REPROGRAFIESE REPRODUKSIE ONDER DIE
NOORDWES UNIVERSITEIT
SE DEKKENDE OUTEURSREGLISENSIE
ALGEMENE RIGLYNE
TRANSAKSIONELE LISENSIËRING VS DEKKENDE LISENSIE
1.

’n Transaksionele lisensie is ’n eenmalige lisensie wat bepaalde reproduksie van ’n bepaalde item
vir ’n bepaalde doel magtig, bv. die maak van 355 kopieë van ’n artikel van 15 bladsye uit die
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Ekonomie vir ’n Ekonomie I-module in ’n bepaalde jaar. Dit word
deur ’n volledige aansoek voorafgegaan, en magtiging vir die beoogde reproduksie word teen
betaling van ’n berekende reproduksieregtantième toegestaan.

2.

’n Dekkende lisensie, daarenteen, is ’n oorkoepelende lisensie wat aan ’n opvoedkundige instelling
uitgereik word teen betaling van ’n vasgestelde bedrag per Voltyds-Ekwivalente Student (VES).
Hierdie instrument magtig reproduksie vooraf, maar vereis wel retrospektiewe verslagdoening.

NWU SE DEKKENDE LISENSIE
1.

NWU het vanaf 1 Januarie 2006 ’n dekkendelisensie-ooreenkoms met DALRO gesluit en dosente
sal in die vervolg nie meer vooraf vir outeursregklaring aansoek hoef te doen nie, maar sal slegs
retrospektief oor kopiëring moet verslag doen. Daar mag óf op DALRO se Reprografiese
Reproduksie-verslagvorms, óf op ’n ander wyse verslag gedoen word, solank die noodsaaklike
besonderhede wat DALRO vereis, verskaf word.

2.

Die dekkende lisensie dek kopiëring op die “gelisensieerde perseel”, synde die gebou, of geboue,
wat deur die Lisensiehouer (NWU) besit of gehuur word vir doeleindes van onderrig of navorsing.
Dit volg hieruit dat kopiëring wat op ander persele plaasvind, bv. op persele van sg. “copyshops”,
nie vir outeursregklaring onder die dekkende lisensie kwalifiseer nie.

WAT IS INGEVOLGE NWU SE DEKKENDE LISENSIE GEMAGTIG?
1.

2.

Die dekkende lisensie magtig hoofsaaklik vyf vorme van kopiëring of disseminasie:
•

Leesbundels (sg. “course packs” of “readers”), d.w.s. versamelwerke wat uittreksels uit ’n
verskeidenheid gepubliseerde bronne bevat, wat aan studente versprei word;

•

Enkelitem-uitdeelstukke, d.w.s. tydskrifartikels, of uittreksels uit boeke, wat die
reproduksiekwota oorskry wat deur die Regulasies (Artikel 13 van die Wet op Outeursreg)
bepaal word;

•

Tydelike (vir die duur van die kursus of module) elektroniese kopieë vir die uitdruk van
wesenlik identiese papierkopieë, hetsy deur dosente of deur die studente self. Tipiese
voorbeelde hiervan is die plasing van werke op enige van NWU se wagwoord-beheerde,
veilige interne netwerke;

•

Plasing van kopieë (enkelitems en/of versamelwerke) in die biblioteek se kortleenafdeling
(d.w.s. op reserwe) vir áánkopiëring deur studente;

•

Kopieë in alternatiewe formaat vir gesiggestremde persone.

Die omvang van kopiëring onder die dekkende lisensie is soos volg:
•

Uit ’n boek, ’n maksimum van een hoofstuk indien die boek in hoofstukke verdeel is, of
nagenoeg 10% indien daar geen hoofstukverdeling is nie;

3.

•

Uit ’n vaktydskrif of tydskrif, die volledige artikel (een of meer) wat benodig word;

•

Uit ’n versameling hofverslae of wette, die volledige verslag of wet (een of meer):

•

Uit ’n bloemlesing of bundel kortverhale of gedigte, die volledige kortverhaal of die
volledige gedig.

