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Скъпи колеги и приятели,

Надявам се, че Ви намирам в добро здраве!

Пиша Ви от името на екипа на сдружение Цифрова Република, за да Ви

поканя на обучение на тема „Авторско право за библиотеките“, което

ще се проведе неприсъствено на 16 май 2022 г. (целодневен

ангажимент).

Цифрова република организира това събитие съвместно с Creative

Commons България в отговор на ясното желание, изразено от наши

партньори, за повишаване на знанията в сферата на авторското право на

служителите на институциите за културно наследство в контекста както на

политиките за масова цифровизация, така и на предстоящите законови

промени, засягащи сектора.  

Ако желаете да се включите в обучението, моля, попълнете формата за

регистрация в срок до 6 май 2022 г. Цената на обучението е 250 лева

на институция, което позволява участието на до 3 служители на тази

институция в обучението. Подробности за лектора и темите, които ще

бъдат засегнати, както и условията за регистрация, можете да намерите

по-долу в настоящата покана.

Надяваме се, че ще можете да се присъедините към нас! Междувременно,

ако има нещо, което бихте искали да попитате или бихте искали да

споделите, моля, свържете се с нас.

Най-добри пожелания,

Ана Лазарова 

https://forms.gle/SNnbzuyYuPmtn96AA


За обучението:

Сутрешна сесия

● Основни понятия в авторското право: Автор. Други правоносители; Обект на

закрила с авторски и сродни права. Комплексни произведения. Бази данни.

● Имуществени и неимуществени права. Видове използване. Използване

онлайн - право на предоставяне на публично разположение. Режим на

заемане на електронни книги.

● Изключения и ограничения от авторското право. Свободно използване на

защитено съдържание. Обществено достояние. 

● Лицензиране. Стандартни лицензи. Creative Commons. Означения за

авторскоправен статус (Rights Statements).

Следобедна сесия

● Регулация на международно, европейско и национално ниво. Актуалната

реформа на авторското право в ЕС.

● Изключения в полза на институциите за културно наследство -

цифровизиране с цел съхранение.

● Нови режими на разширено колективно лицензиране и масова цифровизация

на културно наследство.

 За лектора:

Ана Лазарова е адвокат и представител по индустриална

собственост пред Българското патентно ведомство и

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Ана е завършила право в Софийски университет “Св.

Климент Охридски” и специализирала европейско право

във Франция. В момента е докторант в катедра

“Европеистика” на Философския факултет на СУ “Св.

Климент Охридски”, като преподава право на

интелектуална собственост на няколко специалности във

Философския факултет, в това число на “Публични

информационни системи” и “Библиотечни

информационни науки”.

Ана е председател на сдружение Цифрова Република и национален координатор (Chapter

Lead) на Creative Commons България, както и член на Координационната група на

Общността по авторскоправни политики (Copyright Community Steering Group) на

европейската мрежа за културно наследство Европеана. В последните години Ана се

занимава активно със сравнително правни изследвания и застъпничество в сферата на

авторското право на национално и европейско ниво.

https://www.linkedin.com/in/ana-lazarova/

https://www.linkedin.com/in/ana-lazarova/


За организаторите:

Цифрова република е сдружение, което обединява

юристи, IT специалисти, творци и активисти за

разработването на политики и проекти, насърчаващи

достъпа до информация и закрилата на цифровите права.

Основните проекти на сдружението са свързани с

реформата на авторското право в Европейския съюз и

свободния достъп до знание в България. 

https://www.digrep.bg 

 

 Creative Commons е международна организация, която

цели да повиши броя на произведенията, които са

обществено достояние и са свободни за разпространение и

преработка. Организацията е създала набор от лицензи,

които правят възможно свободното споделяне на

съдържание, а Creative Commons - България е нейният

официален български клон.

https://creativecommons.org 

Детайли за регистрация:

За да се регистрирате, моля попълнете тази форма.

Регистрацията се извършва отделно за всеки индивидуален участник.

Плащането на таксата в размер на 250 лева за една институция може да бъде извършено

на следната банкова сметка:

ТБ Алианц България, 

BIC: BUINBGSF IBAN: BG94BUIN95611000594363 (BGN) 

Данни на титуляра:

Сдружение "ЦИФРОВА РЕПУБЛИКА"

ЕИК: 204951036

 гр. София, България 

адрес: ул. Цанко Церковски №80, ет.2, ап.8 

 

Моля, потвърдете плащането на info@digrep.bg

https://www.digrep.bg/
https://creativecommons.org/
https://forms.gle/SNnbzuyYuPmtn96AA

