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Смернице за коришћење дела у јавном
власништву
Наведите заслуге и ауторство где год је потребно. Када користите
дело у јавном власниптву, молимо Вас да наведете заслуге аутора или
творца. Молимо Вас да наведете заслуге и институције (попут архива,
музеја или библиотеке) која је обезбедила дело, јер што више
додељујете заслуга институцији значајнији ће бити подстицај за
постављање већег броја дела у јавном власништву онлајн.
Покажите поштовање према оригиналном делу. Молимо Вас да не
користите дело на било који начин који је незаконит и обмањујући.
Када модификујете и дистрибуирате дело у јавном власништву, све
промене направљене на оригиналу треба да буду јасно назначене.
Треба да означите дело и назначите да сте га изменили, како би други
корисници знали ко је промене извшио.
Заштитите репутацију креатора дела и добављача. Када користите
или модификујете дело у јавном власништву, не би требало да мењате
творца или добављача дела. Име или лого творца или добављача дела
не би требало користити за подржавање модификованог дела или било
какве употребе без њихове сагласности.
Укажите поштовање аутору. Ако је аутор, или добављач у његово
име, затражио да се дело у јавном власништву не мења, или да се треба
користити само у одређеном контексту, уважите њихове жеље.

Делите знање. Ако дело у јавном власништву користите за генерисање
новог дела или ако имате додатне информације о њему (на пример
одакле је потекло, информације о аутору, садржају или другим могућим
носиоцима права), поделите своје знање. То може укључивати
означавање, анотирање или коментарисање дела у јавном власништву
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које је онлајн објављено и слање ових података институцији која
поседује оригинални предмет.
Будите културно свесни. Уколико дело садржи културно осетљиве
елементе, не бисте их смели мењати или користити на начине који
могу бити омаловажавајући за друге културе или заједнице.
Подржите

напоре

на

обогаћивању

јавног

власништва.

Од

корисника дела у јавном власништву тражи се да подрже напоре
организација за очување културног и научног наслеђа које брину,
чувају, дигитализују и чине доступним дела у јавном власиштву. Ова
подршка треба да укључује новчане или доприносе у натури, нарочито
када се дело користи у комерцијалне или друге профитне сврхе, а
пружалац је јавна или непрофитна институција.
Очувајте ознаке и белешке о делима у јавном власништву.
Корисници дела у јавном власништву не смеју да уклањају било коју
примењену

ознаку

или

белешку,

или

да

наводе

обмањујуће

информације о његовом статусу ауторских права.
Ове смернице за коришћење заснивају се на добровољности
примене. То није правни уговор. Молимо Вас да их поштујете.
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