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A rendezvény értékelése:

Sixth Annual Conference on Information and
Communications Law

A CICL évente rendre újabb és újabb országokban
megrendezésre kerülő konferencia. Az idei cél Leeds volt, az
állandó szervezők (John T. Cross, Lars Smith és Katja
Weckström) mellett Graham Dutfield látta el a házigazda
szerepét. A konferencia keretében az információs és
kommunikációs jog iránt érdeklődő egyetemi oktatók és
PhD-hallgatók tarthattak előadást 15-20 percben választott
témájukról, melyekről ezt követően heves vita bontakozott
ki. Az előadások mellett kerekasztal-beszélgetések színezték
a szakmai programot.

A CICL konferencián mindig örömmel igyekeztem részt
venni, erre legutóbb 2012-ben, Finnországban volt
lehetőségem. Ennek oka elsődlegesen abban keresendő, hogy
a programra szűkebb kutatási területemnek megfelelő
érdeklődési körrel rendelkező kollégák regisztrálnak, akikkel
szakmai diskurzust folytatni, kapcsolatokat építeni játszi
könnyedséggel lehet. Az idei esemény sem volt különb, a két
napos rendezvényen közel harminc előadó öt panel és két
kerekasztal beszélgetés keretében járta körbe a
legaktuálisabb információs és kommunikációs jogi
kérdéseket, ide értve a szellemi tulajdonvédelmen keresztül
olyan „kiberjogi” kérdésekig, mint a Bitcoin világa, illetve a
biotechnológiai találmányok etikai kérdései.

A személyes részvétel
értékelése:

A konferencián való személyes részvételemet rendkívül
sikeresnek látom. Ezt négy okkal tudom alátámasztani.
Egyrészt a soron következő, írás alatt angol nyelvű
publikációm témájában tartott előadásomra több hasznos
észrevétel érkezett, melyek beépítése a munkába jelentős
előrelépést jelent számomra. Másrészt felkérést kaptam,
hogy az egyik kerekasztal-beszélgetésben kifejthessem
véleményemet a szellemi tulajdonvédelem oktatásával
kapcsolatos véleményemet. (Lásd alább a fényképet, ahol
Lars Smith és Katja Weckström társaságában ülök – persze
se nem kerek, se nem asztal mellett.) Harmadrészt
előrehaladott egyeztetések zajlanak arról, hogy a CICL
szervezőbizottsága a tagjai sorába emeljen. Ez – negyedrészt
– azt is jelenti, hogy előreláthatólag 2016-ban vagy 2017-ben
a CICL akkori éves konferenciája Szegeden kerülhet
megrendezésre, amely komoly szakmai sikerként
értékelhető.
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