šeimos nariai kopijavote asmeniniais tikslais, nepriklausomai nuo to, kur
kopijavote:

N=695
78

Muziką

70

Filmą (-us) ar serialą (-us)

Muzikinį (-ius) vaizdo klipą (-us) ar
muzikinio atlikimo vaizdo įrašą (-us)

32

26

Fotografijas, nuotraukas

8

TV laidą (-as)

6

Literatūros kūrinį (-ius)

Spektaklį (-ius)

*Galimi keli atsakymai;
suma viršija 100%

1

Kita

2

N/N

1

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę vaizdo
ir/arba garso įrašų kopijas
asmeniniais tikslais

Muziką dažniau paminėjo mažesnių miestų gyventojai. Filmus ar serialus – didmiesčių atstovai. Muzikinius klipus – kaimo vietovių gyventojai.
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Kopijuotų vaizdo ar garso įrašų kilmės šalis (procentinis vidurkis)
Prašome pasakyti apie kiekvieną Jūsų padarytą svetimo kūrinio kopiją, kiek procentų kiekvienos rūšies kūrinio kopijų sudarė lietuviški ir kiek
procentų sudarė užsienio (ne lietuviški) kūriniai?

Lietuviškų kūrinių
26

Muziką

74

53

Literatūros kūrinį (-ius)

Filmą (-us) ar serialą (-us)

N=484
N=222

79

57

28

53

12

N=53

43

72

Spektaklį (-ius)

Fotografijas, nuotraukas

N=43*

89

21

TV laidą (-as)

N=545

47

11

Muzikinį (-ius) vaizdo klipą (-us)
ar muzikinio atlikimo vaizdo įrašą
(-us)

Kita

Užsienio kūrinių

47

88

N=5*

N=182

N=11*

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę vaizdo
ir/arba garso įrašų kopijas
asmeniniais tikslais
*Statistiškai nereikšmingas respondentų skaičius

19

spaudos kūrinių kopijavimas

20

Spaudos kūrinių kopijavimas (%)
Sakykite, ar per paskutinius 6 šių metų mėnesius Jūs pats (-i) kopijavote tokius autorinius kūrinius kaip ištraukos iš knygų, laikraščių,
žurnalų, iliustracijos, nuotraukos ir pan.?

N=2003
N/N
0,7%
Taip
19%

Ne
80%

Teigiamai dažniau atsakė 15-45 m. amžiaus respondentai, aukščiausio išsimokslinimo atstovai, didesnes pajamas turintys tyrimo dalyviai,
didmiesčių gyventojai.
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Spaudos kūrinių kopijavimo vietos (%)
Kokiomis kopijavimo paslaugomis naudojatės?

N=391
46

Darbe

Naudojuosi mokamomis
kopijavimo paslaugomis, kurias
teikia mokyklos, bibliotekos,
specializuoti kopijavimo
centrai ir pan.

44

38

Kopijuoju namuose

16

Mokymo įstaigoje

Kitur

*Galimi keli atsakymai;
suma viršija 100%

0,3

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę spaudos
kūrinių kopijas asmeniniais tikslais

Vyresni nei 35 m. amžiaus respondentai, aukščiausio išsimokslinimo atstovai, didžiausių pajamų grupės nariai bei miestiečiai dažniau teigė
kopijas darantys darbe. Mokamas kopijavimo paslaugas, teikiamas mokyklose, bibliotekose, specializuotuose centruose ir pan. dažniau paminėjo
15-25 m. amžiaus tyrimo dalyviai, didmiesčių gyventojai. 26-35 m. amžiaus apklaustieji.
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Dažniausiai naudojama kopijavimo įranga (%)
Kopijavimo įranga, kuria dažniausiai atliekamos Jums reikalingo kūrinio kopijos?

N=391
Daugiafunkcinės mašinos (įranga,
galinti atliekanti kelias funkcijas:
kopijavimo, spausdinimo ir t.t.)

52

20

Kopijuokliai

19

Spausdintuvai

8

Kita

N/N

1

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę spaudos
kūrinių kopijas asmeniniais tikslais

Daugiafunkcines mašinas dažniau paminėjo 26-35 m. amžiaus apklaustieji, aukščiausio išsimokslinimo respondentai. Kopijuoklius – moterys.
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Nukopijuotų spaudos kūrinių rūšys (%)
Kokios rūšies kūrinius Jūs kopijavote asmeniniais tikslais:?

N=391
Mokslinė, dalykinė literatūra
(pvz., monografijos, vadovėliai,
pratybų ir užduočių sąsiuviniai,
enciklopedijos ir t.t.

