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Ce drepturi avem?Ce drepturi avem?

Implicit nu avem nici
un drept - “All Rights
Reserved”, suntem simplii
consumatori.
În lumea internetului
asa ceva nu este
acceptabil, cultura
trebuie propagată.



  

Sa ne cunoastem drepturileSa ne cunoastem drepturile
Lege privind dreptul de autor si drepturile conexe

TITLUL I Dreptul de autor

PARTEA I Dispozitii generale

CAPITOLUL I Dispozitii introductive

Art. 1
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si
 garantat in conditiile prezentei legi.
Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.

(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii 
ei, chiar in forma nefinalizata.

Art. 2
Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale.

CAPITOLUL II Subiectul dreptului de autor

Art. 3
(1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.
(2) in cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata
autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decat autorul.
(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii.
Art. 4
(1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.
(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul
 de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie 
identitatea.
Art. 5
(1) Este opera comuna opera creata de mai multi coautori, in colaborare.
(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile prezentei legi.
(3) in lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord.

4 titluri, 20 capitole, 154 articole – mult succes cu asta...



  

Ce este CreativeCommons?Ce este CreativeCommons?

● Organizatie non-profit cu sediul in San Francisco, California
● Scopul: cresterea cantității de creativitate (culturală, educațională, științifică) 
disponibila comunității – pentru a fi partajată, folosită, reutilizată, remixată liber
de către publicul larg;

● Prin intermediul unui set de licențe scrise într-un limbaj care poate fi înțeles
de oameni normali;

● Se bazeaza pe infrastructura existentă a legilor de autor, acordind un set
de libertăți suplimentare.



  

Ce este CreativeCommons?Ce este CreativeCommons?

Gamă largă de licențe, de  la 
“toate drepturile rezervate”
până la “nici un drept rezervat”.

Combinații de licențe rezultând
în câteva licențe simplu de
Înțeles.



  

Exemple de licențeExemple de licențe

CC – BY: atribuire

CC-BY-SA: atribuire și partajare în condiții identice

CC-BY-ND: atribuire, fără opere derivate

CC-BY-NC: atribuire, utilizare ne-comercială

CC-NC-SA: atribuire, utilizare ne-comercială, partajare în condiții identice

CC-NC-SA: atribuire, utilizare ne-comericală, fără opere dericate

Licențe libereLicențe libere



  

Resurse: fotografie: flickrResurse: fotografie: flickr



  

Resurse: muzică: JamendoResurse: muzică: Jamendo



  

Resurse: informație: WikipediaResurse: informație: Wikipedia



  

Filme!Filme!

Vizionare placută!...


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

