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:       Относно нарушаване на авторското право и сродни права

ДО
   Българска народна библиотека

www  .  narodnabiblioteka  .  info  

 ,Уважаеми Господа

  „ ”        Книгоиздателска къща Труд ООД е изключителен собственик на правата за електронно 
 разпространение на    .творчеството на Елин Пелин

          ,   На Вашата Интернет страница е качено цялото творчество на Елин Пелин което е 
  .       .нарушение на ЗАПСП Настояваме незабавно то да бъде свалено оттам
            За да не бъдат ощетени вашите потребители или пък Вашата библиотека да изглежда 

,        непълна предлагаме да поставите линкове към нашия сайт www  .  znam  .  bg  .    Така този автор и 
         ,       текстовете му ще могат да се използват чрез Вашата страница но ще се намират на законното им 

.място
     :Линк към творчеството на Елин Пелин  

http://www.znam.bg/com/action/showSubCategory?categoryID=611&sectionID=5
     „   ”     Също така очакваме да свалите Пътешествията на Гъливър с автор Джонатан Суифт и 

„ ”    ,           Винету с автор Карл Май тъй като преводите им на български език също са собственост на 
 „ ”. издателство Труд

       :За повече информация може да ни пишете на
. „ ” 15ул Дунав
.  1000гр София
 или rumen  @  trud  .  bg   
./  02/ 987 29 24тел факс

,   Приемаме че това      .     нарушение на закона е направено неволно Надяваме се то да бъде 
    5 ( )  .   ,      отстранено в срок от пет работни дни В противен случай ще сме принудени да си потърсим 

      .правата с всички предвидени от закона мерки

    ,Като ставаме с добри чувства

 :С уважение
/  / Никола Кицевски
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