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Informacja patentowa 
w Bibliotece 
W dniach 24-25 marca 2015 r. w Bibliotece Politechniki Łódzkiej odbyło się 
spotkanie grupy PolBit - bibliotekarzy reprezentujących biblioteki uczelni 
technicznych. 

Tematem tegorocznego semi
narium była 110chrona własności 
intelektualnej - informacja paten
towa. Usługi oferowane przez centra 
PATLIB". 

Seminarium zorganizowała Bi
blioteka Politechniki Łódzkiej i Ośro
dek Informacji Patentowej przy 
współudziale Urzędu Patentowego 
RP i Europejskiego Urzędu Paten
towego. 

Uczestnikami spotkania byli: bi
bliotekarze zajmujący się informacją 
patentową, pracownicy ośrodków 
informacji patentowej i oddziałów 
informacji naukowej działających 
w uczelniach technicznych, przed
stawiciele centrów PATLIB oraz inne 
zainteresowane tą tematyką osoby. 

Spotkanie otworzył i wygłosił 
słowo wstępne mgr inż. Błażej Feret, 
dyrektor Biblioteki PŁ, zwracając 

uwagę na znaczenie wynalazczo
ści i informacji o wynalazkach dla 
uczelni i rozwoju gospodarki czy 
przemysłu w skali krajowej oraz glo
balnej. Następnie swoje prezentacje 
przedstawili uczestnicy spotkania. 

Prezentacja Anny Rutkowskiej 
i Justyny Sendeckiej z Biblioteki PŁ 
dotyczyła patentu europejskiego, 
a w szczególności metod ochrony 
wynalazków za granicą. Kolejnym 
punktem seminarium była prezenta
cja dotyaąca Ośrodków Informacji 
Patentowej PATLIB w Polsce należą
cych do sieci Europejskiego Urzędu 
Patentowego. Ośrodek Informacji 
Patentowej w Bibliotece PŁ przyna
leży do tej sieci. Prezentację przybli
żającą zakres świadczonych usług 
przedstawiła Iwona Sójkowska, 
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również z Biblioteki PŁ. Następnie 
Karolina Szambelan omówiła zre
alizowane projekty i plany na przy
szłość Gdańskiego Centrum PATLIB. 
Kolejne wystąpienie poprowadzone 
przez Piotra Otrębę z Działu Wła
sności Intelektualnej Politechniki 
Wrocławskiej poświecone zostało 

transferowi technologii i współpracy 
komercyjnej między gospodarką 
i nauką. Anna Tonakiewia-Kołosow

ska z Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej przedstawiła formy 
kształcenia w zakresie informacji 
naukowej i patentowej realizowane 
w ramach studiów na Politechnice 
Warszawskiej i prowadzone przez bi
bliotekarzy. O działalności Ośrodka 
Informacji Patentowej w Szaecinie 
opowiedziała Małgorzata Kępka 

z Biblioteki Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego. 

Pierwszy dzień spotkania zakoń

czyła prezentacja Agnieszki Podrazik 
z Krakowskiej AGH na temat źródeł 
i narzędzi informacyjnych uży

wanych w Regionalnym Ośrodku 
Informacji Patentowej AGH. 

W drugim dniu seminarium 
warsztaty praktycznego wyszukiwa
nia w bazach patentowych rekomen
dowanych przez Urząd Patentowy RP 
i Europejski Urząd Patentowy popro
wadził ekspert Urzędu Patentowego 
RP Maciej Klebba. 

Podczas warsztatów uczestnicy 
doskonalili strategie wyszukiwa
nia opisów patentowych oraz sa
modzielnie wykonywali ćwiczenia 
przygotowane przez eksperta, który 
służył swoją wiedzą w przypadku 
trudności. 

Spotkanie zakończyło się dys
kusją. Uczestnicy omówili wnioski 
dotyczące funkcjonowania Ośrod
ków Informacji Patentowej. Zgodnie 
stwierdzi li, że wymiana doświad
czeń i warsztaty szkoleniowe mogą 
pomóc uczestnikom w codziennej 
pracy związanej z obsługą zapytań 
z zakresu informacji patentowej. 
Pracownicy Ośrodka Informacji 
Patentowej Biblioteki PŁ zaprosili 
wszystkich zainteresowanych na cy
klianie odbywające się w Bibliotece 
PŁ szkolenia z zakresu informacji 
patentowej. 

Spotkania organizowane są wcią

gu roku akademickiego raz w mie
siącu i skierowane do pracowników, 
doktorantów, studentów, a także 
osób i firm współpracujących z Po
litechniką Łódzką. Bieżące terminy 
szko leń podawane są na stronie 
głównej Biblioteki PŁ oraz Ośrodka 
Informacji Patentowej. 

Zachęcamy do zapoznania się ze 
stroną Ośrodka Informacji Patento
wej BPŁ i wypełnienia znajdującej 
si ę tam ankiety, która pozwoli lepiej 
dostosować pracę ośrodka do Pań
stwa potrzeb (http://bg.p.lodz.pl/ 
oip/). Ponadto prosimy o nadsyłanie 
informacji, jakie zagadnienia chcieli· 
by Państwo omówić na następnych 
spotkan iach, na adres oipbpl@ 
lib.p.lodz.pl i oczywiście zachęcamy 
do osobistych kontaktów z ośrod
kiem (OIP BPŁ, Ili p. pokój 307). 
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