Лиценз за Свободна документация1 на GNU
Версия 1.32, 03.11.2008 г.
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Фондация за свободен софтуер <https://fsf.org/> 3
Всеки има право да копира и разпространява дословни копия от този Лиценз, но не е разрешено
променянето му.
0. Преамбюл
Целта на този Лиценз е да направи един наръчник, учебник, или друг функционален и полезен
Документ4 „свободен“ в смисъла на „свобода“; да гарантира ефективно за всеки свободата да копира и
разпространява [Документа], с или без промени, с търговска цел или некомерсиално. На второ място,
този Лиценз гарантира правото на Автора и Издателя да получат признание за работата си, като
същевременно се освободят от отговорност за промени, направени от другиго.
Този Лиценз е разновидност на „Copyleft“ – което означава, че всички промени в Документа трябва да
бъдат свободни в същия смисъл. Този Лиценз допълва Главния публичен Лиценз на GNU 5, който също
е „Copyleft“ Лиценз, предвиден за Свободен софтуер.
Създадохме този Лиценз, за да бъде прилаган спрямо наръчници за Свободен софтуер – защото
Свободният софтуер се нуждае от Свободна документация. Една свободна програма трябва да бъде
окомплектована с Документация, предоставяща същата свобода като софтуера. Този Лиценз обаче не
се ограничава до софтуерните наръчници; може да се приложи спрямо всякакви текстови
произведения, независимо от темата и независимо от това дали са издадени под формата на книга.
Препоръчваме този Лиценз преди всичко за произведения с инструктивна или справочна насоченост.
1. Приложимост и определения
Този Лиценз се отнася за всякакви наръчници или други произведения, на какъвто и да било носител,
които съдържат известие от носителя на авторските права, съгласно което [произведенията] могат да се
разпространяват съгласно условията на този Лиценз. Такова известие предоставя в световен мащаб,
неограничено във времето и безвъзмездно право на ползване на Произведението съгласно посочените
по-долу условия. „Документ“ по-долу означава всякакви наръчници или [други] разработки. Всеки член
на обществото е Лицензополучател и ще бъде посочван като „Вие“. Вие приемате този Лиценз, ако
копирате, променяте или разпространявате Произведението по начин, изискващ разрешение съгласно
авторскоправното законодателство.
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Официалната англоезична версия на Лиценза за Свободна документация на GNU е достъпна на този адрес:
https://www.gnu.org/licenses/fdl.html
Това е третата (засега окончателна версия) на Лиценза.
Официален URL-адрес на Фондацията за Свободен софтуер.
„Документ“ в строгия смисъл на понятието означава обособен (най-често веществен) носител на стабилно закрепени (най-често в
писмен вид) данни (сведения, изявления и др.), чието имитиране или неразрешено променяне е невъзможно или е трудно да остане
незабелязано. Съдържанието, приписвано на същото понятие в горния контекст, съответства по-скоро на понятието „Произведение“.
Смесването на понятието „Документ“ със самото съдържание на съответните (обособени, овеществени в документи) актове е широко
разпространена грешка, включително в българоезичната литература – в т.см. например „нормативни документи“, „стратегически
документи“ и др. Въпреки това намираме за уместно – с цел постигането на понятийно единство и разбираемост – да се придържаме
до по-близкото до оригинала звучене, като интерпретираме англоезичното 'Document' с лексисално идентичното „Документ“
(независимо от смислово правилното понятие „Произведение“).
Свободният софтуерен лиценз GNU GPL е основополагащ за Проекта GNU.
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„Променена версия“ на Документа означава всяко Произведение, съдържащо Документа или част от
него, копирана дословно или с промени и/ли преводи на друг език.
„Второстепенен раздел“ означава озаглавено приложение или обособена част от Документа, отнасящи
се изключително до [личното] отношение на Издателя или Автора към цялостния предмет на Документа
(или към други относими въпроси), без това да попада директно в цялостния предмет. (Така, ако
Документът например е учебник по математика, един Второстепенен раздел не би следвало да се
отнася до каквато и да било математика.) Отношението би могло да е предмет на историческа връзка с
предмета или с други относими въпроси, в т.ч. юридически, търговски, философски, етични или
политически позиции спрямо тях.