80

Vizualiniai kūriniai (pvz.,
paveikslai, iliustracijos,
nuotraukos ir t.t.)

33

*Galimi keli atsakymai;
suma viršija 100%
Periodiniai leidiniai (pvz.,
laikraščiai, žurnalai ir t.t.)

Grožinė literatūra (pvz., proza,
poezija, vaikų literatūra ir t.t.)

30

17

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę spaudos
kūrinių kopijas asmeniniais tikslais

Mokslinę, dalykinę literatūrą dažniau įvardino aukščiausio išsimokslinimo apklaustieji, didesnių pajamų atstovai, didmiesčių gyventojai. Vizualinius
kūrinius – 15-25 m. respondentai, žemesnio išsimokslinimo atstovai, mažesnes pajamas turintys apklaustieji bei kaimo vietovių gyventojai.
Periodinius leidinius – taip pat mažesnių pajamų atstovai. Grožinę literatūrą – 15-25 m. amžiaus grupės nariai.
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Kopijuotų spaudos kūrinių kilmės šalis (procentinis vidurkis)
Prašome pasakyti apie kiekvieną Jūsų padarytą kūrinio kopiją, kiek procentų kiekvienos rūšies kūrinio kopijų sudarė:

N=391
Lietuvių autorių kūriniai

Grožinė literatūra

Mokslinė, dalykinė literatūra

Vizualiniai kūriniai

Periodiniai leidiniai

Užsienio autorių kūriniai, išversti į lietuvių kalbą

49

Užsienio autorių kūriniai užsienio kalba

31

56

26

64

18

23

78

N=68

20

N=313

N=130

13

15

7

N=116

*Į klausimą atsakinėjo tik
respondentai, darę spaudos
kūrinių kopijas asmeniniais
tikslais

25

Finansinė žala kūrinių autoriams ir leidėjams (%)
Kaip manote, ar masinis kūrinių kopijavimas (knygų, vadovėlių, žurnalų, nuotraukų ir pan.) padaro finansinę žalą šių kūrinių autoriams ir
leidėjams? / Kaip manote, kokiu būdu turėtų būti kompensuojama patiriama finansinė žala:

N=391

N/N
8%

Taip, autoriai ir
leidėjai patiria
finansinę žalą
30%

Ne, manau,
kad autoriai ir
leidėjai
nepatiria
finansinės
žalos dėl jų
kūrinių
kopijavimo
62%

Teigiamai į klausimą dažniau atsakė vyrai, didesnes vidutines
pajamas turintys respondentai bei didmiesčių gyventojai.

Kokiu būdu turėtų būti
kompensuojama patiriama
finansinė žala?
Manau, kad patiriama finansinė žala
turėtų būti kompensuojama iš
valstybės biudžeto lėšų
Manau, kad patiriama finansinė žala
turėtų būti kompensuojama asmenų,
kurie autorių kūrinių kopijavimui
įsigyja tam skirtą įrangą
Manau, kad patiriama finansinė žala
turėtų būti atlyginama įstaigų,
įmonių, organizacijų, kurios turi
kopijavimo įrangą, galinčią atlikti
autorinių kūrinių kopijavimą
Kita

N/N

*Į klausimus atsakinėjo tik
respondentai, darę spaudos kūrinių
kopijas asmeniniais tikslais
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18

18

11

16

N=116

Vyrai labiau linkę manyti, jog patiriama finansinė žala turi būti
kompensuojama iš valstybės biudžeto lėšų.
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apibendrinimas
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Apibendrinimas

Garso įrašų kopijavimas


Beveik trečdalis respondentų (32 proc.) pripažino per paskutinius 6 mėnesius darę ne paties
sukurtų garso įrašų kopijas asmeniniais tikslais. Dažniau tai jauniausios amžiaus grupės (1525 m.) atstovai.



Dažniausiai kopijuoti garso įrašai, gauti iš draugų, pažįstamų (60 proc.). 54 proc. nurodė
nelegalius šaltinius internete (54 proc.). 49 proc. – legalius šaltinius internete. Pirktų įrašų
kopijavimą paminėjo 17 proc., televizijos transliacijų – 11 proc. dariusiųjų kopijas.



Dažniausios garso įrašų išsaugojimo vietos: CD (67 proc.) ar DVD (50 proc.) diskai. 38 proc.
teigė kopijavę į asmeninio kompiuterio kietąjį diską. 29 proc. – į USB raktą ar kitą panašią
laikmeną, 27 proc. – į atminties kortelę.



Beveik trečdalis (32 proc.) kopijavusiųjų garso įrašus pripažino, jog jų laikmenų ir įrangos
įsigijimo įpročiai pasikeistų (tikrai/ greičiau), jei šios prekės pabrangtų iki 10%.



