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Բովանդակություն
• Հեղինակային իրավունք
• Բաց բովանդակությամբ լիցենզիա
• Բաց մատչելիություն
• Հեղինակային իրավունքը առցանց
ուսուցման մեջ

• Հեղինակային իրավունք
• Բաց բովանդակությամբ լիցենզիա
• Բաց մատչելիություն
• Հեղինակային իրավունքը առցանց
ուսուցման մեջ



Հեռավար ուսուցում
Բաց մատչելիության առցանց ռեսուրսներ

Հեղինակային իրավունք

Հեղինակային իրավունք

Բաց մատչելիություն

Բաց բովանդակությամբ
լիցենզիա

Հեռավար ուսուցման
կառավարման հարթակ

Պատկերները վերցված են
www.google.com կայքից



Հեղինակային իրավունք

• Բոլոր իրավունքները պահպանվում են:
Արգելվում է առևտրային նպատակով
ցանկացած մասի վերատպությունը կամ
այլ օգտագործումը առանց իրավատիրոջ
գրավոր թույլտվության:

•

• Բոլոր իրավունքները պահպանվում են:
Արգելվում է առևտրային նպատակով
ցանկացած մասի վերատպությունը կամ
այլ օգտագործումը առանց իրավատիրոջ
գրավոր թույլտվության:

•



Բաց բովանդակությամբ
լիցենզիա

• Creative Commons –ը ամերիկյան
օրենքների վրա հիմնված շահույթ
չհետապնդող կազմակերպություն է`
հիմնադրված Լորենս Լեսսիգի կողմից 2001թ.,
որի նպատակն է ընդլայնել ստեղծագործական
աշխատանքների մատչելիությունը
հատկապես առցանց ռեժիմով:

• Յուրաքանչյուր անձ կարող է պահպանել իր
աշխատանքի հեղինակային իրավունքը
օգտագործելով (СС) – ի կողմից մշակած բաց
բովանդակությամբ լիցենզիաները

• Creative Commons –ը ամերիկյան
օրենքների վրա հիմնված շահույթ
չհետապնդող կազմակերպություն է`
հիմնադրված Լորենս Լեսսիգի կողմից 2001թ.,
որի նպատակն է ընդլայնել ստեղծագործական
աշխատանքների մատչելիությունը
հատկապես առցանց ռեժիմով:

• Յուրաքանչյուր անձ կարող է պահպանել իր
աշխատանքի հեղինակային իրավունքը
օգտագործելով (СС) – ի կողմից մշակած բաց
բովանդակությամբ լիցենզիաները



Բաց բովանդակությամբ
լիցենզիա

Լիցենզիա Պայմաններ
Attribution CC BY (Հեղինակիանվան նշումով)-թույլ է
տալիս տարածել, հասարակությանը մատչելի
դարձնել հեղինակային իրավունքով պահպանված
նյութը` ներառյալ ձեր կատարած
փոփոխությունները՝ պարտադիր նշելով հեղինակի
անունը և ստեղ-ծագործության սկզբնաղբյուրը։

Attribution CC BY (Հեղինակիանվան նշումով)-թույլ է
տալիս տարածել, հասարակությանը մատչելի
դարձնել հեղինակային իրավունքով պահպանված
նյութը` ներառյալ ձեր կատարած
փոփոխությունները՝ պարտադիր նշելով հեղինակի
անունը և ստեղ-ծագործության սկզբնաղբյուրը։

Attribution-NoDerivs
CC BY-ND  (Բացառությամբ ածանցյալ
ստեղծագործությունների) - թույլ է տալիս
արտատպել, տարածել, հասարակությանը մատչելի
դարձնել հեղինակային իրավունքով պահպանված
ստեղծագործությունը` բացառությամբ ձեր
կատարած փոփոխությունները
(թարգմանություններ, ադապտացիաներ,
վերափոխումներ, մշակումներ և այլն):



Բաց բովանդակությամբ
լիցենզիա

Լիցենզիա Պայմաններ
Attribution-ShareAlike
CC BY-SA (Նման օգտագործման համար) թույլ է
տալիս ուրիշներին տարածել ածանցյալ
ստեղծագործությունները, սպարտադիր նշելով
հեղինակին և օգտագործել իրենց կատարած
աշխատանքների վրա օրիգինալ
ստեղծագործության համար ընտրված լիցենզիան:
Օր․՝ Վիքիպեդիան է այդպես կառուցված։

Attribution-ShareAlike
CC BY-SA (Նման օգտագործման համար) թույլ է
տալիս ուրիշներին տարածել ածանցյալ
ստեղծագործությունները, սպարտադիր նշելով
հեղինակին և օգտագործել իրենց կատարած
աշխատանքների վրա օրիգինալ
ստեղծագործության համար ընտրված լիցենզիան:
Օր․՝ Վիքիպեդիան է այդպես կառուցված։

