ANNALES

IZJAVA O AVTORSTVU IN AVTORSKIH PRAVICAH
Prosimo, preberite izjavo ter jo izpolnjeno in podpisano pošljite na naslov:
Uredništvo ANNALES, Garibaldijeva 18, 6000 Koper, Slovenija
in/ali kot .pdf file na naslov: annales@mbss.org

Naslov članka:
Avtor/ji:
Odgovorni avtor
(v kolikor je avtorjev več):

1. Prenos avtorskih pravic
Podpisani/a avtor/ica članka prenašam na revijo ANNALES – Series Historia Naturalis materialne
avtorske pravice za dani članek, za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse medije
neizključno, časovno in prostorsko neomejeno v primeru objave članka. Pri tem da vse moralne
avtorske pravice pripadajo avtorju objavljenega prispevka.
Avtorji dodeljujejo izdajatelju Zgodovinskemu društvu za južno Primorsko pravico do uporabe
svojih imen in biografskih podatkov, vključno z navedbo ustanov zaposlitve, za promocijo
publikacije.
Strinjam se, da na izdajatelja neizključno ter prostorsko in časovno neomejeno prenesemo
naslednje materialne avtorske pravice:
- pravico reproduciranja, vključno s pravico shranitve v elektronski obliki (23. čl. ZASP);
- pravico distribuiranja (24. čl. ZASP);
- pravico dajanja na voljo javnosti (32a čl. ZASP).
Dovoljujem, da lahko izdajatelj te pravice neizključno ter prostorsko in časovno neomejeno
prenese na tretje osebe, ki jih lahko prenašajo naprej.
Če prispevek ne bo objavljen, je prenos avtorskih pravic ničen.
Izjavljam, da pred objavo besedilo članka ne bo objavljeno ali posredovano v institucionalne
repozitorje, digitalne arhive, ipd. Po objavi članka mi uredništvo dovoljuje objavo izvirne
različice članka v pdf-ju, ki je dostopna na spletni strani uredništva (www.zdjp.si), na druga
akademska spletna mesta (npr. Academia.edu, ResearchGate itd.).
2. Izjava o avtorstvu
Kot avtor/ica izjavljam, da je članek izvirno delo, napisano s strani navedenih avtorjev, ki še ni
bilo objavljeno, ne vsebuje nelegitimnih trditev, ne krši pravic drugih, ter da so bila pridobljena
vsa potrebna pisna dovoljenja za navajanje drugih virov.

3. Soavtorstvo
V kolikor je bil članek napisan v sodelovanju z drugimi avtorji, podpisnik/ica pričujočega obrazca
izjavljam, da sem bil/a pooblaščen/a s strani vseh soavtorjev za podpis pričujoče izjave v
njihovem imenu, in se strinjam, da o pogojih sporazuma obvestim soavtorje.
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