Àrea de Suport Academicodocent
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
– 2n semestre 2014-2015–
(no omplir els espais ombrejats)
CENTRE
OFERENT

NOM ACTIVITAT

DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Gestió dels drets d’autor en els
centres culturals
 Del 6 al 27 de maig de
2015

Nº HORES
ACTIVITAT

12

PREU
ACTIVITAT

231€

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT
1.- La propietat intel·lectual i la protecció dels drets dels autors.
2.- Drets morals, drets d’explotació i drets afins.
3.- Excepcions i límits d’aplicació en entorns culturals.
4.- Afectació de la reforma de la Llei de propietat intel·lectual en els entorns culturals.
5.- Aplicació de la remuneració dels autors pels préstec públics (cànon bibliotecari).
6.- Productes i serveis de les entitats de gestió de drets.
7.- Aplicació del sistema de llicències de Creative Commons.

PROFESSORAT
Josep Vives i Gràcia
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació i llicenciat en Documentació. Té estudis de filosofia. Ha
treballat a diferents biblioteques (UPC, Centre Excursionista de Catalunya, etc.) i al Servei de
Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Actualment presta els seus serveis al
Gabinet Tècnic del Departament de Cultura. Ha estat membre del Grup de Biblioteca i Propietat
Intel•lectual (BPI) de Fesabid i ha publicat diferents treballs i articles sobre el tema. Membre de la
Comissió redactora del Codi Deontològic del COBDC i del Código Deontológico de SEDIC. Forma
part de la Comissió Deontològica del COBDC. Consultor de la UOC dels estudis d’Informació i
Documentació.
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Inici de l'activitat entre el 9 de febrer i el 29 de maig de 2015 ambdós inclosos.
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TIPUS
D’AVALUACIÓ
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Assistència

Entitat oferent
4
Càrrec
Adreçat a
i telèfon
Observacio
Tipus
responsable que (si és "genèric" deixeu
d’activitat d’informació per als
ns
signarà el certificat la columna en blanc)
estudiants
http://www.co
Curs
COBDC –
Secretària
bdc.net/laboti
933197675
3

ga/producte/g
estio-delsdrets-dautoren-elscentresculturals/
0,5 crèdit
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Aprofitament o només assistència
3

Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…
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Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

