
.,. to imponująca liczba wobec niemal 71 tysięcy książek 
w pełnej ofercie serwisu, ale Biblioteka przeznaczyła 
część budżetu na zakup dostępu do książek zgłoszonych 
przez użytkowników. Niedostępne pozycje z tekstem 
Posiadasz dostęp tylko do fragmentu książki. Twoja 
biblioteka nie wykupiła dostępu do tej publikacji. Zgłoś 
zapotrzebowanie można zamówić na dwa sposoby: 
w serwisie IBUK Libra poprzez ikonę zgłoś zakup bi
bliotece lub przez wypełnienie formularza.Propozycja 
zakupu książki " dostępnego na stronie internetowej 
Biblioteki. Udostępnione e-booki można czytać poprzez 
wbudowany czytnik na stronie przeglądarki. 

Drugim serwisem jest NASBI (http://nasbi.pl/), czyli 
Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka, określana 
jako internetowa wypożycza l nia specjalistycznych e
-booków. Biblioteka od czerwca 2015 roku udostępnia 
w ramach tej bazy 789 publikacji z kolekcji Informatyka. 
Ograniczeniem bazy jest to, że może z niej korzystać 
jednocześnie tylko 5 użytkowników, na dodatek serwis 
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wymaga indywidualnej rejestracji w bazie NASBI (http:// 
nasbi.pl/rejestracja.html) - wyłącznie na podstawie 
adresów mailowych z systemu poczty Politechniki 
Łódzkiej. Osoby, które chcą korzystać z NASBI poza 
siecią politechniczną muszą dodatkowo uzyskać kod 
od administratora bazy na PŁ (kontakt: be@lib.p.lodz. 
pl). Czytanie książek odbywa się przez opcję .Pożycz~ 
która na 14 dni udostępnia książkę na wirtualną półkę 
zalogowanego użytkownika. W serwisie tym niedostęp
ne jest zapamiętywanie plików czy wydruki. 

Katalog dostępnych w Bibliotece książek elektronicz
nych może zostać rozszerzony w razie zapotrzebowania 
użytkowników Biblioteki na określone tytuły. Propozycje 
należy zgłaszać do Oddziału Zbiorów Elektronicznych 
(oze@lib.p.lodz.pl),ewentualnie przez formularz„Propo
zycja zakupu książki "na stronie internetowej Biblioteki. 
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Informacja patentowa 

dla wszystkich 
W nowym roku akademickim Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteki Po
litechniki Łódzkiej (OIPBPŁ) powraca do organizacji spotkań o charakterze 
szkoleniowym mających na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy z zakre
su ochrony własności intelektualnej. 

Na nasze spotkania niezmiennie 
zapraszamy pracowników, dokto
rantów i studentów Politechniki 
Łódzkiej. 

Każdy kto choć raz skorzysta 
z informacji patentowej może się 
przekonać, że jest ona przydatna nie 
tylko dla rzeczników patentowych 
oraz ekspertów urzędów paten
towych orzekających w sprawach 
o udzielenie praw wyłącznych, lecz 
także dla znacznie szerszego grona 
odbiorców - wynalazców, pracow 
ników naukowych, studentów, 
przedsiębiorców czy też doradców 
biznesowych. 

W odpowiedzi na licznie za-

pytania doc ie rające do nas spo· 
za środow iska akademickiego, 
przygotujemy także spotkania dla 
przedstawicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw. W czasie naszych 
spotkań zaprezentujemy jak zbadać 
stan techniki, w jaki sposób określić 
czystość patentową, jak sprawdzić 
zasięg czasowy ochrony wynalazku 
lub znaku towarowego. Omówi· 
my podstawowe funkcjonalności 
elektronicznych, ogólnodostęp· 

nych źródeł informacji patentowej, 
udzielimy informacji nt. zgłoszeń 
patentowych np. opłat, procedur. 
Podpowiemy w jaki sposób chronić 
znak towarowy firmy i sprawdzić, czy 

nazwa nie narusza czyjegoś znaku 
towarowego. 

Aktualna oferta spotkań szkole
niowych znajduje się na stornie OIP 
BPŁ (http:/ /bg.p.lodz.pl/oip/). 

Zwracamy się także z prośbą 
o nadsyłanie zagadnień, jakie chcie
liby Państwo poruszać na naszych 
spotkaniach. Zapraszamy do kon
taktowania się z nami osobiście (OIP 
BPŁ, B22, Ili p. pokój 307), pocztą 
elektroniczną (oipbpl@lib.p.lodz. 
pl) lub telefonicznie (42 631 20 68). 
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