Przewodnik po Europeana Video Remix
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Europeana to zbiory europejskich instytucji kulturalnych, archiwów,
bibliotek i muzeów dotyczące poszczególnych okresów historycznych,
czasem też wydarzeń aktualnych. Europeana daje możliwość dotarcia
do materiałów związanych z Twoim miejscem zamieszkania, czy też
Twoją rodziną. Wpisując w wyszukiwarkę interesujące Cię hasło,
otrzymasz dostęp do tysięcy cyfrowych fotografii, skanów książek,
klipów wideo, rysunków, a nawet partytur nutowych! Wystarczy jedno
kliknięcie by otworzyła się przed Tobą historia naszego kontynentu.

Jak poruszać się p
o Europeanie?

Wyszukiwanie materiałów tematycz
nych.

Odnalezienie wybranych archiwów nie jest trudne. Musisz pamiętać
jedynie o kilku ważnych zasadach. Musisz wiedzieć, że Europeana jest
portalem międzynarodowym, dostępnym w różnych wersjach językowych.
Zachęcamy Cię do korzystania z niego w Twoim języku ojczystym.
Pamiętaj jednak, że czasem, by móc sprawnie wyszukać potrzebne
materiały, warto posługiwać się językiem angielskim, co umożliwi dostęp
do maksymalnej ilości materiałów związanych z tematami konkursu.

Dodatkową zaletą Europeany są również
podstrony/portale tematyczne posiadające
wyselekcjonowany materiał ze względu na okres
historyczny lub temat:
Europeana 1914-18
http://www.europeana1914-1918.eu

Europeana 1989
http://www.europeana1989.eu/pl/
http://fbc.pionier.net.pl/zbiorki/dlibra

Europeana Fashion
http://www.europeanafashion.eu/portal/home.html

Ważne są również licencje Creative Commons,
na których w większości udostępniane są archiwa Europeany.

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty
prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod
warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty
prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do
celów niekomercyjnych.

Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji
identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór
jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Kolejnym ważnym oznaczeniem jest Domena Publiczna,
która oznacza, że ten materiał powstał tak dawno (jego
autor zmarł ponad 70 lat temu), że nie jest już chroniony
prawem autorskim. Możesz z niego korzystać w swoim
remiksie bez żadnych ograniczeń.

Załączone powyżej opisy licencji CC i oznaczenia Domeny Publicznej okażą się również bardzo
przydatne, gdy zaczniesz wyszukiwać materiały przy pomocy innych źródeł niż Europeana
(zgodnie z regulaminem do 50 % remiksu).

Oto kilka przykładów serwisów powiązanych, z których możesz skorzystać przy tworzeniu remiksu:
Flickr Commons

http://www.flickr.com/commons

Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sound

Open Images

http://www.openbeelden.nl/.en

Polona

http://www.polona.pl

NAC

http://www.audiovis.nac.gov.pl/

Ponadto zachęcamy do urozmaicania prac konkursowych materiałami prywatnymi.
Możesz sam dokręcić film i wypowiedzi, dodać swoje zdjęcia, a nawet wykorzystać elementy pracy dyplomowej.

W przypadku wyszukiwania w Europeanie, odnalezienie
materiału archiwalnego na odpowiedniej licencji zostało
ułatwione dzięki specjalnym filtrom.
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Po lewej stronie pojawi się opcja
filtrów. Możesz tam zaznaczyć okres,
z którego pochodzą dane materiały,
czy też ich rodzaj (audio, video, itd.).
By posłużyć się podpowiedzią w
kwestii licencji użyj filtru Can I use
it?. Automatycznie po jego
naciśnięciu pokażą się 3 opcje.

Dwie pierwsze licencje:
Yes, with attribution
Yes, with restrictions
pozwalają na odnalezienie materiałów, które nadają się do ponownego użycia. Pamiętaj jednak
o zasadach Creative Commons przedstawionych na poprzedniej ilustracji.
Yes, with attribution (ang. attribution = przypisanie, przynależność). Oznacza, że materiały, które
przeglądasz są dostępne do remiksowania, pod warunkiem, że zaznaczysz, kto jest ich autorem
(np. w napisach na końcu remiksu) lub skąd pochodzą. Są one udostępnione na licencji Creative Commons.
Yes, with restrictions (ang. restriction = obostrzenie). Obostrzenia mogą być bardzo różne:
użycie niekomercyjne - oznacza, że jeśli użyjesz danego materiału w swoim remiksie, nie będziesz mógł
np. pobierać opłat za jego odtwarzanie
na tych samych warunkach - oznacza, że jeśli użyjesz danego materiału w swoim remiksie, musisz
przypisać mu taką samą licencję Creative Commons

Natomiast licencja Only with permission oznacza, że nie możesz użyć danego materiału bez
zgody właściciela praw. Nie oznacza to, że tego materiału nie możesz umieścić w remiksie –
musisz włożyć trochę więcej pracy w jego pozyskanie. Napisz maila do autora/instytucji, która
ma prawa do materiału z prośbą o zgodę na jego wykorzystanie w remiksie promującym zasoby
Europeany. Jeśli nie będzie przeszkód powinieneś taką zgodę otrzymać.
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Pełną informację o tym, na jakiej licencji jest udostępniony
dany obiekt w Europeanie znajdziesz pod jego
rysunkiem-miniaturką.

Jak stworzy
ć remiks?
Wybierz interesujący Cię temat. Wiesz już o skarbnicy archiwaliów i możesz użyć wszelakich
materiałów dostępnych na podanych wcześniej portalach, na których znajdziesz fragment filmu czy
zdjęcia (pamiętaj przy tym o zasadach licencji Creative Commons). Możesz także korzystać z utworów
(muzyka, film, zdjęcie), których sam jesteś autorem.
Ostateczną formą Twojej pracy będzie maksymalnie 3 minutowe wideo, zamieszczone na jednym z
portali pozwalających na udostępnianie plików filmowych. Możesz opublikować remiks na jednym z
następujących serwisów:
YouTube
Vimeo
Dailymotion
Pamiętaj, żeby w swoim wideo oznaczyć z jakich źródeł i na jakich licencjach pobrałeś poszczególne
materiały. Możesz to zrobić na poszczególnych materiałach lub na końcu wideo (wtedy ten opis nie
wlicza się do długości wideo).

Przesłane wideo musisz udostępnić na jednej
z poniższych licencji:

Attribution alone (CC-BY)

Attribution Share Alike (CC-BY-SA)

Attribution Non-Commercial (CC-BY-NC)

Attribution Non-Commercial Share Alike (CC-BY-NC-SA)

Przy tworzeniu remiksu powinieneś korzystać
z programu do edycji wideo.

Sprawdź czy twój system operacyjny nie zawiera takiego
programu lub poszukaj w Internecie. Przy wyszukiwaniu
odpowiedniego narzędzia, pamiętaj również o prawach
autorskich. Korzystaj tylko z programów z legalnych źródeł.
Istnieje wiele stron pozwalających na bezpłatne pobranie
oprogramowania na wolnej licencji lub w wersji trial.

Powodzenia!