Daar is geen beperking op die aantal kopieë wat gemaak mag word, of die aantal kere wat kopieë
gemaak mag word nie, solank die omvang van die reproduksie (soos in 2 hierbo beskryf) nie
oorskry word nie.

HOE MOET DAAR OOR GELISENSIEERDE REPRODUKSIE VERSLAG GEDOEN WORD?
1.

2.

Die verslagprosedure moet gevolg word t.o.v.
•

Elke item wat as deel van ’n leesbundel, of as enkel-uitdeelstuk, aan studente versprei word.
Vir doeleindes van verslagdoening is die getal reproduksies natuurlik die getal leesbundels of
enkel-uitdeelstukke wat gemaak is.

•

Elke item wat op enige van NWU se veilige interne netwerke geplaas word. Vir doeleindes
van verslagdoening is die getal reproduksies die getal studente wat vir die bepaalde kursus of
module ingeskryf is, m.a.w. die potensiële reproduksie van die gemagtigde tydelike
elektroniese kopie.

•

Elke item wat in gekopieerde vorm (Let wel: Nie oorspronklike gepubliseerde uitgawes nie!)
in die biblioteek se kortleenafdeling op reserwe geplaas word vir moontlike (of aanbevole)
áánkopiëring deur studente. Vir doeleindes van verslagdoening is die getal reproduksies die
getal studente wat vir die bepaalde kursus of module ingeskryf is, m.a.w. die potensiële
reproduksie van die gemagtigde reserwerakkopie(ë).

Bo en behalwe die inligting wat op die reproduksie betrekking het (getal bladsye gekopieer, en
getal kopieë van daardie bladsye), moet die verslagvorm die nodige bibliografiese inligting bevat:
•

Titel van die publikasie, d.w.s. boek, vaktydskrif, tydskrif, ens.;

•

Titel van die artikel, indien daar uit ’n vaktydskrif of tydskrif gereproduseer word;

•

ISBN van boek, of ISSN van vaktydskrif/tydskrif;

•

Skrywer(s)/redakteur(s) van die boek of skrywer(s) van die artikel;

WAT GEBEUR INDIEN ’N GROTER GEDEELTE VAN ’N BOEK VIR REPRODUKSIE
BENODIG WORD?
1.

Indien meer as een hoofstuk (of 10%) van ’n boek benodig word, moet daar op die gebruiklike
wyse om ’n transaksionele lisensie by DALRO aansoek gedoen word.

2.

Daar mag gevalle wees waar DALRO die uitgebreide reproduksie onder die dekkende lisensie sou
kon geregverdig. Indien dit nie moontlik is nie, mag daar nie met die reproduksie van ’n groter
gedeelte van ’n boek voortgegaan word, alvorens spesiale toestemming verkry is nie.

WAT IS VAN REPRODUKSIE ONDER DIE DEKKENDE LISENSIE UITGESLUIT?
1.

Werke waarin outeursreg nie meer vestig nie;

2.

“Billike gebruik” soos bepaal in Artikel 12(1)(A) van die Wet op Outeursreg, of handelinge soos
bepaal in die Artikel 13-regulasies;

3.

Stof wat ingevolge die ooreenkoms van kopiëring onder die dekkende lisensie uitgesluit is (Bylae
E & F);

4.

Werke wat uitsluitlik in elektroniese formaat gepubliseer is (op CD ROM of op die Internet);

5.

Ongepubliseerde werke; en

6.

Gepubliseerde werke wat ’n kennisgewing bevat wat reproduksie ingevolge ’n lisensie van ’n
reproduksieregte-organisasie (RRO) uitdruklik verbied.

NAVRAE
[Moet voltooi word sodra die Outeursregbeamptes vir elke kampus aangewys is.]

