Paveldo objektų ženklinimas
Galiojančio teisinio režimo identiﬁkavimas

Ar įvertinote autoriaus gretutines teises?

Nepamirškite nurodyti
autoriaus / atlikėjo.
Ženklinkite PD žymeniu

Ženklinkite
PD žymeniu

Ar objektas - kūrinys /
atlikimas?

Kliūčių nėra

Ženklinkite
PD žymeniu

Įvertinkite kitus teisinius
apribojimus pagal 3.3, 3.4,
3.5 skyrius

Ar turtinių teisių
galiojimas pasibaigęs?

Ar sutartis riboja komercinį
skaitmenintų objektų
panaudojimą?

Reikalingi
sutikimai

Ženklinkite
CC-0 žymeniu

Ar tai - turinys sukurtas jūsų
atminties institucijos?

Ar objektas skaitmenintas
pagal sutartį su privataus
sektoriaus įmone?

Taikykite pareikštį NoC- OKLR.
Pateikite interaktyvią nuorodą į
teisinius apribojimus

Ar visos turtinės teisės
priklauso jūsų atminties
institucijai?

Ženklinkite NoC- NC.
Nurodykite laikotarpį,
kurio metu galioja
teisiniai apribojimai

Gaukite sutikimus

Neįmanoma

Gauta

Deja, objekto
skelbti negalėsite
Ženklinkite
PD žymeniu

Ar įmanoma nustatyti
teisių turėtoją ir su juo
susisiekti?

Inicijuokite objekto
pripažinimą nenustatytų
teisių turėtojų kūriniu
("kūriniu našlaičiu")

Ženklinkite CC-BY-ND.
Priskirkite autorystę.

Sudarykite sutartį su
teisių turėtoju

Neįmanoma

Ženklinkite InC-EU-OW

Ar galima objektą
naudoti komerciškai?

Ženklinkite InC-EDU.
Priskirte autorystę.

Sutartis yra

Ar jūsų atminties institucija
sutinka IR sutartis leidžia
modiﬁkuoti objektą, kurti
išvestinius objektus?

Deja, objekto
skelbti negalėsite

Ženklinkite CC-BY-SA
Priskirkite autorystę.

Ar galima objektą be jokių
apribojimų naudoti edukacijai?

Ar privaloma dalintis
išvestiniai objektais?

Ar galima objektą
naudoti komerciškai?

Ar naudotojas gali panaudoti
objektą ne tik peržiūrai, pvz.
demonstruoti savo interneto
svetainėje, renginiuose ar pan.,
jeigu tai daro ne komerciniams
tikslams, neatlikdamas
pakeitimų?

Ar galima objektą
naudoti komerciškai?

Ženklinkite CC-BY-NC-SA
Priskirkite autorystę.
Ženklinkite InC.
Paskirkite autorystę.

Ženklinkite CC-BY-NC
Paskirkite autorystę.

Ženklinkite CC-BY-NC-ND.
Priskirkite autorystę.

Ženklinkite CC-BY
Priskirkite autorystę.

Ši schema yra „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodikos ir rekomendacijų“
(toliau – Metodika) sudėtinė dalis. Metodika parengta vykdant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Kūrybinių bendrijų
licencijų taikymas kultūros paveldo objektams“, kuriuo užtikrinamas Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų
programos priemonės „Sukurti šiuolaikines sąlygas atitinkančius skaitmeninio turinio valdymo ir naudojimo teisinio reguliavimo modelius“ įgyvendinimas. Projektas ﬁnansuotas įgyvendinant Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą, kurios administratorius – Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija.
Ši schema yra pagalbinė priemonė atminties institucijų darbuotojams ženklinant skaitmeninius ir suskaitmenintus paveldo objektus. Schema
taikytina kartu su Metodika. Kilus papildomų klausimų dėl skaitmeninių (suskaitmenintų) paveldo objekto ženklinimo, vadovaukitės Metodikos
taisyklėmis ir taikytinais teisės aktais.

