
Авторське право у контекстi вiльного вмiсту

Юрко Булка

17 жовтня 2011 р.



Загальнi принципи авторського права

I Починає дiяти автоматично при створеннi твору
I Презумцiя авторства
I Включає майновi i немайновi права на твiр
I До майнових авторських прав належать:

I виключне право на використання твору;
I виключне право на дозвiл або заборону на використання

iншими особами (публiкування, вiдтворення, виконання,
переклад, перероблення, аранжацiя, включення як частини
збiрникiв i т.д.)



До немайнових авторських прав належать:
I збереження iменi автора (або псевдонiма);
I право на псевдонiм або анонiмнiсть при публiчному

вiдтвореннi;
I право забороняти внесення змiн в твiр для захисту

репутацiї автора;



Вiльний вмiст

Вiльний вмiст, також вiльний контент — будь-якi зображення,
тексти, музика, вiдео, комп’ютернi програми та iншi твори,
лiцензiя на якi дозволяє їх використовувати, а також копiювати
i поширювати копiї, змiнювати i поширювати змiненi копiї,
навiть для отримання комерцiйної вигоди1.

1На матерiалi Вiкiпедiї — вiльної енциклопедiї.



Вiльнi лiцензiї

Вiльна лiцензiя — лiцензiйна угода, згiдно з якою автор надає
дозвiл iншим вiльно користуватись його твором,
розповсюджувати його як в оригiнальнiй, так i в модифiкованiй
формi, як безкоштовно, так i з комерцiйних мiркувань.



Creative Commons

Лiцензiї Creative Commons — набiр лiцензiйних угод, якi автор
може застосовувати вiдносно своїх творiв, аби надати широкому
загалу певний набiр прав на користування його твором.
Усi варiанти лiцензiй Creative Commons дають дозвiл вiльно
використовувати та розповсюджувати твiр. Кожен iз варiантiв
вiдповiдає певнiй комбiнацiї прав на iншi дiї, як то модифiкацiя
чи комерцiйне використання.



Creative Commons Attribution

Attribution — збереження iменi автора при вiдтвореннi й
розповсюдженi. Наявне у кожнi лiцензiї CC.



Creative Commons Attribution Share-Alike

Attribution Share-Alike — як попередня, але вимагає також, аби
усi похiднi твори розповюджувались пiд тiєю ж лiцензiєю.



Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike

Attribution Non-Commercial Share-Alike — як i попередня, але
забороняє комерцiйне використання.



Вiкiпедiя — яка лiцензiя?



Матерiал Вiкiпедiї поширюється згiдно iз лiцензiєю Creative
Commons Attribution Share-Alike License. Це означає, що:

I зберiгається авторство кожного дописувача (немайновi
права)

I матерiали дозволяється вiльно розповсюджувати, якщо
I зберiгається посилання на Вiкiпедiю, де, зокрема є й

перелiк усiх авторiв;
I похiдний матерiял, що створено з використанням

матерiялiв Вiкiпедiї, повинен бути доступним на умовах тiєї
ж лiцензiї;

I комерцiйне використання матерiалiв Вiкiпедiї не
заборонено.



Збереження усiх версiх кожної статтi

Вiкiпедiя зберiгає усi попереднi версiї статтi.
I Це забезпечує виконання авторського права, а також
I вберiгає вiд вандалiзму: кожне деструктивне редагування

можна легко скасувати.



Комерцiйне використання Вiкiпедiї?

Можна матерiали продавати, але, за лiцензiю, не дозволено
заборонити покупцю їх далi безкоштовно розтиражувати.



Дякуємо за увагу!

Ця презентацiя розповсюдується на умовах лiцензiї Creative
Commons Attribution Share-Alike 3.0.

Торговий знак Creative Commons є власнiстю Creative
Commons; символи лiцензiй Creative Commons створенi цiєю
органiзацiєю й використовуються на умовах лiцензiї Creative
Commons Attribution 3.0.

Тексти лiцензiй можна знайти за адресою

http://creativecommons.org/licenses

http://creativecommons.org/licenses

