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EZAGUTZAREN ETA CREATIVE COMMONS 
DIRELAKOEN PARTEKATZEA 

Internet-eko sare sozialak pertsona-taldeek osatzen dituzte, 
eta pertsona horien arteko lotura adiskidetasuna, ahaidetasuna, gustuak edo, 
besterik gabe, ezagutza edo informazioa partekatu nahia izaten da.

Enpresek, artistek, markek eta abarrekoek ere erabiltzen dituzte sare sozialak, beren 
bezeroengandik hurbilago egoteko. Horregatik dira hain ugariak, sare horietan, telebista-kateak, 
arropa-markak, futbol-taldeak, musika-taldeak eta abar.

Gizarte-sare orokorrak daude, bai eta zaletasun edo adin jakin batzuetako jendearen artean 
bazkideak bilatzen dituztenak ere. Hona sare orokorretako batzuk: Facebook, Twitter, Google+, 
Netlog, Ning eta Tuenti (gazteentzat). Gaikako gizarte-sareak ere badaude, asko gainera, hala 
nola, Flickr, argazkilaritzari buruzkoa; YouTube, bideoena; MySpace, musikaz diharduena; eta 
LinkedIn, harreman profesionaletarako eta lan-mundurako dena.

Sare sozial gehienak doakoak dira eta guztiek beren erabilera-baldintzak dituzte; esaterako, 
Facebook-eko kidea izateko, gutxienez 13 urte izan behar dituzu.

Sare sozialei esker, ezagutzen ez ditugun pertsonekin harremanetan jarduteko aukera izaten dugu, 
eta pertsona horiekin parteka ditzakegu interesatzen zaizkigun gauzak, ditugun kezkak, beharrak, 
eta abar. Denetariko dokumentuak eta ezagutzak parteka ditzakegu: argazkiak, bideoak, 
testuak… baina zuk egindakoa edo baliatzeko lizentzia duzuna baino ezin duzu zabaldu.

2002an, Creative Commons (CC) sortu zen, Estatu Batuetan. Irabazi-asmorik gabeko elkartea zen 
eta egileei aukera eman nahi zien Interneten zituzten lanen erabilerari mugak zedarritzeko. CC 
lizentziak baimena ematen du lan digitalak baldintza jakin batzuekin erabiltzeko.

Sei CC lizentzia-mota daude:

Erabilera-lizentzia duten edukiak bilatu nahi badituzu, http://search.creativecommons.org/ 
web-orria oso lagungarri gertatuko zaizu.
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Aitortu (Attribution): egile batek sortutako materiala beste norbaitek zabaldu, 
kopiatu eta erakusgai jar dezake, kredituetan hala adierazten bada.

Aitortu – Lan eratorririk gabe (Attribution - No Derivative Works): egile batek sortutako 
materiala beste norbaitek zabaldu, kopiatu eta erakusgai jar dezake, kredituetan 
hala adierazten bada. Ezin da lan eratorririk egin.

Aitortu – Lan eratorririk gabe – Ez-komertziala (Attribution - No Derivative Works- Non-
commercial): egile batek sortutako materiala beste norbaitek zabaldu, kopiatu eta 
erakusgai jar dezake, kredituetan hala adierazten bada. Ezin da lan eratorririk egin. 
Ezin da inolako onura komertzialik eskuratu.

Aitortu – Ez-komertziala (Attribution - Noncommercial): egile batek sortutako 
materiala beste norbaitek zabaldu, kopiatu eta erakusgai jar dezake, kredituetan 
hala adierazten bada. Ezin da inolako onura komertzialik eskuratu.

Aitortu – Ez-komertziala – Berdin partekatu (Attribution – Noncommercial - Share 
Alike): egile batek sortutako materiala beste norbaitek zabaldu, kopiatu eta 
erakusgai jar dezake, kredituetan hala adierazten bada. Ezin da inolako onura 
komertzialik eskuratu, eta lan eratorriek jatorrizko lanaren lizentzia-baldintza berberak 
bete behar dituzte.

Aitortu – Berdin partekatu: egile batek sortutako materiala beste norbaitek zabaldu, 
kopiatu eta erakusgai jar dezake, kredituetan hala adierazten bada. Lan eratorriek 
jatorrizko lanaren lizentzia-baldintza berberak bete behar dituzte. 
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1.- Facebook sare soziala al da?

Bai  Ez

2.- Sare sozialetan, lagunak direnak baino ez al dira harremanetan jartzen?

Bai  Ez

3.- Sare sozial asko doakoak al dira?

Bai  Ez

4.- Sare sozial batzuetako kidea izateko, derrigorrezkoa al da 13 urtetik gora izatea?

Bai  Ez

5.- Sare sozialek argazkiak partekartzeko baino ez al dute balio?

Bai  Ez

6.- Edozein dokumentu parteka al dezaket neure lagunekin?

Bai  Ez

7.- Nik egindako edozein dokumentu parteka al dezaket?

Bai  Ez

8.- Interneten dagoen edozein eduki kopia al dezaket?

Bai  Ez

9.- ICreative Commons lizentziei esker, doan erabil al ditzakegu beste norbaitek 
sortutako irudiak, testuak, bideoak…?

Bai  Ez

10.- Creative Commons lizentziadun dokumentuen kasuan, beti aipatu behar 
al da egilea?

Bai  Ez
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