
Knowledge feed oprogramowanie, wystarczy, że 
organizatorzy prześlą link. Po klik
nięciu internauta jest logowany 
do wirtualnego pokoju, w którym 
prowadzone są wirtualne spotkania, 
seminaria czy konferencje. Można 
pozostać biernym uczestnikiem 
wydarzenia słuchającym przekazu 
prowadzącego, ale możliwy jest też 
bardziej aktywny udział, polegający 

na rozwiązywaniu testów czy zada
waniu pytań. 

lepszą obsługę czytelnika w biblio
tece. Oczywiście z wiedzy, którą 
dostarczają webinaria może skorzy
stać każdy zainteresowany - oferta 
i tematyka jest bardzo szeroka. 
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O najnowszych webinariach 
informujemy na stronie interneto
wej, w newsletterze i w mediach 
społecznościowych. Do obejrzenia 
są także setki zarejestrowanych 
i zarchiwizowanych webinariów na 
takich stronach jak Cisco WebEx, 
BrightTalk czy w agregatorze webi
nariów na stronie www.webinarba
se.com/. Własne bazy webinariów 
mają subskrybowane przez Biblio
tekę serwisy źródeł elektronicznych, 
np. Thomson Reuters Web of Scien
ce, Elsevier czy IEEE. Linki do webi
naryjnych zasobów zebraliśmy dla 
Państwa wygody na stronie http:// 
bg.p.lodz.pl/webinaria.html. 
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Webinaria w bibliotece 
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Bibliotekarze cenią webinaria 
branżowe, dlatego chętnie biorą 
udział w tego typu wydarzeniach 
organizowanych przez dostawców 
subskrybowanych baz. Podczas 
nich można uzyskać dodatkowe 
informacje o używanych platfor
mach, nauczyć się szybszego i sku
teczniejszego wyszukiwania czy 
poznać nowe funkcje - a wszystko 
to w konsekwencji przekłada się na 
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1 Jolanta Szczepaniak 
Oddział Promocji i Informacji 
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Seminarium w Europejskim 
Urzędzie Patentowym 
Europejski Urząd Patentowy co roku organizuje seminarium poświęcone szero
ko pojętej tematyce patentowej. W tym roku odbyło s ię ono po raz 33. Wzięło 
w nim udział 18 osób z 1 O krajów. 

W seminarium uczestniczyli pracownicy urzędów 
patentowych, ośrodków informacji patentowej, rzecz
nicy patentowi oraz egzaminatorzy z Polski, Estonii, 
Portugalii, Turcji, Czech, Mołdawii. W tym gronie był 
pracownik Ośrodka Informacji Patentowej Biblioteki PŁ. 

Podczas Seminar on patent searching, które odbyło się 
w Wiedniu, w dniach 11-14 kwietnia 2016 r. uczestnicy 
wysłuchali 11 referatów oraz wzięli udziałwwarsztatach 
zdobywając praktyczną umiejętność wyszukiwania 
i poruszania się po bazach patentowych europejskich 
oraz azjatyckich. 

Tematyka seminarium obejmowała najważniejsze 
zagadnienia związane z działalnością patentową w biz-

nesie i przemyśle, w tym procedurę zgłoszenia patentu 
europejskiego oraz w azjatyckich urzędach patento
wych. Omówione zostafy międzynarodowe klasyfikacje 
IPC oraz CPC, a także klasyfikacje stosowane w krajach 
azjatyckich Fi/F-terms. Seminarium pozwoliło zdobyć 
praktyczną umiejętność wyszukiwania informacji 
w ogólnodostępnych oraz komercyjnych bazach (Euro
pean patent register, Espacenet, European publication 
server, Global patent index,) umieszczonych na stronie 
Europejskiego Urzędu Patentowego. 

i Izabela Olejnik 
Oddział Obsługi Użytkowników Biblioteka PŁ 
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