„Непроменяем раздел“ е такъв Второстепенен раздел, който е означен като „непроменяем“ в известието
относно приложимостта на този Лиценз спрямо Документа. Ако определен раздел не представлява
Второстепенен раздел по смисъла на горната дефиниция, не се разрешава да бъде означаван като
Непроменяем. Възможно е Документът да не съдържа нито един Непроменяем раздел. Ако противното
не е изрично посочено, се приема, че Документът не съдържа Непроменяеми раздели.
„Корични текстове“ са кратки пасажи от текста, посочени в известието относно приложимостта на този
Лиценз спрямо Документа като Преден коричен текст или Заден коричен текст. Предният коричен текст
може да бъде до 5 думи, а Задният коричен текст – до 25 думи.
„Достъпно“ е такова копие от Документа, което е машинно четимо, предоставено е във формат с
публично достъпна спецификация и е подходящо за директно редактиране на Документа с широко
достъпни текстови редактори или (при пикселни изображения) с широко достъпни програми за
обработка на растер или (при векторни изображения) с широко достъпни програми за обработка на
чертежи; и което [копие] е подходящо за въвеждане в текстови формати или за автоматично
прехвърляне към набори от формати, подходящи за въвеждане в текстови формати. Дори да е
създадено в Достъпен формат, едно копие не става Достъпно, ако [видът на] неговите означения или
липсата на означения води до препятстване или предотвратяване последваща промяна от читателите.
Форматът на едно изображение не е Достъпен, ако включва значителни количества текст. Копие, което
не е Достъпно, се определя като „Недостъпно“.
Примерите за подходящи формати за Достъпни копия включват обикновения ASCII без маркиране,
форматът за въвеждане Texinfo, форматът за въвеждане LaTeX, SGML или XML, използващи публично
достъпни DTD и съвместим с обикновените стандарти HTML, PostScript или PDF, достъпни за
променяне от човека. Примерите за Достъпни формати за изображения включват PNG, XCF и JPG.
Недостъпните формати включват такива, които са частни и могат да бъдат четени или променяни само
със собственически текстообработващи програми, SGML или XML – за които DTD и/или обработващите
средства не са публично достъпни, а така също машинно създадените HTML, PostScript или PDF,
създадени от някои текстообработващи програми само за издателски нужди.
„Заглавна страница“ означава (при печатните книги) самата заглавна страница, както и толкова
следващи страници, колкото са необходими за четливо поместване на съдържанието, което този Лиценз
определя да бъде поместено на тези страници. За Произведения във формати, при които не
съществува Заглавна страница, под „Заглавна страница“ следва да се разбира мястото в близост до
наименованието на Произведението, предхождащо основния текст.
„Издател“ означава всяко физическо или юридическо лице, което разпространява публично копия от
Документа.
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Раздел, озаглавен „XYZ“ означава наименувана обособена част от Документа, чието заглавие или е
XYZ, или съдържа XYZ в скоби след превод на XYZ на друг език. (Тук XYZ означава конкретно заглавие
на Раздел, споменато по-долу, като например „Благодарности“, „Посвещение“, „Потвърждение“ или
„История“.) Да „Запазите заглавието“ на такъв Раздел, когато променяте Документа, означава да остане
заглавието на Раздела „XYZ“ съгласно посоченото по-горе.
Документът може да включва Отказ от гаранции след известието относно приложимостта на този
Лиценз. Подобен Отказ от гаранции се счита за включен в Лиценза, но само по отношение на отказа от
гаранции: всякакви други последици, които такъв Отказ от гаранции може да породи, са неприложими
спрямо този Лиценз и нямат никакъв ефект спрямо неговия смисъл.
2. Дословно копиране
Можете да копирате и разпространявате Документа на какъвто и да било носител, с търговска цел или
некомерсиално – при условие, че този Лиценз, известията за авторски права и известието за
приложимост на този Лиценз спрямо Документа се възпроизвеждат във всичките копия – като не
добавяте никакви други условия в допълнение към посочените в този Лиценз. Не можете да прилагате
технически мерки за ограничаване или контролиране на четенето или по-нататъшното копиране от
копията, които създавате или разпространявате. Можете обаче да получавате обезщетения в замяна на
копирането. Ако разпространявате копия в големи количества, трябва да изпълните изискванията по
Раздел 3.
При спазване на горните условия можете също така да отдавате под наем копия от Документа и да ги
представяте публично.
