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Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zaprezentowa-
ło swój dorobek na 9. Targach Ciekawej Książki, waż-
nym wydarzeniu branży księgarskiej i wydawniczej.

W Targach, którym przyświecało motto Tak pisać 
by słowom było ciasno, a myślom przestronnie udział 
wzięło blisko 60 wystawców, którzy przyjechali do 
Łodzi promować swoje najgorętsze tytuły. Targi od-
wiedziło ponad 12 tysięcy osób.

PŁ na Targach
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zaprezentowa-

ło ponad 150 tytułów, będących aktualnie w sprze-
daży. Są to książki napisane przez pracowników na-

ukowych uczelni. Przygotowano ofertę promocyjną, 
obniżając cenę o VAT oraz komponując atrakcyjne 
cenowo zestawy. Stoisko Wydawnictwa PŁ odwiedziło 
około 600 osób. Obiecująco rysują się nowe kontakty 
biznesowe, w tym z dwoma potencjalnymi odbiorca-
mi hurtowymi. Sprzedano ponad 60 książek. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się książki „Miasta wielo-
kulturowe: Łódź, Wilno, Lwów”, „Geodezja w początkach 
Królestwa Polskiego” czy „Morphological analysis of 
urban structures – the cultural approch”, każda na swój 
sposób nawiązująca do klimatu naszego miasta.

Warsztaty i szkolenia
Swój dorobek podczas Targów przedstawiło wielu 

twórców – pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, dziennika-
rzy i przedstawicieli świata książki. Były też atrakcje 
nawiązujące do 125-lecia urodzin Juliana Tuwima oraz 
realizacji w naszym mieście filmów fabularnych. Od-
było się też wiele debat i warsztatów. Wydawnictwo 
PŁ zorganizowało spotkanie autorskie z Jakubem 
Szczepaniakiem, wykładowcą z Centrum Nauczania 
Matematyki i Fizyki, autorem poczytnych publikacji 
„Matematyka nie tylko dla dorosłych”, „Nieznośna 
lekkość matematyki” i „Jasna strona matematyki”. 
Młodzież licealna miała szansę rozwiązywać zagadki 
poszerzające spojrzenie na matematykę i rozwija-
jące myślenie logiczne. Najbardziej aktywni zostali 
nagrodzeni książkami autora i maskotkami politech-
nicznymi. 
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Wraz z najnowszą nowelizacją 
przepisów ustawy Prawo własno-
ści przemysłowej znika obowią-
zek graficznego przedstawiania 
znaków towarowych, obecnego 
w dotychczasowej definicji znaku 
towarowego. Od 16 marca 2019 r. 
znaki towarowe mogą być przed-
stawiane w dowolnej formie z wy-
korzystaniem ogólnie dostępnej 
technologii, o ile sposób przed-
stawienia jest jasny, precyzyjny, 
samodzielny, zrozumiały, trwały, 
obiektywny i łatwo dostępny. 
Jedną z kluczowych zmian po 

wprowadzeniu nowelizacji jest 
nowa definicja znaku towarowego. 
Zgodnie z tą definicją znakiem 
towarowym może być każde ozna-
czenie umożliwiające odróżnienie 
towarów jednego przedsiębior-
stwa od towarów innego przed-
siębiorstwa, takie, które można 
przedstawić w rejestrze znaków 
towarowych w sposób pozwala-
jący na ustalenie jednoznacznego 
i dokładnego przedmiotu udzielo-
nej ochrony.

Postęp technologiczny sprawił, 
że wymóg graficznej przedstawial-
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ności każdego znaku towarowego 
zaczął ograniczać możliwości 
przedsiębiorców. 

Podstawowym celem zniesie-
nia tego wymogu jest ułatwienie 
rejestracji niekonwencjonalnych 
znaków towarowych, takich jak 
dźwięk, kolor, hologram, a tak-
że zapach czy smak, co może 
przyczynić się do wzrostu liczby 
zarejestrowanych znaków towa-
rowych.
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