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Szkolenie zorganizował Ośrodek Informacji Pa-
tentowej, działający w Bibliotece PŁ pod patronatem 
Urzędu Patentowego. 

W dofinansowanych przez EPO 4-godzinnych 
warsztatach wzięły udział 33 osoby z łódzkich uczel-
ni (pracownicy ośrodków informacji patentowej, 
działów transferu nowych technologii, pracownicy 
naukowi oraz bibliotekarze). Zajęcia prowadziła mgr 
Małgorzata Jaworska – dokumentalista dyplomowany 
z Politechniki Lubelskiej. W ankiecie podsumowującej 

  c.d. ze str. 61

Warsztaty patentowe

spotkanie około 90% uczestników oceniło organiza-
cję szkolenia, program i zdobytą wiedzę jako bardzo 
dobre. 

Było to jedno z wielu szkoleń jakie od kilku lat or-
ganizuje Ośrodek Informacji Patentowej w Bibliotece 
PŁ. Terminy kolejnych warsztatów będą zamieszczane 
na stronie Ośrodka http://bg.p.lodz.pl/oip

n Izabela Gajda
Biblioteka PŁ

W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wy-
nalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Pa-
tentowego RP. 

tetu w Zagrzebiu. Mieści się ona 
w przestronnym i nowoczesnym 
gmachu wybudowanym na jej 
potrzeby w 1995 roku. Biblioteka 
podejmuje działania naukowe oraz 
badawczo-rozwojowe, których 
głównym celem jest organizacja 
i rozwój chorwackiego systemu bi-
bliotecznego. Ponadto jednym z jej 
głównych zadań jest gromadzenie 
zbiorów, dotyczących historii i kul-
tury Chorwacji. 

Biblioteka jest otwarta od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 24.00. Z przestrzeni wolne-
go dostępu można korzystać do 
godziny 21.00. Na następne trzy 
trzeba się zarejestrować, gdyż licz-
ba miejsc jest ograniczona. Z relacji 
naszych kolegów wynika, że te 
późne godziny cieszą się dużym 
zainteresowaniem szczególnie ze 
strony studentów, którzy pracują 
i kontynuują naukę. Biblioteka 
jest dobrze wyposażona. Posiada 
około 2,5 mln woluminów, a na jej 
terenie użytkownicy mogą swo-
bodnie korzystać z Internetu. 

Niezwykle interesujące okazało 
się zwiedzanie oddziału, w którym 
przechowywane są muzykalia. 
Znajdują się tam specjalne dźwię-
koszczelne kabiny, w których 
młodzi muzycy, dyrygenci i kom-
pozytorzy mogą słuchać utworów 
w wysokiej jakości. 

Biblioteka dba również o za-
pewnianie wrażeń estetycznych, 
eksponując we wnętrzach dzieła 
sztuki. W ten sposób wpisuje się 
w światowe trendy, które łączą 
funkcje użytkowe z Kulturą Wy-
soką. 

Problemy bibliotek 

Niewątpliwie większość chor-
wackich bibliotek dysponuje 
znacznie skromniejszymi możli-
wościami niż Biblioteka Narodowa 
i Uniwersytecka w Zagrzebiu. Du-
żym problemem, z którym zmaga 
się wiele bibliotek, są bardzo złe 
warunki lokalowe. Powierzchnie 
bibliotek często są bardzo małe, 
nieprzystosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Często 
łączą rolę bibliotek miejskich 
i szkolnych, bowiem w małych 
miejscowościach jest zbyt mało 
dzieci, żeby utrzymywać odrębną 
szkolną bibliotekę. Wiele bibliotek 
wciąż nie posiada odpowiedniego 
zabezpieczenia zbiorów, dlatego 
cenniejsze woluminy są wciąż 
przechowywane pod kluczem. 
Innym problemem jest niedosta-
teczne wyposażenie w komputery.

Należy jednak stwierdzić, że 
mimo różnych uwarunkowań 
wszystkie placówki wychodzą na-
przeciw potrzebom czytelników. 
Bibliotekarze śledzą innowacje, 
które starają się wprowadzać 
w swoich placówkach. Niewątpli-
wie dla jakości ich pracy istotne 
znaczenie ma fakt, że w Chor-
wacji od bibliotekarzy wciąż jest 
wymagane wyższe wykształcenie 
bibliotekarskie oraz oczekuje się 
dalszego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. 

n Andrzej R. Hołasek
Biblioteka PŁ

Słów kilka o bibliotekach
w Chorwacji