3. Копиране в големи количества
Ако публикувате повече от 100 бр. печатни копия от Документа (или копия на носители, които
обикновено се разпространяват с корици6), и ако известието относно приложимостта на този Лиценз
изисква Корични текстове, трябва да прикрепите копията в обложки, съдържащи ясно и четливо
всичките тези текстове: Предните корични текстове трябва да са разположени на предната корица, а
Задните корични текстове – на задната корица. И двете корици трябва ясно и четливо да ви
идентифицират като Издател на съответните копия. Предната корица трябва да съдържа пълното
заглавие с еднакво видими и четими всичките думи в него. Можете да добавите и друго съдържание
върху кориците. Копиране на Документа с промени, ограничаващи се само до кориците, могат да се
третират като Дословно копиране, ако заглавието остава непроменено и са спазени настоящите
условия.
Ако някои от изискуемите Корични текстове са твърде обемни, за да се поберат четливо на съответната
корица, трябва да поставите първите от тях (доколкото се побират четливо) върху съответната корица и
да продължите с останалите части от тях на съседни страници.
Ако издавате или разпространявате повече от 100 бр. Недостъпни копия от Документа, трябва или във
всяко от тях да вложите подлежащо на машинно четене Достъпно копие, или във всяко от тях или
редом с тях да посочите такова местоположение в internet, от което всеки посредством стандартни и
публично достъпни мрежови протоколи може да изтегли пълно Достъпно копие, без каквото и да било
6

Утвърденото в книгопечатането понятие „корици“ трябва да се разбира в широкия му смисъл – напр. при разпространението на
оптични дискове това може да включва техните обложки и/ли отпечатаните върху самите дискове изображения.
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допълнително съдържание, добавено към него. Ако приложите втората възможност, трябва да
предприемете разумно обмислени мерки и да гарантирате, че след като стартирате разпространяването
на Недостъпни копия в големи количества, Достъпното копие ще може да се сваля от заявеното от Вас
местоположение в internet поне 1 година след разпространяването (директно или чрез вашите агенти
или търговци на дребно) на последното Недостъпно копие от Вашия тираж.
Желателно е, но не задължително, да се свържете добросъвестно с носителите на авторските права,
преди да разпространите голям брой копия от Документа, за да им дадете възможност да ви
предоставят негова актуализирана версия.
4. Промени
Можете да копирате и разпространявате Променени версии на Документа по реда на Раздели 2 и 3,
доколкото разпространявате Променените версии съгласно този Лиценз – като Променената версия се
приема за Документ, спрямо който на всеки притежател на копие от Променената версия се предоставя
право за по-нататъшното разпространяване и променяне. Наред с горното трябва да изпълните и
следните изисквания спрямо Променената версия:
a) да поставите на заглавната страница (и на кориците, ако има такива) заглавие, различно от
това на [първоначалния] Документ и от тези на предишните му версии (които, ако има такива, следва да
са посочени в Раздел „История“ на Документа); като можете да ползвате оригиналното първоначално
заглавие [на Документа], само ако първоначалният Издател на съответната версия Ви разреши; и
b) да посочите на заглавната страница като Автори едно или повече от лицата и/ли
организациите, отговорни за авторството на промените в Променената версия, ведно с поне 5 от
първоначалните Автори на Документа (или всичките, ако са по-малко от 5) – освен ако те не Ви
освободят от това изискване; и
c) да посочите Издателя на Променената версия на заглавната страница; и
d) да възпроизведете всичките известия относно авторски права спрямо Документа; и
e) ведно с известие относно авторските права спрямо Вашата Променена версия; и
f) да включете непосредствено след известията относно авторски права и такова, предоставящо
публично разрешение за ползване на Променената версия съгласно този Лиценз, във формат съгласно
показаното в Допълнението по-долу; и
g) да запазите в известието по предходния текст пълния списък с Непроменяеми раздели и с
изискуемите Корични текстове съгласно първоначалния Лиценз на Документа; и
h) да включите непроменено копие от този Лиценз; и
i) да запазите Раздела „История“ с първоначалното му заглавие, като добавете към него
елемент, посочващ най-малко заглавието, годината, новите Автори и Издателя на Променената версия,
както е посочено на заглавната страница; като трябва да създадете раздел „История“, ако в Документа
не съществува такъв и да посочите в него заглавието, годината, Авторите и Издателя на Документа,
както е посочено на заглавната му страница, и да добавете елемент, описващ Променената версия
съгласно посоченото по-горе; и
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j) да запазете местоположенията в internet за сваляне на Достъпни копия и предишни версии на
Документа (ако такива са посочени в него); което можете да сторите в Раздела „История“; като можете
да пропуснете посочването на местоположение в internet за Произведения, публикувани поне 4 години
преди Документа или такива, чието пропускане първоначалният Издател на версията, сочеща към тях,
Ви е разрешил; и
k) за всеки от Разделите „Благодарности“ и „Посвещение“ да запазите техните първоначални
заглавия и цялото им съдържание, ведно с тона на всяко от известията и/ли посвещаванията в тях; и
l) да запазите непроменен текста и заглавията на всичките Непроменяеми раздели в Документа;
като номерата на разделите или еквивалентни техни части не са част от заглавията на съответните
Раздели); и
m) да премахнете Раздела, озаглавен „Потвърждения“ (ако има такъв); този Раздел не следва
да бъдат включван във Вашата Променена версия; и
n) да не преименувате който и да било от съществуващите Раздели със заглавие
„Потвърждения“ или с друго заглавие, което би било в противоречие със заглавието на който и да било
от Непроменяемите раздели; и
o) да запазите всичките Откази от гаранции.
