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Заява аўтара тэксту 
 

1) Заяўляю, што мой уласны тэкст, аўтарам якога я з’яўляюся, пад назвай 

…………………………………………………………………......................................................... ...... .... 

………………………………………….............................................................................................. ........ .... 

можна лічыць цалкам арыгінальным,  ён не парушае любых правоў трэціх асоб. Я валодаю 

неабмежаваным аўтарскім правам (асабістым і ўласным) на тэкст, прапанаваны да публікацыі ў 

часопісе «Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education».   

2) Заяўляю, што ўказаны тэкст да гэтага часу не быў нідзе апублікаваны ні на адной мове. 

3) Заяўляю, што ўказаны тэкст у цяперашні час не ўдзельнічае ні ў якім іншым выдавецкім працэсе ў 

іншым выдавецтве. 

4) Заяўляю, што не аддам указаны тэкст іншаму выдавецтву, пакуль не скончыцца выдавецкі працэс з 

мэтай публікацыі ў «Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and 

Education».   

5) Выражаю згоду на правядзенне неабходных змен ва ўказаным тэксце, якія патрабуюцца згодна з 

правіламі рэдакцыйнай апрацоўкі. 

6) Выражаю згоду на бясплатную публікацыю (выданне) указанага тэксту ў «Religious and Sacred 

Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education» у электроннай форме на Інтэрнэт-

старонцы (Open Access) і ў папяровай форме, і з гэтым не будуць звязаны ніякія фінансавыя прэтэнзіі 

з боку мяне або трэціх асоб. 

7) Заяўляю, што выдавецкія ўмовы публікацыі ў вышэй названым часопісе мне вядомы і што я 

згодзен з імі. 

8) У адпаведнасці з Законам ад 29.08.1997 r. аб абароне асабістых дадзеных («Дзённік Устаў 

Рэспублікі Польшча», 1997, № 133, п. 883 з пазнейшымі змяненнямі) выражаю згоду на выкарыстанне 

маіх асабістых дадзеных і адраса для кантактаў рэдакцыі са мной у справе прапанаванага да 

публікацыі тэксту. 

9) Згодна на публікацыю а) майго афіцыйнага адраса электроннай пошты б) інфармаціі пра маю 

пасаду ва ўніверсітэце і інфармацыя пра адрас інстытута. 

  

 

……………………………………………........................................................................................................... 
Поўнае імя (імёны) і прозвішча аўтара тэксту, навуковае званне і ступень, пасада 

(запоўніць разборліва друкаванымі літарамі) 

Адрас аўтара для перапіскі і тэлефон (толькі для рэдакцыі для навуковых мэтаў): 

Вуліца/праспект/плошча ...................................................................... № дома /памяшкання .... / ..... 

Індэкс  ........... Населены пункт ................................ Штат/вобласць/акруга .......................... 

Дзяржава ......................................................................................................................................................... 

Адрас e-mail: .........................................................................Tэлефон: ........................................................ 

Месца працы (універсітэт): ................................................................................................................ 

(назвы  факультэта/інстытута/кафедры/аддзела/лабараторыi/кабінета) ..................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Вуліца/праспект/плошча ...................................................................... № дома .... / ..... 

Індэкс  ........... Населены пункт ................................ Штат/вобласць/акруга .......................... 

Населены пункт .......................................... , дата ............................ г. (дд-мм-гггг),  



Подпіс: ........................................................... 


