
« КУРС ПО АВТОРСКО ПРАВО НА ХАРВАРД» 

 

Международен правен център - ILAC, официален представител на 

Университета Харвард за CopyrightX в България, в партньорство с Университет 

по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) имат 

удоволствието да Ви поканят да вземете участие в тазгодишното издание на най-

престижното събитие в областта на авторското право за България – курс на 

университета Харвард – Copyright X. Този курс предоставя уникална възможност 

на българската аудитория да се докосне до обучение от Бръшляновата лига на 

университетите в САЩ.  

Специализираният курс CopyrightX е под егидата на най-стария 

университет в САЩ – университета Харвард, в който са учили известни имена 

като Джон Кенеди, Ал Гор, Барак Обама, Бил Гейтс, Марк Зукърбърг и много 

други. Курсът е иницииран и разработен от Уилям Фишър III, професор по 

право на интелектуалната собственост към Харвард.  

Курсът има изцяло практическа насоченост. Предназначен е както за 

юристи, така и за специалисти без юридическо образование, като за тях е 

предвиден специален встъпителен модул за терминологично навлизане в 

материята. По време на учебните сесии ще се разгледат въпроси, свързани със 

защита на личните данни и пресечната точка с авторските права, особеностите 

на защита на софтуерните продукти и по специално: спецификата на защитата 

на личните данни и авторското право; разликите между защитата на обекти на 

авторското право в Европейския съюз и в САЩ; особеностите при защита на 



авторските права върху софтуер и бази данни; какво трябва да се знае за 

лицензионните договори за ползване на софтуер; как да търсим правата си в ЕС 

и в САЩ при нарушение на авторското право; каква е отговорността на онлайн 

платформите по повод на авторските права съгласно новите Европейски 

директиви; какво е особеното на Open Source; кой в действителност е собственик 

върху правата на софтуера – разработчикът (дивелъпърът) или неговият 

работодател? 

Обучението се провежда от Брус Уитфилд, асоцииран преподавател 

към Университета Харвард за CopyrightX. По време на обучението курсистите 

ще бъдат подготвяни и за крайния изпит, който ще имат възможността да 

положат. Всеки, успешно издържал изпита, ще получи сертификат от 

университета Харвард за курса. 

Курсът CopyrightX 2020 ще се проведе в УниБИТ, гр. София, УниБИТ 

1, бул. Цариградско шосе № 119. Програмата е изцяло на английски език и е 

напълно синхронизирана с изискванията на университета Харвард. Тази година 

курсът ще се проведе в събота и неделя, без откъсване от работния процес, 

по предварително установен график и сесии в рамките на 5 учебни часа (5 x 40 

мин.). Официалното представяне на курса и лектора ще бъде на 10 октомври 

2020 г. в Заседателна зала „проф. Стоян Денчев“ в УниБИТ, непосредствено 

преди първата лекция. Курсът ще проведе съгласно установения график, както 

следва: 

График на провеждането на курса:  

10-11.10.2020 г. (събота и неделя) от 10.00 ч. до 14.00 ч. 

24-25.10.2020 г. (събота и неделя) от 10.00 ч. до 14.00 ч. 

07-08.11.2020 г. (събота и неделя) от 10.00 ч. до 14.00 ч. 

14-15.11.2020 г. (събота и неделя) от 10.00 ч. до 14.00 ч. 

Повече информация за курса, таксите и условията може да 

намерите на официалната страница на Международен правен център 

- ILAC. Запитвания към организаторите могат да се изпращат на имейл 

office@ilac.eu или на телефон +359 877 772 602. В случай, че проявявате 

интерес Вие или служители на Вашата организация да вземат участие в 

курса, може да попълните регистрационната форма на уеб адрес: 

https://ilac.eu/ 

Срокът за записване е 9 октомври 2020 г., 16:00 ч. Цената на 

курса е  1000 EUR без ДДС. Цена за докторанти и студенти от УниБИТ: 

300 EUR без ДДС. За регистрация на млади юристи и студенти по право от 

всички университети в страната има отстъпка, за която можете да получите 

допълнителна информация от организаторите на курса на посочените по-

горе контакти.  

ОЧАКВАМЕ ВИ ! 