Ако Променената версия включва нови Раздели или Допълнения, които представляват Второстепенни
раздели и не включват съдържание, копирано от Документа, можете по Ваш избор да определите някои
или всичките тези Раздели като Непроменяеми. За да направите това, добавете заглавията им към
списъка с Непроменяеми раздели при известието относно Лиценза на Променената версия. Тези
заглавия трябва да се различават от заглавията на всичките останали Раздели.
Можете да добавите Раздел със заглавие „Потвърждения“ – при условие, че той съдържа единствено
одобрителни потвърждения от трети страни за Вашата Променена версия – като например декларации
за партньорски проверки или такива от авторитетни организации за покриване на изисквания по техни
утвърдени стандарти.
Можете да добавите пасаж до 5 думи като Преден коричен текст и пасаж до 25 думи като Заден
коричен текст към списъка с Корични текстове за Променената версия. Един Издател може да добави
само един Преден и един Заден коричен текст (в т.ч. чрез договорености между няколко Издатели). Не
се допуска добавянето на нови Корични текстове (ако Произведението вече съдържа такива на
съответните корици от съответните Издатели) – освен ако съответният предходен Издател Ви разреши
и ако предходните Корични текстове бъдат заместени с други.
Авторите и Издателите на Документа не разрешават посредством този Лиценз да ползвате имената им
като потвърждение или намек, че одобряват каквато и да било Ваша Променена версия.
5. Обединяване на документи
Можете по реда на Раздел 4 относно Променените версии да обедините Документа с други Документи,
за които е приложим същият Лиценз, като включите в обединения Документ всичките Непроменяеми
раздели от всички предходни Документи в техния първоначален вид и ги изброите като Непроменяеми
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раздели в известието относно лиценза на Обединения Документ, запазвайки всичките поместени в тях
Откази от гаранции.
Обединения Документ трябва да съдържа само едно копие от този Лиценз. Множество идентични
Непроменяеми раздели могат да бъдат обединени. Ако има няколко Непроменяеми раздела с едно и
също заглавие, но с различно съдържание, трябва да промените заглавието на всеки от тях, като
добавите в края му в скоби името на първоначалния Автор или Издател (ако е известно), или уникален
номер. Трябва да нанесете същата промяна в заглавията на Разделите и в списъка с Непроменяеми
раздели в известието относно Лиценза, приложим спрямо Обединения Документ.
В допълнение към горното трябва да обедините всички Раздели от първоначалните Документи,
озаглавени „История“, формирайки един общ Раздел; по същия начин трябва да обедините и всички
Раздели, озаглавени „Благодарности“ или „Посвещение“, като изтриете всичките заварени Раздели,
озаглавени „Потвърждения“.
6. Сборник с документи
Можете да съставите сборник, състоящ се от Документа и други Документи, за които е приложим този
Лиценз, и да замените отделните копия на Лиценза в различните Документи с едно общо копие, което
да включите в сборника, като спазите реда по този Лиценз за Дословно копиране на всеки от
Документите.
Можете да извлечете един отделен Документ от такъв сборник и да го разпространявате отделно
съгласно този Лиценз, като вмъкнете копие от Лиценза в извлечения Документ и спазите реда за
Дословно копиране на Документа.
7. Съвкупност от независими документи
Съчетаването на Документа или на негови Променени версии с други, отделни и независими Документи
или Произведения в устройство за съхраняване или разпространяване, се нарича „Съвкупност“, ако
получените в резултат от съчетаването авторски права не се ползват за ограничаване правата на
потребителите в по-голяма степен от това, което налагат Лицензите на отделните Произведения. Когато
Документът е включен в такава Съвкупност, настоящият Лиценз не се прилага към другите
Произведения в Съвкупността, ако те не са Променени версии на Документа.