Dažniausiai per paskutinį mėnesį kopijuota iki 10 kūrinių (59 proc.). Dar ketvirtadalis (25
proc.) nurodė padarę 10-20 garso įrašų kopijų. Daugiau nei 20 kūrinių kiekį įvardino 15 proc.
respondentų, per paskutinius 6 mėn. dariusių garso įrašų kopijas asmeniniais tikslais.
Didesnius kiekius dažniau vardino jauniausi tyrimo dalyviai (15-25 m.).
28

Apibendrinimas

Vaizdo įrašų kopijavimas


27 proc. tyrimo dalyvių (dažniau 15-25 m. amžiaus grupė) teigė, jog per paskutinius 6
mėnesius darė ne paties sukurtų vaizdo įrašų kopijas asmeniniais tikslais.



Dažniausiai vaizdo įrašų kopijavimo šaltiniai: draugai, pažįstami (60 proc.) bei nelegalūs
šaltiniai internete (56 proc.). 39 proc. įvardino legalius šaltinius internete. 17 proc. teigė
darę pirktų įrašų kopijas. 10 proc. – iš televizijos transliacijų.



Dažniausios vaizdo įrašų išsaugojimo vieta – DVD diskai (72 proc.). 44 proc. paminėjo
asmeninio kompiuterio kietąjį diską, 39 proc. – CD diskus. USB ar kitą panašią informacijos
laikmeną naudojo 26 proc. dariusiųjų įrašų kopijas. Atminties kortelę – 22 proc.



68 proc. dariusiųjų vaizdo įrašų kopijas nurodė per paskutinį mėnesį nusikopijavę iki 10
kūrinių. 19 proc. – 10-20 kūrinių. Didesnį nei 20 kūrinių kiekį nurodė 11 proc. (dažniau
jauniausi respondentai).

29

Apibendrinimas

Spaudos kūrinių kopijavimas


Penktadalis (20 proc.) respondentų nurodė, jog per paskutinius 6 mėnesius yra darę tokių
autorinių kūrinių kaip ištraukos iš knygų, laikraščių, žurnalų, iliustracijų, nuotraukų kopijas
asmeniniais tikslais.



Dažniausiai kopijuojama darbe (46 proc.) ar naudojamasi mokamomis kopijavimo
paslaugomis, kurias teikia mokyklos, bibliotekos, specializuoti kopijavimo centrai ar pan. (44
proc.). 38 proc. teigė kopijavę namuose. Mokymo įstaigas nurodė 16 proc. dariusiųjų
spaudos kūrinių kopijas.



Dažniausios naudojama kopijavimo įranga – daugiafunkcinės mašinos (52
Kopijuoklius ar spausdintuvus įvardino atitinkamai 20 ir 19 proc. dariusiųjų kopijas.



30 proc. tyrimo dalyvių, per paskutinius 6 mėnesius dariusių spaudos kūrinių kopijas, teigė,
jog, jų manymu, masinis kūrinių kopijavimas padaro finansinę žalą šių kūrinių autoriams ir
leidėjams. Didžiausia taip manančių apklaustųjų dalis šios žalos kompensavimo prievolę
linkę priskirti valstybės biudžetui (36 proc.).

proc.).

30

Apibendrinimas

Nukopijuotų kūrinių rūšys


78 proc. vaizdo ir/ ar garso įrašus kopijavusių tyrimo dalyvių teigė, jog tai buvo muzikos
kūriniai. Filmus ar serialus paminėjo 70 proc. 32 proc. – muzikinius vaizdo klipus ar
muzikinio atlikimo vaizdo įrašus. 26 proc. – fotografijas, nuotraukas.



Lietuviški kūriniai sudarė didesnę dalį TV laidų (57 proc.) bei fotografijų, nuotraukų (53
proc.). Užsienietiški – filmų ar serialų (89 proc.), muzikinių vaizdo klipų ar muzikinio
atlikimo vaizdo įrašų (79 proc.), muzikos (74 proc.).



Tarp spaudos kūrinių dažniausiai kopijuota mokslinė, dalykinė literatūra (80 proc.). 33 proc.
kopijavusiųjų spaudos kūrinius nurodė, jog tai buvo vizualiniai kūriniai, 30 proc. –
periodiniai leidiniai, 17 proc. – grožinė literatūra.



Didesnę dalį kopijuotų spaudos kūrinių sudarė lietuvių autorių kūriniai: 78 proc. visų
kopijuotų periodinių leidinių, 64 proc. vizualinių kūrinių, 56 proc. mokslinės, dalykinės
literatūros ir 49 proc. grožinės literatūros.
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ačiū
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