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Biblioteka Główna AGH


Biblioteka Główna Akademii
Górniczo-Hutniczej (do 1949
Akademii Górniczej) - jedna z
największych bibliotek technicznych
w kraju - powstała w roku
akademickim 1921/22. W roku 1966
Biblioteka Główna otrzymała własny,
wolnostojący budynek.



Zbiory - w 1922 roku 1.387 tomów,
w 1990 r. księgozbiór wzrósł do
1.151.392, a w 2004 - do 1.775.800
jednostek obliczeniowych (książek,
woluminów czasopism, norm,
patentów, map itp.).



Zbiory specjalne to 770 tys. jednostek
obliczeniowych – wśród nich 665 tys.
jednostek stanowią patenty

Ośrodek Informacji Patentowej w strukturach
Oddziału Zbiorów Specjalnych BG AGH.


30.07.1992 – pierwsza umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP
a Biblioteką Główna AGH. Został utworzony Ośrodek Informacji Patentowej. Urząd
Patentowy nadal bezpłatnie przekazywał polskie opisy patentowe oraz inne swoje
wydawnictwa. Biblioteka otrzymała także w depozyt pierwsze bibliograficzne
i pełnotekstowe bazy danych CD:
Espace World, Espace-Access (A), Espace Preces



31.01.2005 – nowa umowa zawarta pomiędzy Urzędem Patentowym RP
a Akademią Górniczo-Hutniczą. Na jej mocy powołano Regionalny Ośrodek
Informacji Patentowej. Urząd Patentowy RP zobowiązał się do udzielania pomocy
ośrodkowi w zakresie:
- szkoleń dla pracowników
- wyposażania ośrodka w źródła informacji (papierowe i elektroniczne)
- poprawy infrastruktury technicznej (ośrodek otrzyma serwer i profesjonalne
oprogramowanie)

Czytelnia Norm i Patentów
Biblioteka Główna AGH
II p, pok. 315
pon: 9-17
wt-pt: 8-18
sob.: 9-16
Do dyspozycji czytelników są
24 miejsca czytelnicze oraz
5 stanowisk komputerowych

Zbiory patentowe:







polskie opisy patentowe od 1924 roku
niemieckie opisy patentowe NRD
patenty radzieckie z lat 1958-1970
Wydawnictwa Urzędu Patentowego RP
m.in.:
 Biuletyn Urzędu Patentowego
(BUP)
 Wiadomości Urzędu Patentowego
(WUP)
 Międzynarodowa Klasyfikacja
Patentowa
 Międzynarodowa Klasyfikacja
Towarów i Usług
 Międzynarodowa Klasyfikacja
Wzorów Przemysłowych
Literatura dotycząca prawa własności
przemysłowej
 komentarze prawne, poradniki,
leksykony, materiały konferencyjne
 czasopisma: Patent, Innowacje w
Europie

Bazy danych:












ESPACE ACCESS (A)
ESPACE ACCESS (B)
ESPACE PRECES
ESPACE WORLD
ESPACE BULLETIN
ESPACE LEGAL
ESPACE GLOBALPAT
POLPAT
TRACES
BAZY INTERNETOWE

Usługi informacyjne







wyszukiwanie literatury patentowej w dostępnych źródłach papierowych
i elektronicznych
kwerendy informacyjne dotyczące patentów, znaków towarowych i innych
przedmiotów ochrony własności intelektualnej
udzielanie wstępnej informacji na temat procedur postępowania przed
Urzędem Patentowym
prowadzenie działalności dydaktycznej dla studentów naszej Uczelni
z zakresu wyszukiwania literatury patentowej w bazach danych
organizowanie zajęć dla innych zainteresowanych grup użytkowników (od
kilku lat prowadzone są lekcje dla uczniów gimnazjów i liceów)

17.09.2005 – Seminarium
„Współpraca z Europejskim Urzędem Patentowym”

17 września 2005 roku w Bibliotece
Głównej AGH odbyło się seminarium
szkoleniowe "Współpraca z Europejskim
Urzędem Patentowym". Seminarium zorganizowane przez BG AGH oraz Urząd
Patentowy RP - poświęcone było
omówieniu programu współpracy
wielostronnej CA/49/04 Rev.1
W ramach programu pięć wybranych
ośrodków w Polsce (w tym także BG AGH)
otrzyma pomoc w postaci serwera i
profesjonalnego oprogramowania do
wyszukiwania informacji patentowej.

Seminarium 17.09.2005

Otwarcia seminarium dokonał Prorektor ds.
Nauki, prof. dr hab. Kazimierz Jeleń oraz
dyrektor BG AGH Ewa DobrzyńskaLankosz. Brali w nim udział: zastępca
prezesa UPRP Sławomir Wachowicz,
dyrektorzy departamentów UPRP,
przedstawiciele ośrodków PATLIB objętych
programem współpracy wielostronnej oraz
dyrektor programów współpracy
międzynarodowej w EPO - dr Georg
Pantoglou, który przedstawił szczegóły
wdrażania ujednoliconego narzędzia
wyszukiwawczego informacji patentowej.
Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić
Bibliotekę i zapoznać się bliżej z jej
działalnością.

Seminarium 17.09.2005

