
Факултет: Архитектурен
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Специалност: Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: LAW1183
2. Наименование на учебната дисциплина: Авторски и изпълнителски права
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Даниела Михалева
9. Резултати от обучението за дисциплината – дисциплината е предназначена да
предостави на обучаваните основни знания относно правната регламентация и закрилата
на резултатите от творческата дейност на човека и в частност – създаването на тези
резултати и предоставянето на закрила, средствата за защита срещу нарушения, както и
правните средства за използване на авторските и изпълнителските права.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: не
12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина „Авторски и изпълнителски права“
обхваща въпросите за обектите на авторското право, както и с правата на техните
създатели и носители. Разглеждат се и сродните на авторското права. Отделено е място и
на авторските договори – динамиката на авторското право. Акцентира се на проблемите
относно защитата на тези права, като се разглеждат формите на отговорност при
нарушение на авторските и сродните права. Студентите се запознават и с международно-
правната закрила на авторското право и сродните му права, както и с основните
международни конвенции. Изучават се договорите на Световната организация за
интелектуална собственост и Споразумението TRIPs, досежно тези права. Отделено е
място и на някои актуални проблеми на авторското право, свързани с „пиратството” в
интернет.
13. Препоръчителна литература:

1. Саракинов, Г., Авторско право и сродните му права в Република България, С.,
2013;

2. Лозев, Е., Авторски и изпълнителски права в музиката, С., 2011;
3. Лозев, Е., Договорите на Световната организация за интелектуална

собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други
актуални авторскоправни проблеми, С., 1999;

4. Каменова, Цветана, Международно и национално авторско право, С., БАН,
2004;

5. Лозев, Е., Актуални проблеми на авторското право и сродните му права, С.,
2007 г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
занятия.
15. Методи за оценка и критериие: писмен/устен изпит. Методът за оценяване се
основава на комплексна крайна оценка, в която участват резултатите от:
краен/семестриален изпит, участие, присъствие, индивидуални задания,  курсова работа
/10-15 стр. макс./
16. Език на преподаване: български


