Ochrona własności
intelektualnej

Przedmowa

Wydanie 5.

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Przedmowa
Wydanie czwarte podręcznika „Ochrona własności intelektualnej” było logicznym następstwem wydania trzeciego, które przez Czytelników zostało ocenione
jako źródło akademickie. Natomiast wydanie piąte to rezultat przydatności opracowania, które zostało uznane za spełniające rolę w teorii (nauka) i praktyce życia
codziennego.
Najnowsze wydanie wymagało jednak pewnej ingerencji w tekst, przede
wszystkim w postaci uaktualnienia przepisów, a także sprawdzenia, czy odwołania
do źródeł internetowych są nadal aktualne. Dodać warto, że uchwalona w marcu
2019 r., po wielu uzgodnieniach i komplikacjach, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym oraz
ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, po kolejnych zmianach, obowiązujących od 14.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), znalazły również omówienie w obecnym wydaniu. Oczywiście obowiązująca ustawa dokonuje
w zakresie swojej regulacji wdrożenia stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.
Dodatkowo w książce ujęto wizerunek i jego ochronę, które wprawdzie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych istniały wcześniej, ale dotychczas
w żadnym wydaniu pracy nie były rozpatrywane. Omówienie wizerunku poszerzono o normy innych ustaw, co umożliwi szersze zapoznanie się z tą problematyką.
Zmienione przez ustawodawcę akty unowocześniły rozwiązania, zarówno
w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, jak też intelektualnej własności
przemysłowej. Dostosowały je do potrzeb krajowego, jak i zagranicznego obrotu
gospodarczego przez wprowadzenie zmian w przepisach prawnych, spowodowały
też dokładniejsze wyjaśnienie terminologii, którą się posługują, i lepiej skorelowały z dyrektywami Unii Europejskiej.
Aktualizacja podręcznika umożliwiła przekazanie Czytelnikom, a w szczególności
studentom studiów nieprawniczych najnowszej wiedzy z zakresu własności intelektualnej, dzięki czemu uniemożliwi popełnianie plagiatu oraz bezprawne wykorzystywanie
zarówno dzieł z zakresu prawa autorskiego czy praw pokrewnych, jak również projektów wynalazczych, znaków towarowych lub usługowych czy też oznaczeń geograficznych. Zapobiegnie również kłopotom, wynikającym z naruszenia wizerunku.
Toruń, 1 marca 2022 r.
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