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ВИДИ Е-РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ 

 «Власні» е-ресурси, — авторські права належать 

бібліотеці 

 Про бібліотеку (історія, люди, опис діяльності, опис 

фондів, описи підрозділів…) 

 Новини, правила користування, описи послуг, 

каталоги 

 Е-ресурси «третіх осіб» — авторські права не 

належать бібліотеці   
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КОНЦЕПТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА (ДЕЯКІ)  

 АП поширюється на будь-які результати творчої 
діяльності (включаючи ті що створені чи 
перетворені в е-форму: бази даних, е-книги, е-
журнали…) 

АП діє протягом усього життя + 70 років 
після смерті автора.  

 Після завершення строку дії АП твори 
переходять до суспільного надбання. 

 

Що може зробити автор для 
вільного поширення свох творів 
ще за свого життя? 3 



CREATIVE COMMONS 

Creative Commons — неприбуткова організація, 

що має на меті збільшення кількості творчих 

матеріалів, легально доступних для 

використання та розповсюдження. 

 
Головний офіс: Маунтін-В'ю, Каліфорнія, США 

 

Засновано: 2001 
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ЛІЦЕНЗІЇ CREATIVE COMMONS (СЛАЙД 1) 

 Інструмент для авторів для вільного поширення 
їх творів будь-ким 

 Містить різні «ступені свободи» 

 CC0 — «Жодні права не застережені» 

 CC BY — Із зазначенням авторства 
Дозволене створення похідних творів і їх  
вільне поширення, дозволене комерційне 
використання 

 CC BY-SA — Із зазначенням авторства – 
Поширення на тих самих умовах 
Дозволене створення похідних творів і їх вільне 
поширення, дозволене комерційне використання. 
Похідні твори теж повинні поширюватися на умовах  
СС BY-SA 
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ЛІЦЕНЗІЇ CREATIVE COMMONS (СЛАЙД 2) 

CC BY-ND — Із зазначенням авторства – Без 

похідних творів 

Не дозволене розповсюдження похідних творів, 

дозволене комерційне використання.  

CC BY-NC — Із зазначенням авторства – 

Некомерційна 

Дозволене розповсюдження похідних творів,  

не дозволене комерційне використання.  

CC BY-NC-SA — Із зазначенням авторства – 

Некомерційна — Поширення на тих самих умовах 

Дозволене розповсюдження похідних творів,  

не дозволене комерційне використання. Похідні твори 

теж повинні поширюватися на умовах  СС BY-NC-SA 
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ЛІЦЕНЗІЇ CREATIVE COMMONS (СЛАЙД 3) 

CC BY-NC-ND — Із зазначенням авторства – 

Некомерційна – Без похідних творів 

Не дозволене комерційне використання, не дозволене 

розповсюдження похідних творів.  

 

Це найсуворіша ліцензія 
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ПРИКЛАДИ 
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ДІЛІТЬСЯ! 

 

 Діліться знаннями — це зробить світ кращим 

 

 Поширюйте вміст сторінок ваших сайтів на 

умовах вільних ліцензій — дайте іншим 

можливість їх розповсюджувати легально! 

 

 Діліться — так учили нас батьки і вихователі в 

дитсадку  
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БІЛЬШЕ 

 https://creativecommons.org/licenses/?lang=uk 

 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 

 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Ліцензії_Creative_Com

mons  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Ліцензії_Creative_Commons


ЩЕ БІЛЬШЕ 

 https://ua.wikimedia.org/

wiki/Файл:Copyright_for_

Librarians_UKR_201602

01.pdf 

 

 Авторське право для 

бібліотекарів: Підручник 

/ [Пер. з англ. О. 

Васильєва]. – К.: ТОВ 

«ІММ «ФРАКСІМ», 

2015. – 196 с. ISBN 
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https://ua.wikimedia.org/wiki/Файл:Copyright_for_Librarians_UKR_20160201.pdf
https://ua.wikimedia.org/wiki/Файл:Copyright_for_Librarians_UKR_20160201.pdf
https://ua.wikimedia.org/wiki/Файл:Copyright_for_Librarians_UKR_20160201.pdf
https://ua.wikimedia.org/wiki/Файл:Copyright_for_Librarians_UKR_20160201.pdf
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https://ua.wikimedia.org/wiki/Файл:Copyright_for_Librarians_UKR_20160201.pdf


ЮРІЙ ПЕРОГАНИЧ 

067 505 1201 

perohanych@gmail.com 

http://fb.com/perohanych 

 

 

 

 

Ця презентація опублікована 

на умовах ліцензії Creative 

Commons — Із зазначенням 

авторства 
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