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Условия за употреба на лицензирани електронни книги чрез Wiley Оnline Library 
http://www.onlinelibrary.wiley.com 

 
Разрешена употреба: 
1. Оторизираните потребители имат право да изтеглят, търсят, визуализират и преглеждат, копират и 

запазват на твърд диск или на дискета и да съхраняват или разпечатват единични екземпляри от 
отделни статии, глави или друго от Лицензираните електронни продукти за своя лична употреба, за 
научни, образователни и изследователски цели. Освен това Оторизираните потребители имат право да 
предават такива материали на трети страни – колеги, на хартия или в електронен формат, за лична 
употреба, за научни, образователни и изследователски цели или професионални цели, но при никакви 
обстоятелства за препродажба, системна редистрибуция или за други цели. Освен това, Оторизираните 
потребители имат право да използват, като посочват източника, стойности, таблици и кратки извадки от 
отделните статии, раздели или друго от Лицензираните онлайн продукти в своята научна, 
изследователска или образователна дейност, като например книги и статии. 

 

2. Всички Оторизирани потребители имат възможност да създават страница „Моят профил”, която им дава 
възможност да създават папки с данни и връзки към статии, раздели и друго от Лицензираните 
електронни продукти, което представлява интерес, и критерии за търсене, които могат да бъдат 
повторно използвани от тях. За тази цел, Оторизираният потребител трябва да избере и регистрира 
потребителско име и парола, които той трябва да опазва в тайна и да не ги разгласява или споделя с 
други лица. 

 

3. Оторизираните потребители, които са членове на факултета или на персонала на Лицензополучателя, 
могат да изтеглят и отпечатват много копия от материали от Лицензираните електронни продукти за 
целите на създаване на информационна колекция, състояща се от много източници за употреба по 
време на учебни занятия (курсов пакет) или виртуална учебна среда, за разпространение на студентите в 
учебното заведение на Лицензополучателя безплатно или срещу заплащане на разходите. Материалите 
от Лицензираните електронни продукти могат също да се съхраняват в електронен формат в защитени 
електронни папки с данни, до които достъп имат Оторизирани потребители, които са студенти в 
учебното заведение на Лицензополучателя, като част от своята курсова работа, при условие че се 
прилагат разумни методи за контрол на достъпа като потребителско име и парола. 

 
Неразрешена употреба:   
4. Оторизираните потребители нямат право да копират, разпространяват, предават или да възпроизвеждат 

по друг начин, продават или препродават материали от Електронните продукти; да съхраняват такива 
материали в друга форма или носител в система за извличане; както и да предават такива материали, 
пряко или косвено, за употреба на услуга срещу заплащане, като доставка на документи, или за 
употреба от информационен посредник или за системно разпространение, независимо дали за 
търговски или нетърговски цели, срещу възнаграждение или безплатно. 

 

5. Лицензополучателят и неговите Оторизирани потребители нямат право да отстраняват, закриват или 
изменят уведомления за авторско или собственически права, позоваване на автор или отказ от 
отговорност, посочени в Онлайн библиотеката на “Уайли”. Оторизираните потребители нямат право да 
обединяват материали от Електронните продукти с други материали или да създават по друг начин 
производни произведения във всякаква среда. 

 
6. Оторизираните потребители нямат право да ограничават или възпрепятстват достъпа на други 

Оторизирани потребители или употребата на Онлайн библиотеката на “Уайли” и Лицензираните 
електронни продукти. 
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