Ако изискването за Корични текстове по Раздел 3 е приложимо за Произведението или за неговите
Променени версии и ако Произведението е по-малко от половината от цялата Съвкупност, Коричните
текстове на това Произведение могат да бъдат оформени като корици, обособяващи Произведението
вътре в Съвкупността (в т.ч. като електронен еквивалент на кориците, ако Произведението се
предоставя в електронна форма). В противен случай Коричните текстове трябва да бъдат отпечатани
върху кориците на цялата Съвкупност.
8. Превод
Преводът се приема за Променена версия – можете да разпространявате преводи на Документа по
реда на Раздел 4. Заместване на Непроменяемите раздели с техни преводи е възможно след изрично
разрешение от носителите на авторските права, но Вие може да включите преводи на някои или на
всички Непроменяеми раздели в допълнение към техните оригинални версии. Можете да включите
също така превод на този Лиценз, на всичките известия относно приложимостта на този Лиценз и на
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всичките Откази от гаранции – като включите оригиналната англоезична версия на този Лиценз и
оригиналните версии на съответните известия и Откази от гаранции. В случай на противоречие между
превода и оригиналната версия на Лиценза или на известие или Отказ от гаранции, се прилага
оригиналната версия7.
Ако в Произведението съществуват Раздели, озаглавени „Благодарности“, „Посвещения“ или „История“,
изискването (Раздел 4) за запазване на техните заглавия (Раздел 1) ще наложи промяна на заглавията.
9. Прекратяване
Не можете да копирате, променяте, осъществявате последващо лицензиране или разпространявате
Документа, освен както е изрично предвидено в този Лиценз. Всеки опит за копиране, променяне,
последващо лицензиране или разпространяване по друг начин, е незаконосъобразен и автоматично
води до прекратяване на правата Ви по този Лиценз.
Въпреки горното – ако преустановите всички [допуснати от Вас] нарушения на този Лиценз, Вашите
права съгласно предоставен Ви от конкретен носител на авторски права Лиценз се възстановяват (a)
временно, освен ако и докато носителят на авторските права изрично и окончателно не прекрати Вашия
лиценз, или (b) за постоянно, ако носителят на авторските права не Ви уведомим [за противното] по
разумен начин, в срок до 60 дни от преустановяване на нарушението.
Допълнително – правата Ви по предоставен от конкретен носител на авторски права Лиценз се
възстановяват за постоянно, ако носителят на авторските права Ви уведоми за нарушението по разумен
начин, това е първото Ви подобно уведомяване за нарушаване на този Лиценз (за което и да било
защитено произведение) и поправите допуснатото нарушение в срок до 30 дни от уведомяването.
Прекратяването на Вашите права по реда на този Раздел не води до прекратяване правата на трети
страни, които са получили копия [от Документа] или права от Вас съгласно този Лиценз. Ако Вашите
права са прекратени и не са възстановени за постоянно, последващо получаване на копие от
Документа или на части от него не Ви дава право да го ползвате.
10. Бъдещи ревизии на този Лиценз
Фондацията за Свободен софтуер може да публикува ревизирани и/ли нови версии на Лиценза за
Свободна документация на GNU. Новите версии ще бъдат сходни по дух с настоящата версия, но може
да се различават в детайли, насочени към нови проблеми и съображения. Вижте
https://www.gnu.org/licenses/
На всяка версия се предоставя различен номер на версия. Ако в Документа е посочена конкретна
номерирана версия на този Лиценз „или всяка следваща версия“ намира приложение, Вие можете да
прилагате правилата и условията както на конкретната номерирана версия, така и тези на всяка
следваща версия, публикувана (не като работна чернова) от Фондацията за свободен софтуер. Ако в
Документа не е посочена номерирана версия на Лиценза, можете да изберете да прилагате коя да е от
версиите, публикувани някога (не като работна чернова) от Фондацията за свободен софтуер. Ако в
7

Специалната разпоредба за предимство на оригиналната версия спрямо англоезичната трябва да се тълкува и прилага в контекста
на общата разпоредба за предимство на англоезичната (официална) версия на лиценза спрямо всякакви другоезични (неофициални)
преводи. Стълкновението между двете разпоредби ще доведе до разрешение, при което оригиналният (различен от английския) език
ще се ползва с предимство при изясняване волята на лицензодателя досежно вписани от него допълнителни уговорки към лиценза
(ако има такива); а официалната (англоезична) версия на самия лиценз ще се ползва с предимство при изясняване значението на
лиценза (в т.ч. при изясняване допустимостта и приложимостта на вписаните от лицензодателя допълнителни уговорки).