Attribution-NonCommercial
CC BY-NC (Ոչ առևտրային)-թույլ է տալիս ուրիշներին
արտատպել, տարածել, հանրությանը մատչելի
դարձնել հեղինակային իրավունքով պահպանված
ստեղծագործությունը` ներառյալ նաև ածանցյալ
ստեղծագործությունները, բայց ոչ առևտրային
նպատակներով։



Բաց բովանդակությամբ
լիցենզիա

Լիցենզիա Պայմաններ
Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA (Ոչ առևտրային նման օգտագործման
համար) - թույլ է տալիս ուրիշներին տարածել,
հանրությանը մատչելի դարձնել հեղինակային
իրավունքով պահպանված ստեղծագործությունը`
ներառյալ նաև ածանցյալ ստեղծագործությունները,
բայց ոչ առևտրային նպատակներով և օգտագործել
իրենց կատարած աշխատանքների վրա օրիգինալ
ստեղծագործության համար ընտրված լիցենզիան:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA (Ոչ առևտրային նման օգտագործման
համար) - թույլ է տալիս ուրիշներին տարածել,
հանրությանը մատչելի դարձնել հեղինակային
իրավունքով պահպանված ստեղծագործությունը`
ներառյալ նաև ածանցյալ ստեղծագործությունները,
բայց ոչ առևտրային նպատակներով և օգտագործել
իրենց կատարած աշխատանքների վրա օրիգինալ
ստեղծագործության համար ընտրված լիցենզիան:

Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND (Ոչ առևտրային բացառությամբ
ածանցյալ ստեղծագործությունների) – թույլ է տալիս
միայն ներբեռնել աշխատանքը և տարածել առանց
ածանցյալ աշխատանքների, պարտադիր նշելով
հեղինակի անունը։





Բաց առցանց մատչելիություն

• Ինտերնետում տեղադրված խմբագրված
գրականության ազատ,անվճար
մատչելիություն, որը թույլ է տալիս
յուրաքանչյուր օգտվողի կարդալ,
ներբեռնել,արտատպել,տարածել,տպել,
որոնել կամ հղումներ անել դեպի
հոդվածների ամբողջական տեքստերը։

• Ինտերնետում տեղադրված խմբագրված
գրականության ազատ,անվճար
մատչելիություն, որը թույլ է տալիս
յուրաքանչյուր օգտվողի կարդալ,
ներբեռնել,արտատպել,տարածել,տպել,
որոնել կամ հղումներ անել դեպի
հոդվածների ամբողջական տեքստերը։



Բաց առցանց մատչելիություն
ամսագրեր

• Առցանց բոլորին մատչելի ամսագիր, որը
կարելի է կարդալ առանց
բաժանորդագրվելու։

Օր․՝ Directory of Open Access Journals (DOAJ)

• Առցանց բոլորին մատչելի ամսագիր, որը
կարելի է կարդալ առանց
բաժանորդագրվելու։

Օր․՝ Directory of Open Access Journals (DOAJ)



Բաց առցանց մատչելիության
ամսագրեր և գրադարաններ

Գրադարնների առցանց շտեմարանները՝
• Ազգային գրադարան
• Հիմնարար գիտական գրադարան
• Համալսարանական գրադարաններ
• Ինտերնետ

Գրադարնների առցանց շտեմարանները՝
• Ազգային գրադարան
• Հիմնարար գիտական գրադարան
• Համալսարանական գրադարաններ
• Ինտերնետ



Ամերիկյան համալսարանի
գրադարանի օրինակ



Հեղինակային իրավունք և
հեռավար ուսուցում ․

Գործնական խորհուրդներ
• Ձեր սեփական նյութերը

o Դասախոսություններ
o Գրականության ցանկ
o Ձեր կողմից արված նկարները,տեսաձայնագրությունները
o Շնորհանդեսները (որոնք չեն պարունակում երրորդ անձի կողմից արված
աշխատանքներ)

• Գրադարաններ
o Էլ․ ռեսուրսներ ՝ ամսագրեր, գրքեր, դասագրքեր (կարող եք տեղադրել
նյութերի հղումները, բայց ոչ ամբողջական նյութը)

• Կառավարություն և միջազգային կազմակերպություններ
• Հիմնականում թույլ է տրվում տեղադրել ակտիվ հղումները, նախընտրելի է
ամբողջական նյութը տեղադրելուց առաջ գրել կազմակերպությանը

• Ձեր սեփական նյութերը
o Դասախոսություններ
o Գրականության ցանկ
o Ձեր կողմից արված նկարները,տեսաձայնագրությունները
o Շնորհանդեսները (որոնք չեն պարունակում երրորդ անձի կողմից արված
աշխատանքներ)

• Գրադարաններ
o Էլ․ ռեսուրսներ ՝ ամսագրեր, գրքեր, դասագրքեր (կարող եք տեղադրել
նյութերի հղումները, բայց ոչ ամբողջական նյութը)

• Կառավարություն և միջազգային կազմակերպություններ
• Հիմնականում թույլ է տրվում տեղադրել ակտիվ հղումները, նախընտրելի է
ամբողջական նյութը տեղադրելուց առաջ գրել կազմակերպությանը



