ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όλα όσα θέλατε να μάθετε για την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα των
δημιουργών σε ένα σεμινάριο. Σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τους Έλληνες
δημιουργούς και εν γένει τους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων, η Παγκόσμια
Συνομοσπονδία Εταιριών Συλλογικής Διαχείρισης CISAC διοργανώνει ένα δωρεάν,
ψηφιακό σεμινάριο, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, σε συνεργασία με τη βρετανική
πλατφόρμα FutureLearn, με τίτλο: «Εξερευνώντας την Πνευματική Ιδιοκτησία:
Ιστορία, Κουλτούρα, Βιομηχανία». Το σεμινάριο απευθύνεται σε σπουδαστές,
δημιουργούς, πολιτικούς αξιωματούχους, καθώς και το ευρύτερο κοινό. Με την
ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του σεμιναρίου, παρέχεται πιστοποίηση
παρακολούθησης.
Το σεμινάριο θα διερευνήσει τις εξής θεματικές ενότητες:
•
•
•
•
•

Πώς η αρχική σύλληψη ενός δημιουργού συνδέεται με τα έργα του μέσω των
πνευματικών δικαιωμάτων και πώς αυτή η σχέση εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο.
Πώς τα πνευματικά δικαιώματα συνέβαλαν στην τοπική και παγκόσμια
οικονομική ανάπτυξη.
Πώς η ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών για τους δημιουργούς και τα δικαιώματά
τους έγιναν καθολικός και παγκόσμιος νόμος.
Πώς οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι και οι τεχνολογίες του 20ου αιώνα επηρέασαν τα
πνευματικά δικαιώματα.
Πώς η ψηφιακή τεχνολογία ανέδειξε νέες δυνατότητες και προκλήσεις, όσον
αφορά την προστασία των πνευματικών έργων και των παραγωγών.

Οι εγγραφές στο σεμινάριο ξεκίνησαν και γίνονται ΕΔΩ

Η CISAC
Η CISAC εκπροσωπεί πάνω από 4.000.000 δημιουργούς από όλες τις γεωγραφικές
περιφέρειες και τα καλλιτεχνικά ρεπερτόρια, μέσω των 239 οργανισμών - μελών της
σε 123 χώρες του κόσμου. Η Συνομοσπονδία προωθεί τα δικαιώματα των δημιουργών
παγκοσμίως, διευκολύνει τις εισπράξεις εσόδων, παρέχει στοιχεία και εξειδικευμένη
νομική υποστήριξη και υιοθετεί βέλτιστα πρότυπα για τις πρακτικές που ακολουθούν
τα μέλη της διεθνώς. Ο φορέας εκπροσωπεί δημιουργούς όλων των ειδών, από τη
μουσική έως τις εικαστικές τέχνες, τον οπτικοακουστικό τομέα, το θέατρο και τη
λογοτεχνία.

Η FutureLearn
H FutureLearn είναι η ψηφιακή πλατφόρμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της
Βρετανίας. Το σεμινάριο που δημιουργήθηκε και συντάχθηκε από την πρώην
Αντιπρόεδρο της CISAC Marisa Gandelman, είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες,
σπουδαστές και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την πνευματική
ιδιοκτησία από την Αναγέννηση έως σήμερα.
Ο Γενικός Διευθυντής της CISAC Gadi Oron δήλωσε τα εξής:
«Η εκπαίδευση για την πνευματική ιδιοκτησία είναι μία από τις θεμέλιες λίθους για το
παρόν και το μέλλον των δημιουργικών βιομηχανιών. Συχνά, όμως, δεν είναι κατανοητή
με ορθό τρόπο, με αποτέλεσμα οι δημιουργοί να αντιμετωπίζουν αντίσταση από τα
εμπορικά συμφέροντα που προσπαθούν και υποτιμούν την πνευματική ιδιοκτησία. Η
CISAC, με τη διεθνή απήχηση και την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει στον τομέα αυτό,
βρίσκεται στην ιδανική θέση να καταστήσει διαθέσιμη την εκπαίδευση γύρω από τα
πνευματικά δικαιώματα στο ευρύτερο κοινό σε κάθε γωνιά του κόσμου. Είναι χαρά μας
που ξεκινάμε αυτό το σεμινάριο και που επικοινωνούμε σε όλον τον κόσμο τον ζωτικής
σημασίας ρόλο της πνευματικής ιδιοκτησίας στις ζωές των δημιουργών».
Γραφτείτε στο σεμινάριο πατώντας στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.futurelearn.com/courses/exploring-copyright/
Διαβάστε το πρωτότυπο Δελτίο Τύπου στα αγγλικά

