
Vad säger lagen?

Ur Upphovsrättslagen (Lag 1 960:729):

24 §   Konstverk får avbi ldas

1 . om de stadigvarande är placerade på el ler
vid al lmän plats utomhus,

2. om syftet är att annonsera en utstäl ln ing
el ler försäl jn ing av konstverken, men endast i
den utsträckning som behövs för att främja
utstäl ln ingen el ler försäl jn ingen, el ler

3. om de ingår i en saml ing, i kataloger, dock
inte i d igital form.

Byggnader får fritt avbi ldas.   Lag (2005:359).



En del EU-länder tillåter

inte fotografering av

offentlig konst för

kommersiellt bruk,

medan andra EU-länder

har ett undantag i

upphovsrätten som

brukar kallas "freedom of

panorama".

Den lilla sjöjungfrun i

Köpenhamn, Eiffeltornets

nattbelysning i Paris och

EU-parlamentet i

Strasbourg är några av de

offentliga konstverk du

inte får fotografera och

dela i sociala medier.

Du kan göra dina egna rebelliska vykort på https://postcrimes. org/



Vilka bilder får du dela digitalt?

På kartan bredvid kan du se vi lka av dina
konstbi lder du får dela på internet. Vid varje
konstverk visar en symbol om bilden får delas
digital t, el ler om du bara får dela pappers-
kopior.

Vad tycker du?

Vems är den offentl iga konsten?
Ska det vara ti l låtet att dela bi lder på offentl ig
konst och sevärdheter onl ine?
När är det inte okej?

Gå med i rörelsen!

Lägg upp en av bi lderna och tagga med
#MakerParty - gå med i global rörelse för en
mer användarvänl ig upphovsrätt!



Vad är Creative Commons?

Creative Commons är en l icens för
upphovsrättsskyddade verk som innebär
att du ti l låter andra att använda, sprida,
göra om, modifiera och bygga vidare på
ditt verk. Du kan också ti l låta att verket får
användas i kommersiel la sammanhang. I
samband med att verket används så ska
också upphovspersonen anges.

Hur får min bild CC-l icens?

Enkelt! När du laddar upp en bild på internetsajter, i sociala
medier, i fotoalbum el ler i forum så kan du ange i samband med
bilden vi lken CC-l icens du vi l l sprida bi lden med. Då vet de som
hittar bi lden att de kan använda den fritt enl igt de vi l lkor du
angett.

Prova själv!

Se dig omkring - ta en bi ld på vad ett bibl iotek är för dig. Tänk på
att om du vi l l ha människor i bi lden måste du be dem om lov
först. Skapa ett konto på Wikimedia Commons och använd
Upload Wizard för att ladda upp din bi ld . I formuläret får du ange
bland annat bi ldens titel , käl la, l icens och kategori (t.ex.
"bibl iotek" ).




