
DOVOLJENJE ZA OBJAVO PRISPEVKA V REVIJI KNJIŽNICA 

Naslov prispevka: 

Spodaj podpisan(i) avtor(ji) prispevka z zgornjim naslovom dovoljujem(o) njegovo objavo v reviji 
Knjižnica. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti (ISSN 0023-2424, ISSN 1581-
7903). Izjavljam(o), da je prispevek pripravljen v skladu z Navodili za prispevke.  

Izjavljam(o), da je prispevek izviren, da ga je napisal / so ga napisali spodaj podpisani avtor(ji), da ni bil 
objavljen nikjer drugje oziroma ni bil poslan v objavo nikamor drugam in da ne bo poslan v objavo 
nikamor drugam, dokler teče postopek odločanja o njegovi objavi s strani uredništva revije Knjižnica.  

Jamčim(o), da prispevek nedovoljeno ne posega v avtorske in druge pravice tretjih oseb. Od imetnikov 
pravic sem (smo) pridobil(i) dovoljenja za uporabo vseh avtorskopravno varovanih del oziroma njihovih 
odlomkov, vključenih v prispevek, prav tako pa sem (smo) navedel(i) njihov vir in avtorstvo. 
Prevzemam(o) vso odgovornost za morebitno škodo, ki bi z objavo vsebin nastala tretjim osebam. 

Na izdajatelja, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, prenašam(o) 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).

Prenos pravic velja za sam prispevek, pa tudi za vse dodatno gradivo (slike, skice, tabele itd.), ki je 
predloženo kot del prispevka oziroma kot njegov dodatek. Prenos je neizključen ter prostorsko in 
časovno neomejen. Velja za neomejene naklade, za uporabo v vseh oblikah in medijih ter v vseh jezikih. 
Če prispevek ne bo objavljen v reviji Knjižnica, prenos avtorskih pravic ne velja. 

Soglašam z objavo članka pod licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialna 4.0 Mednarodna (CC BY-NC 
4.0). Licenca uporabnikom dovoli deljenje (kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in 
obliki) in predelovanje (urejanje, predelava in vključevanje vsebine v lastna dela) avtorskega dela, če se 
navede avtorstvo in citira delo prve objave. Pri predelavi se delo deli pod enakimi pogoji kot izvirnik. 

Pričujoča izjava je priloga k prispevku.  

Ime in priimek avtorja (vrstni red kot v prispevku) Podpis 

Kraj in datum: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sl
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