
 

 

Proaktivno delovanje knjižnic (2): uspehi, izkušnje in dileme v praksi 

Posvetovanje sekcij ZBDS 2023 

(20. - 22. september 2023, IZUM, Maribor) 
 
 
Pogoji sodelovanja 
 
1) Kot avtor izvlečka in prezentacije članka z zgoraj navedenim naslovom na naročnika neizključno 
ter prostorsko in časovno neomejeno prenese naslednje materialne avtorske pravice: pravico 
reproduciranja, vključno s pravico shranitve v elektronski obliki (23. čl. Zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah (ZASP)), pravico distribuiranja (24. čl. ZASP), pravico dajanja na voljo javnosti (32. a čl. 
ZASP), pravico predelave, izključno za namen prevoda (33. čl. ZASP).  
 
Omenjeni prenos pravic se nanaša na samo delo, pa tudi na vse dodatno gradivo (slike, skice, tabele 
itd.), ki je predloženo kot del dela oziroma kot njegov dodatek, in velja za neomejene naklade, za 
uporabo v vseh oblikah in medijih ter v vseh jezikih.  
 
Avtor dovoljuje, da naročnik pridobljene materialne avtorske pravice prenese na tretje osebe, ki 
smejo delo dati na voljo javnosti pod pogoji, ki v nekomercialne namene dovoljujejo prosto in 
neomejeno reproduciranje, distribucijo in dajanje na voljo javnosti ter predelavo z namenom 
prevoda, ne glede na obliko in medij, pod pogojem, da je avtorstvo izvirnega dela ustrezno 
navedeno, v kolikor pa je kasneje reproduciran ali razširjan le del dela, ali pa je iz dela ustvarjeno 
izvedeno delo, je treba na reproduciranih oziroma razširjanih različicah jasno označiti tudi to. 
 
2) Soglašam, da snemate ali na kakršen koli drugi način zabeležite moje sodelovanje na 
posvetovanju. Izrecno soglašam, da v posnetkih sodelovanja in v drugih materialih, ki temeljijo na 
teh posnetkih, v celoti ali delno uporabite moje ime, glas, podobo, izrečene besede,gibanje, skratka 
sodelovanje v širšem pomenu ter hkrati razumem, da jih boste uporabljali v izobraževalne in 
promocijske namene. 
 
Soglašam, da lahko brez nadaljnjih obvez do mene, v celoti ali delno uporabite zvočni in/ali video 
posnetek sodelovanja na posvetovanju ter da zvočni in/ali video posnetek uredite po lastni presoji. 
Prav tako soglašam, da posnetke oziroma zapise mojega sodelovanja pri posvetovanju kopirate, 
distribuirate, pripravljate na njihovi podlagi izvedena dela, jih javno predvajate in prikazujete, 
oglašujete in objavite. 
 
Soglašam, da ste skupno ali posamično nosilec vseh pravic, vključno z avtorsko pravico na izvirniku in 
vseh kopijah takšnih zvočnih in video posnetkov ter zapisov, z vsemi medijskimi pravicami, tako v 
Sloveniji kot po celem svetu. Dovoljenje dajem v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov in v 
povezavi z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. V skladu s politiko Zveze bibliotekarskih 
društev Slovenije je dostop do njenih spletnih vsebin javen in prosto dostopen. S tem Zveza podpira 
in uresničuje domača in mednarodna priporočila oziroma deklaracije o zagotavljanju prostega 
dostopa do znanstvenih objav. 
 


