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NGUYỄN PHAN DIỆU LINH * 

Tóm tắt: Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về truyền hình và chương trình truyền hình trong lĩnh 

vực báo chí, truyền thông tại Việt Nam và trên thế giới, bài viết này tập trung nghiên cứu để làm rõ 

khái niệm và đặc điểm của chương trình truyền hình dưới góc độ pháp luật về quyền tác giả, quyền 

liên quan đến quyền tác giả. Từ đó, bài viết đi đến kết luận chương trình truyền hình là một sản phẩm 

sáng tạo mang những đặc điểm riêng và có thể trở thành một đối tượng bảo hộ của quyền tác giả, 

quyền liên quan đến quyền tác giả.  
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TELEVISION PROGRAM - AN OBJECT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHT 

Abstract: On the basis of academic research on television and television programs from the 

perspective of journalism and communication in Vietnam and in the world, this article focuses on 

clarifying the definition and characteristics of television programs from the perspective of of copyright 

and related rights. Based on this background, the article comes to the conclusion that a television 

program is a creative product with its own characteristics and thus can become an object of 

protection of copyright and related rights. 
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1. Khái quát về sự ra đời và phát triển 

của truyền hình 

Trên thế giới, sự ra đời của truyền hình 

được đặt nền móng bởi việc sáng chế ra ti vi, 

với dấu mốc đầu tiên là sự xuất hiện của hệ 

thống tivi cơ điện tử được sáng tạo bởi Paul 

Gottlied Nipkow năm 1884
1
. Sau đó, ngày 

02/11/1936, đài BBC phát sóng chương trình 

truyền hình chuyên nghiệp đầu tiên từ cung 

điện Alexandra Palace Victoria ở phía Bắc 
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London
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. Mặc dù chỉ mới xuất hiện vào 

khoảng những năm 20 của thế kỉ XX
3
 nhưng 

đến những năm 60, truyền hình đã trở nên 

phổ biến trên khắp thế giới.  

Từ “télévision” (tiếng Pháp) được sử dụng 

để đặt tên cho hệ thống truyền hình lần đầu 

tiên vào năm 1900 bởi nhà vật lí người Nga 

Constantin Perskyi. Kể từ đó, từ “télévision” 

được sử dụng rộng rãi và trở thành “television” 

trong tiếng Anh, “televisie” trong tiếng Hà Lan,  

                                                           
2
  “The early days of BBC TV”, Royal Television 

Society, 2017, https://rts.org.uk/article/early-days- 

bbc-tv, truy cập 27/02/2022. 
3
  Diggs-Brown, Barbara, Strategic Public Relations: 

Audience Focused Practice, Cengage Learning, 

2011, tr. 48. 
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