СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
Издателят (Технически университет - София) на сборниците с доклади от „XXII
Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017” и авторите, публикуващи в тях,
споделят общ интерес в областта на защитата на авторското право. Авторите - защото искат
техните творчески произведения да бъдат защитени от плагиатство и други незаконни
действия. Издателят - защото трябва да защити работа на авторите при разпространението на
научните им резултати и достижения в докладите. Издателят иска с настоящото
споразумение официално писмено прехвърляне на авторските право от страна на автора(ите)
за публикувания от Издателя доклад.
Моля попълнете този формуляр в два екземпляра с предаването на доклада в уверение
на това, че желаете авторските права на доклада със заглавие:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
от автор (авторски колектив)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...,
ако докладът бъде приет за публикуване в сборниците на докладите от „XXII Научна
конференция с международно участие ЕМФ 2017”, да се прехвърлят от автора(ите) на
Издателя на сборника ТУ- София от датата на приемане за публикуване.
ПРАВА НА АВТОРА(ИТЕ). Този трансфер запазва следните права на автора(ите):
1. Патенти и търговски марки на автора(ите), както и правата на всеки процес, подход,
метод, алгоритъм или процедурата, описани в статията.
2. Правото да използва доклада при изготвяне на писмени записки на лекции,
учебници и учебни пособия или в дисертации.
3. Правото да използва доклада за представяне на други конференции и отпечатване в
списания след съгласуване с ТУ-София.
АВТОРСТВО. Ако докладът е изготвена съвместно с друг(и) автор(и), подписването на
настоящото споразумение за прехвърлянето на авторските права на Издателя се осъществява
и подписва от единия от авторите при условие, че той е информирал останалите съавтори за
условията за прехвърляне на авторското право на Издателя и поемане описаните по-долу
гаранции.
ГАРАНЦИИ
- Авторът(ите) гарантира(т), че докладът е оригинално произведение на автора(ите) и
резултатите не са били публикувани преди.
- Авторът(ите) гарантира(т), че докладът не съдържа клеветническо съдържание и не
нарушават правата на другите.
- Ако в настоящия доклад са включени откъси от произведения на друг(и) автор(и), то
те са цитирани коректно и съгласно изискванията.
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Ректор на ТУ-София
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