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Разрешена употреба: 
Лицензополучателят може: 
• Да предоставя на оторизираните потребители достъп до лицензираните материали 

чрез защитена мрежа; 
• Да предоставя отделни печатни или електронни копия на единични статии по искане на 

отделни оторизирани потребители до 25 копия за всеки такъв член 
Оторизираните потребители могат: 
• Да търсят, визуализират, извличат и показват на екрана лицензирани материали; 
• Да разпространяват един-единствен екземпляр на отделните статии от лицензираните 

материали в печатна или в електронна форма до други потребители, които си 
сътрудничат с оторизираните потребители, но само за целите на честната употреба за 
нетърговски, изследователски и образователни цели; 

• Да разпечатват едно копие или да изтеглят и запишат отделни статии или части от 
лицензираните материали за образователни цели; 

• Да използват лицензирани материали за курсови пакети, електронни резерви за 
специфични образователни курсове за студенти, както и за виртуално обучение на 
оторизирани потребители, като се извършва подходящо признание на източника, 
заглавие, автор на извадката и името на издателя; 

• Да ползват лицензираните материали отдалечено чрез потребителско име и парола, 
които не могат да бъдат споделяни с трети лица 

 
Неразрешена употреба: 
Лицензополучателят и оторизираните потребители не могат:   
• Да ползват в цялост или част от лицензираните материали за търговска употреба; 
• Да премахват или променят имената на авторите или на издателя от лицензираните 

материали; 
• Да правят печатни или електронни копия на множество извадки или да правят няколко 

копия на всяка част от лицензираните материали за други цели, освен изрично 
разрешените от този Лиценз; 

• Да изтеглят или разпространяват всяка част от лицензираните материали по всяка 
електронна система или мрежа, включително без ограничение на интернет и 
световната мрежа, различна от защитената мрежа 

• Да подготвят, публикуват или разпространяват производни произведения или 
произведения, които съчетават лицензираните материали с всякакъв друг материал, 
различен от иначе позволено в този Лиценз 

• Да променят, адаптират или модифицират лицензираните материали. 
 
 

http://www.emeraldinsight.com/

