Dispoziţie

de publicare în Biblioteca Digitală
a Bibliotecii Judeţene Mureş

Biblioteca Judeţeană Mureş , din
reprezentată

Târgu-Mureş,

str. O.Enescu, nr. 2, jud.

Mureş,

cod

poştal

540052,

prin director drd. Monica Avram , dispune publicarea prin intern et în pagina Bibliotecii

Digitale sau alte mijloace ale tehnicii de calcul a următoarelor documente digitale:
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în format:
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-Acrobat .PDF,

Digitală

bibliotecă publică

digitale din

colecţia

fiind
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-PowerPoint,

colecţionarul

O

-Irnagine,
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-Sunet,

D

-Media

documentelor digital e a Bibliotecii

cu acces gratuit - poate pune la

dispoziţia

[X

Toate formatele electronice

Judeţene Mureş

- care

utilizatorilor bibliotecii documentele

sa prin internet sau alte mijloace ale tehnicii de calcul, cu scop de informare,

cercetare , învăţământ
inclusiv de pe internet

şi

scopuri non-profit. Biblioteca Digitală poate permite consultarea documentelor,

şi decărcarea

(copierea) lor pentru uzul personal. Drepturile de autor cît

de utilizare a documentelor în alte scopuri, inclusiv

activit ăţi

comerciale,

ap arţin

Bibliotecii

şi

dreptul

Judeţene

Mureş.
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Acest document provine de la Bibl ioteca Digital ă a Bibliotecii Jud eţ en e Mureş. Drepturile de autor a p arţ i n Bibliotecii Jud eţene
Autorul/proprietarul documentului digital este responsabil ca publicarea acestui document digital să nu lezeze drepturile altor
eventuali autori/proprietari. Biblioteca Ju deţe an ă Mures, prin intermediul Bibliotecii Digitale, se o b l i g ă să şteargă din baza de date a
bibliotecii documentul digital daca sunt dubii privind dreptul dc a-I pune la d i sp o ziţi a utilizatorilor bibliot ecii. Acest document digital poate
fi consultat, reprodus, dar numai pentru uzul personal sau pentru cercul normal al unei familii, în scop de informare, cercetare, în v ăţământ
ş i scopuri non-profit şi poate fi utilizat în aceste scopuri cu c ondiţia ca s ă fi fost a d us ă anterior la c u n o ş t i n ţa pu bli că, documentul s ă nu fie
alterat, s ă fie menţionată sursa, iar reprod ucerea să nu contra vină utilizării normale a documentului şi să nu îl prcjudicieze pe autor sau pe
titularul drepturilor de utilizare. Pentru orice a lt ă utilizare a documentelor digitale este nevoie de acordul autorului/proprietarului.
Biblioteca Digital ă îş i propune publicarea documentelor digitale destinate c on sult ă rii gratuite, cu scop de informare, în văţ ământ ş i
de cercetare.
Mureş.

