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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО
Долуподписаният/-ата ____________________________________________, с ЕГН
_____________, л.к. № _____________, издадена на _______ г. от ____________________,
с постоянен адрес в ___________________________________________________, с
настоящото декларирам, че:
1. съм едноличен автор на предоставения от мен текст („произведението“), както
следва:
o Заглавие:
o Тематична област:
o Резюме:
o Брой думи:
o Брой символи:
2. всички източници, използвани в произведението, вкл. източници от Интернет, са
коректно и прецизно цитирани в бележките под линия и в библиографията;
3. източниците на всички перифразирани текстове в произведението са коректно
цитирани в бележките под линия и в библиографията;
4. произведението е изцяло моя разработка и че не съдържа материали от външни
източници, които не са посочени в бележки под линия и в библиографията;
5. произведението не е публикувано до момента в научни и/или други печатни или
електронни издания, блогове и др. В случай, че произведението е публикувано,
декларирам, че съгласявайки се с и разрешавайки използването по т. 7 на
произведението от Фондация „ЛИБРе“ не нарушавам вторичните авторски права
на издателя съгласно чл. 59 и чл. 60 от Закона за авторското право и сродните му
права.
Декларирам, че произведението е било публикувано в:
___________________________________________________________________
(във формат: “наименование на списанието/вестника/сборника/източника, в който е публикувано
произведението, година на издаване, номер на броя с арабски цифри, страница/и, на която/които
е поместено произведението (от…до). място на издаване: името на издателството”)
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под наименованието:
___________________________________________________________________
(във формат: „име на автора в инверсиран формат: фамилно име на автора, последвано от
собствено име или неговото съкращение, отделени чрез запетая (напр. „Петров, Иван“ или
„Петров, И.“), заглавие (и подзаглавие) на произведението”)

6. прочетох, разбрах и се съгласявам със следната дефиниция на „плагиатство“:

7. се съгласявам с и разрешавам на Фондация „ЛИБРе“ възпроизвеждането на
произведението, разпространението сред неограничен брой лица на оригинала
или екземпляри от произведението; публичното представяне на произведението,
излъчването на произведението по безжичен път, предаването и препредаването
на произведението по кабел; предлагането по безжичен път или по кабел на
достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин,
позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално
избрани от всеки от тях, във връзка с целите по управление на организацията и
представяне на електронното издание LIBRe Stories, включително включване и
публикуване в електронната платформа LIBRe Stories, достъпна на адрес
http://librestories.eu, в презентационни материали за изданието, като
автобиографии, статии, проучвания, обръщения и всякакви други публикации и др.
под. материали, свързани с промотиране на изданието, или отделни авторски
материали; без за това Фондация „ЛИБРе“ да дължи възнаграждение за всеки вид
използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид или
каквото и да било друго обезщетение.
8. че съгласявайки се с и разрешавайки използването на произведението съгласно т.
7 не нарушавам: авторски права върху произведението на други съавтори; правата
на трети лица по лицензионни договори, по силата на които е отстъпено
изключителното право на използване на произведението; вторичните авторски
права на работодател по трудово или служебно правоотношение; вторичните
авторски права на възложител съгласно чл. 42 Закона за авторското право и
сродните му права.
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9. съм запознат, че ако в случай на плагиатство, същото доведе до искове срещу
Фондация „ЛИБРе“ и/или вреди и разходи от друг характер (включително съдебни
разноски и разходи за специализирана правна защита), Фондация „ЛИБРе“ си
запазва правото да търси отговорност от мен за всички претърпени вреди съгласно
действащото национално законодателство.

гр. _____,
___.___._____ г.
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Декларатор: _________________
/……………………………../

3/3

