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Контекстум – это уникальная информационная технология лицензионно-договорной работы с правообладателями.
Использование технологии решает следующие задачи:
1. На законодательном уровне решается вопрос, связанный с интеллектуальной собственностью
(авторскими и смежными правами).
2. Учитываются все требования ФГОС ВПО по обеспечению обучающихся доступом к ЭБС.
3. Обеспечивается бесплатный доступ обучающихся к коллекции собственного вуза.
4. Ликвидируются технологические затраты, связанные с созданием собственной ЭБС.
5. Минимизируются организационные затраты и использование человеческих ресурсов.
6. Поддерживается жизненный цикл лицензионного договора.
7. Упрощается процедура оформления авторских прав.
Технология «Контекстум» оборудована системой биллинга между авторами, правообладателями и
читателями.
Вузу обеспечивается возможность получения дохода, полученного за счет реализации изданий,
входящих в коллекцию.
Библиотека вуза получает возможность создать собственную ЭБС, в которой сможет разместить
произведения, права на которые принадлежат вузу, а также произведения, правообладателями которых являются сотрудники вуза.
CONTEXTUM is a unique information technology of licensing and contractual relationships with rightholders.
The technique is intended for fulfilling several tasks:
1. Intellectual property (copyright and related rights) is secured legally.
2. Federal State Educational Standard of Higher Professional Education (FGOS VPO) requirement for
providing students with access to digital library systems is met.
3. Free access to a high school’s own collection is provided.
4. Technological costs related to building independent digital library system are avoided.
5. Organization expenses and human resources are minimized.
6. Licensing agreement lifecycle is maintained.
7. Copyright registration procedure is simplified.
CONTEXTUM technology is supplied with the system of billing between authors, rightholders and users.
High schools will raise revenues from selling publications in their collections. High school libraries will get
the possibility of building their own digital library systems to comprise the works, whether high school or
school’s employee holds the right for such work.
Контекстум – це унікальна інформаційна технологія ліцензійно-договірної роботи з правовласниками.
Використання технології вирішує наступні завдання:
1. На законодавчому рівні вирішується питання, пов'язане з інтелектуальною власністю (авторськими і суміжними правами).
2. Враховуються всі вимоги ФГОС ВПО щодо забезпечення тих, хто навчається, доступом до ЕБС.
3. Забезпечується безкоштовний доступ тим, хто навчається, до колекції власного ВНЗ.
4. Ліквідуються технологічні витрати, пов'язані зі створенням власної ЕБС.
5. Мінімізуються організаційні витрати та використання людських ресурсів.
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6. Підтримується життєвий цикл ліцензійного договору.
7. Спрощується процедура оформлення авторських прав.
Технологія «Контекстум» обладнана системою біллінгу між авторами, правовласниками і читачами.
ВНЗ забезпечується можливістю отримання доходу за рахунок реалізації видань, що входять до
колекції.
Бібліотека ВНЗ отримує можливість створити власну ЕБС, в якій зможе розмістити твори, права на
які належать ВНЗ, а також твори, правовласниками яких є співробітники ВНЗ.
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