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Документа е посочено, че пълномощник може да обяви коя бъдеща версия на Лиценза следва да бъде
прилагана, публичното изявление на този пълномощник за прилагането на конкретна версия Ви
оправомощава завинаги да прилагате правилата и условията именно на тази версия по отношение на
Документа.
11. Последващо лицензиране
„Сайт за мащабно сътрудничество на множество автори“ (или „Сайт за МСМА“) означава който и да
било web-сървър, който публикува защитени с авторски права Произведения и предоставя достъпни
средства за редактиране на тези Произведения. Пример за такъв web-сървър е една публична wikiдиректория, която всеки може да редактира. „Мащабното сътрудничество на множество автори“ (или
„МСМА“), осъществявано в такъв web-сървър, включва всеки набор от защитени с авторски права
Произведения, публикувани на съответния Сайт за МСМА.
„CC-BY-SA“ означава „Признание-Споделяне на споделеното 3.0“ 8 – Лиценз Криейтив Комънс,
публикуван от Creative Commons Corporation (юридическо лице с нестопанска цел, с основно място на
дейност в Сан Франциско, Калифорния); както и бъдещите Copyleft версии на този Лиценз, публикувани
от същото юридическо лице.
„Вграждане“ означава първоначално публикуване или преиздаване на Документ, изцяло или отчасти
като част от друг Документ.
Един Сайт за МСМА „отговаря на условията за последващо лицензиране“, ако е лицензиран съгласно
този Лиценз и ако всички Произведения, публикувани за първи път някъде другаде съгласно този
Лиценз, впоследствие вградени изцяло или отчасти в рамките на МСМА, (1) нямат Корични текстове
или Непроменяеми раздели и (2) са вградени по указания по-горе ред преди 01.11.2008 г.
Операторът на Сайт за МСМА може да осъществи последващо публикуване на резултатите от МСМА,
съдържащи се в Сайта за МСМА, съгласно условията на Лиценза CC-BY-SA, на същия Сайт за МСМА,
до 01.08.2009 г. – при условие, че МСМА отговаря на условията за последващо лицензиране.
ДОПЪЛНЕНИЕ: Как да ползвате този Лиценз за вашите Документи
За да ползвате този Лиценз по отношение на Документ, които сте създали, включете копие от Лиценза в
Документа и поставете следните известия за авторски права и Лицензи веднага след заглавната
страница:
Copyright © ГОДИНА ВАШЕТО ИМЕ
Разрешава се да копирате, разпространявате и/ли променяте този Документ
съгласно условията на Лиценза за Свободна документация на GNU, версия 1.3
или всяка следваща версия, публикувана от Фондацията за свободен софтуер;
без Непроменяеми раздели и без Предни и/ли Задни корични текстове.
Копие от Лиценза е включено в Раздела, озаглавен
„Лиценз за Свободна документация на GNU“

8

Авторскоправното разрешение CC-BY-SA (и в частност неговата версия 3.0) допуска свободно ползване на защитените обекти със
задължение да бъде цитиран носителят на авторските права и задължение да бъде запазена предоставената свобода спрямо
последващите ползватели (второто от които прави цитирания Лиценз в класическо Copyleft разрешение). За повече детайли вж.
статията за CC-BY-SA от Част I.2.д „Преглед на лицензите на Фондация „Creative Commins“ по-горе.
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Ако имате Непроменяеми раздели или Предни и Задни корични текстове, заменете реда „без ...
текстове“ със следното:
като Непроменими са разделите СПИСЪК НА ТЕХНИТЕ ЗАГЛАВИЯ; и
текстът на предната корица е ЦИТАТ, а текстът на задната корица е ЦИТАТ.
Ако имате Непроменяеми раздели без Корични текстове или друга комбинация, съобразете дадените
алтернативи, за да отговарят на Вашата ситуация.
Ако вашият Документ съдържа нетривиални примери за програмен код, препоръчваме да ги
лицензирате паралелно с посочването на Лиценз за Свободен софтуер, като например Общия
публичен Лиценз на GNU.
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