OTEVŘENÉ GALERIE
Doporučení pro vytváření digitálních učebních materiálů
V následujících galeriích obrazového materiálu jsou nabízeny díla šířená s nejrůznějšími druhy
licencí:
1. Creative Commons – jde o sadu licencí, které umožňují volné šíření, zpravidla pro
nekomerční účely.
2. Public domain – licence umožňující obecně akceptované veřejné šíření, bohužel není nijak
podrobněji specifikována.
3. Licencí stanovenou autorem nebo přímo konkrétní obrazovou galerií, zde je nutno
v případě nejasností kontaktovat autora nebo galerii.
U každé galerie je její stručný popis.
Openphoto – <http://www.openphoto.net/>
●
●
●

zpravidla Creative Commons
integrovaná podpora citací a odkazů
RSS feeds

PDphoto – <http://pdphoto.org/>
●
●

zpravidla public domain
asi 2000 tříděných fotografií, převážně USA

Wikimedia Commons – <http://commons.wikimedia.org/wiki/>
●
●

zpravidla public domain, Creative Commons nebo Wikimedia Commons
přes 2 miliony souborů všeho druhu

Gimp Savvy – <http://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE>
●
●

zpravidla public domain, Creative Commons, ale jsou tu i některé restrikce
27 000 fotografií a obrázků ze tří zdrojů: National Aeronautics and Space Administration
(NASA), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a U.S. Fish and
Wildlife Service (FWS)

Tripod Image Gallery – <http://build.tripod.lycos.com/imagebrowser/photos/>
●
●

zpravidla public domain
10 000 fotografií, clipartů a webové grafiky

National Park Service (NPS) – <http://www.nps.gov/yell/press/images/>
●
●

public domain, postačí při použití označení NPS Photo nebo NPS Photo by (jméno
fotografa)
9 000 fotografií z Yellowstone National Park

Visipix – <http://www.visipix.com/>
●
●
●

nutné uvedení autora a zdroje
1,3 milionu fotografií a snímků uměleckých děl
chabá kategorizace
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Visual Dictionary Online – <http://visual.merriam-webster.com>
●
●

online encyklopedie
použití stažených obrázků je možné v nekomerčním blogu

Living Archives Collections – <http://livingarchives.ca/node/318>
●
●
●

kolekce multimediálního obsahu
různé typy licencí
dobře zpracovaná metadata

Další zdroje naleznete na Wikipedii v těchto heslech
●
●
●

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Zdroje_obrázků>
<http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Public_domain_image_resources>
<http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Free_image_resources>

Vynikajícími zdroji jsou státní instituce, především USA. Řadu z nich naleznete v předchozích
odkazech ve Wikipedii, jejich seznam je ale poměrně rozsáhlý a u řady z nich je omezení na použití
zdarma jen pro americké subjekty. Je však možné o souhlas s publikací požádat.
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