Własność przemysłowa
warsztaty szkoleniowe
wydane certyfikaty unijne z zakresu
ochrony własności przemysłowej.
W trakcie warsztatów prezentowane
były następujące tematy:
– procedury uzyskiwania praw wyłącznych
w systemie krajowym na wszystkie
przedmioty własności przemysłowej,
– procedury uzyskiwania praw na
podstawie systemów międzynarodowych
(Patent Europejski, Wspólnotowy Znak

Wykłady miały miejsce w gmachu C-1,
s. 224 Audytorium im. prof. Mieczysława
Jeżewskiego, natomiast zajęcia praktyczne,
przeprowadzone zostały w laboratoriach
Uczelnianego Centrum Informatyki.
Warsztaty zostały otwarte przez Prorektora
ds. Nauki prof. Kazimierza Jelenia, który
objął swoim patronatem organizację tego
wydarzenia oraz dyrektor Biblioteki Głównej
AGH mgr Ewę Dobrzyńską-Lankosz.
Program warsztatów szkoleniowych
obejmował zagadnienia dotyczące
systemu ochrony własności przemysłowej
w odniesieniu do wszystkich tytułów
ochronnych i był skierowany do
pracowników naukowych, przedstawicieli
przemysłu, samorządu regionalnego, izb
gospodarczych i otoczenia
okołobiznesowego z terenu województwa
małopolskiego.
Projekt był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej i realizowany
przez ekspertów z Duńskiego i Polskiego
Urzędu Patentowego oraz pracowników
Biblioteki Głównej AGH. Na potwierdzenie
ukończenia szkolenia uczestnikom zostały

Towarowy, Wzór Wspólnotowy)
w zakresie udzielania praw wyłącznych,
– efektywne wykorzystanie w strategii
rozwojowej przedsiębiorstw, zasad
i przepisów regulujących własność
przemysłową i intelektualną,
– system patentowy, innowacyjność oraz
konkurencyjność przedsiębiorstw,
– metodologia korzystania z informacji
patentowej – baz danych patentów
i znaków towarowych mająca na celu
identyfikację luk technologicznych oraz
zdefiniowanie aktywności innowacyjnej
konkurentów.
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W dniach 25–26 września 2007 r. na
terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyły
się dwudniowe warsztaty szkoleniowe
„Wzmacnianie ochrony praw własności
intelektualnej i przemysłowej”.
Organizatorami tego wydarzenia była
Biblioteka Główna AGH i Centrum
Transferu Technologii AGH oraz Urząd
Patentowy RP i Danish Patent and
Trademark Office.

Program warsztatów został bardzo
dobrze przyjęty i wysoko oceniony przez
wszystkich uczestników, którzy wyrazili
swoje opinie w ankietach zebranych
w trakcie szkolenia.
Warsztaty były także doskonałą okazją
do promocji Regionalnego Ośrodka
Informacji Patentowej działającego
w Bibliotece Głównej AGH, który podjął się
zadania organizacji szkolenia. Ośrodek
działa na mocy umowy z dnia 31 stycznia
2005 roku zawartej pomiędzy Urzędem
Patentowym RP oraz Akademią GórniczoHutniczą. Do jego podstawowych zadań
należy świadczenie usług informacyjnych
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Warsztaty cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem, wzięło w nich udział
ponad 130 osób. Najliczniejszą grupę
stanowili pracownicy naukowi oraz
studenci AGH, reprezentujący niemal
wszystkie wydziały Uczelni, obecni byli
także goście z innych szkół wyższych oraz
rzecznicy patentowi okręgu
małopolskiego. Udział wzięli także
przedstawiciele licznych instytucji oraz
przemysłu z terenu Małopolski i nie tylko.

z zakresu własności przemysłowej nie tylko
dla środowiska Uczelni ale także całego
regionu. Usługi te obejmują:
– udzielanie informacji i pomocy
w prowadzeniu przez użytkowników
poszukiwań w bazach patentowych,
znaków towarowych i prawa
wynalazczego,
– udostępnianie baz na CD i DVD,
– prowadzenie poszukiwań dokumentacji
patentowej w dostępnych bazach
internetowych,
– opracowywanie kwerend telefonicznych
i mailowych (np. przesyłanie drogą
elektroniczną pełnych tekstów opisów
patentowych, sporządzanie
bibliograficznych zestawień
tematycznych literatury patentowej),
– opracowywanie materiałów
informacyjnych wspomagających
wyszukiwanie (instrukcje do
poszczególnych baz danych, ulotki
z adresami internetowymi najbardziej
wartościowych źródeł internetowych).
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