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Ophavsret for begyndere Morten Rosenmeier Hent PDF Forlaget skriver: Bogen handler om, hvad ophavsret
er, og hvad de ophavsretlige regler går ud på. Den henvender sig ikke til jurister, men til lægmænd, f.eks.

forfattere, forskere, arkitekter m.fl.

Bogen behandler bl.a.:

· Hvor står de ophavsretlige regler henne?

· Hvad kan beskyttes ophavsretligt?

· Hvad indebærer det at have ophavsret?

· Hvad må man gøre med et værk uden tilladelse fra ophavsmanden?

· Aftaler om ophavsret

· Hvem har ophavsret til en ansats værk, den ansatte eller arbejdsgiveren?

· Hvornår er ophavsretten krænket?

· Hvilke sanktioner er der, hvis nogen krænker ens ophavsret?

Bogen er udgivet med støtte fra Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under
hovedorganisationen Akademikerne (AC).

Forfatteren er formand for UBVA og professor i ophavsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns
Universitet.

INDHOLD
Forord

Kapitel 1. Hvad er ophavsret?
Kapitel 2. Ophavsrettens historie. Hvorfor har man en ophavsret?

Kapitel 3. Hvad kan være ophavsretligt beskyttet?
Kapitel 4. Hvem kan være ophavsmænd?

Kapitel 5. Hvilke rettigheder har ophavsmanden?
Kapitel 6. Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten

Kapitel 7. Overdragelser af ophavsret
Kapitel 8. Hvornår er et værk krænket?

Kapitel 9. Hvor længe varer ophavsretten?
Kapitel 10. Ophavsretslovens beskyttelse af produkter, der ikke er »værker«

Kapitel 11. Ophavsretlige spørgsmål, der har relation til udlandet
Kapitel 12. Hvad sker der, hvis man krænker ophavsretsloven?

Bilag. Ophavsretsloven
Litteratur- og forkortelsesliste

Stikord
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