SERVEI DE BIBLIOTECA

PUBLICACIO I DRETS D’AUTOR
Com a autor d'una obra i sense necessitat de registrar-la enlloc, la llei us reconeix dos tipus de drets: els morals i els d'explotació. Quan publiqueu heu
de ser molt conscients de quins drets d’explotació cediu: reproducció, distribució, comunicació a través d'internet, traduccions, adaptacions...

Segons la llei de propietat intel·lectual és correcte:



Publicar els vostres textos de recerca inèdits o no publicats en editorials comercials, lliurement a: blogs, webs, campus virtual o repositori
institucional.



Utilitzar fragments d'altres textos per a la crítica o la revisió, sempre citant l'autoria.



Compartir l’article a amics, companys o investigadors de manera personalitzada.



Escollir el tipus de llicència, d'explotació o de difusió que voleu fer del vostre document. Tenint en compte sempre el contracte que tinguem
amb l’editor.

Segons la llei de propietat intel·lectual és incorrecte:



Publicar en la vostra pàgina web o blog els vostres treballs de recerca i/o acadèmics publicats prèviament en revistes o editorials comercials
que en tinguin els drets d'explotació en exclusivitat.



Publicar obres d'autoria múltiple sense l'acord de tots els autors.



Signar un contracte que cedeixi els drets d'explotació en exclusivitat amb l'editor si les condicions del projecte, beca o convocatòria no ho
permeten.

I sempre...



Quan publiqueu un treball heu de tenir en compte els drets de propietat intel·lectual de contingut de tercers que heu pogut incloure.



Podeu consultar les polítiques editorials de cada publicació a webs com

Sherpa / Romeo: és la plataform a per a les revistes d’àm bit internacional.
http://www.sherpa.ac.uk/rom eo/inde x.p hp

Dulcinea: és la plataform a per a publicacions científiques espanyoles.
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/



A l'hora de publica r una còp i a dels articles en un reposit ori, les editori als poden apli car les m ateixes condicions o
establir-ne de diferents.



Podeu tro bar m és inform ació a l’apa rtat de la W eb de Biblioteca: Com publicar http://biblioteca.blanquerna.edu/ca/ajuda-a-la
recerca/com-publicar

Biblioteca Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
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També ens trobareu a:
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