Հեղինակային իրավունք և
հեռավար ուսուցում ․

Գործնական խորհուրդներ
• Ինտերնետային կայքեր

o դնել կազմակերպության կայքի հասցեն,այլ
ոչ թե նյութի (հղման հասցեն կարող է
փոխվել)

o Տեղադրված հասցեն պետք է բացվի նոր
պատուհանից (ուսանողը իր վրա է վերցնում
պատասխանատվությունը)

o Տեղադրել ամբողջական նյութը, եթե
հեղինակային իրավունքի լիցենզիան թույլ է
տալիս

• Ինտերնետային կայքեր
o դնել կազմակերպության կայքի հասցեն,այլ
ոչ թե նյութի (հղման հասցեն կարող է
փոխվել)

o Տեղադրված հասցեն պետք է բացվի նոր
պատուհանից (ուսանողը իր վրա է վերցնում
պատասխանատվությունը)

o Տեղադրել ամբողջական նյութը, եթե
հեղինակային իրավունքի լիցենզիան թույլ է
տալիս



Հեղինակային իրավունք և
հեռավար ուսուցում ․

Գործնական խորհուրդներ
• Ինտերնետային կայքեր

o Նկարները,տեսաձայնագրությունները և ձայնագրությունները
նույնպես պետք է թույլատրված լինեն հեղինակների կամ
կայքի կողմից։ Կարող եք օգտագործել

CC Search որոնման կայքը ձեր որոնումները հեշտացնելու համար

• Ինտերնետային կայքեր
o Նկարները,տեսաձայնագրությունները և ձայնագրությունները
նույնպես պետք է թույլատրված լինեն հեղինակների կամ
կայքի կողմից։ Կարող եք օգտագործել

CC Search որոնման կայքը ձեր որոնումները հեշտացնելու համար



Օգտագործված գրականության ցանկ
• https://www.google.am/search?q=CC+%D5%A2%D5%A1%D6%81+%D5%A2%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5

%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B4%D5%A2+%D5%AC%D5%AB%D6%81%D5%A5%
D5%B6%D5%A6%D5%AB%D5%A1&oq=CC+%D5%A2%D5%A1%D6%81+%D5%A2%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%B
6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B4%D5%A2+%D5%AC%D5%AB%D6
%81%D5%A5%D5%B6%D5%A6%D5%AB%D5%A1&aqs=chrome..69i57.9043j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

• http://www.kkhsou.in/library/oajse/
• https://www.plos.org/open-access/
• http://www.openaccessjournals.com/
• https://doaj.org/
• http://www.flib.sci.am/arm/index.php
• http://www.nla.am/arm/?q=hy/node/3
• http://libguides.aua.am/content.php?pid=542324
• https://www.google.am/search?q=%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%8

0%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&oq=
%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D5%A
1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&aqs=chrome..69i57.5118j0j9&sourceid
=chrome&ie=UTF-8#q=creative+commons+

• https://okfn.org/
• https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Knowledge_International
• https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
• http://media.asue.am/upload/Tvayin_gradaranner.pdf
• http://lib.ysu.am/osource.html
• https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF_%D5%A2%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D

5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
• https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5

%AB%D5%B6_%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84
• http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2705
• http://ical.asj-oa.am/40/1/lib_and_wiki.pdf
• http://www.eifl.net/sites/default/files/developing_library_copyright_policy_eifl_guide_armenian.pdf

• https://www.google.am/search?q=CC+%D5%A2%D5%A1%D6%81+%D5%A2%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5
%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B4%D5%A2+%D5%AC%D5%AB%D6%81%D5%A5%
D5%B6%D5%A6%D5%AB%D5%A1&oq=CC+%D5%A2%D5%A1%D6%81+%D5%A2%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%B
6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B4%D5%A2+%D5%AC%D5%AB%D6
%81%D5%A5%D5%B6%D5%A6%D5%AB%D5%A1&aqs=chrome..69i57.9043j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

• http://www.kkhsou.in/library/oajse/
• https://www.plos.org/open-access/
• http://www.openaccessjournals.com/
• https://doaj.org/
• http://www.flib.sci.am/arm/index.php
• http://www.nla.am/arm/?q=hy/node/3
• http://libguides.aua.am/content.php?pid=542324
• https://www.google.am/search?q=%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%8

0%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&oq=
%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D5%A
1%D5%B6+%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84&aqs=chrome..69i57.5118j0j9&sourceid
=chrome&ie=UTF-8#q=creative+commons+

• https://okfn.org/
• https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Knowledge_International
• https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
• http://media.asue.am/upload/Tvayin_gradaranner.pdf
• http://lib.ysu.am/osource.html
• https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF_%D5%A2%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D

5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
• https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5

%AB%D5%B6_%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84
• http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2705
• http://ical.asj-oa.am/40/1/lib_and_wiki.pdf
• http://www.eifl.net/sites/default/files/developing_library_copyright_policy_eifl_guide_armenian.pdf



Շնորհակալություն


Շնորհակալություն



