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Jednym z najważniejszych wydarzeń dotyczących informacji patentowej jest Międzynaro-
dowa Konferencja PATLIB 2014. (PATLIB — Patent Library oznacza bibliotekę literatury
patentowej). Konferencja organizowana jest cyklicznie, raz do roku, przy współpracy Euro-
pejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Odbywa się za każdym razem w innym mieście.
Uczestników konferencji gościły już Amsterdam, Haga czy Manchester. Tegoroczne spo-
tkanie odbyło się w dniach 14–16 maja w Stambule i zgromadziło rekordową liczbę uczest-
ników — około 250 osób. Jak zawsze uczestniczyli w nim przedstawiciele ośrodków infor-
macji patentowej i urzędów patentowych z całej Europy, dla których była to szansa na po-
szerzenie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz wymianę doświadczeń
i perspektywa szerszego spojrzenia na istotę informacji patentowej. 

Europejski Urząd Patentowy jest organem Europejskiej Organizacji Patentowej skupiającej
38 państw; jego zadaniem jest przyznawanie patentów europejskich i ochrona własności
intelektualnej w Europie. Urząd ma siedzibę w Monachium, oddział w Hadze, a pododdzia-
ły w  Berlinie,  Wiedniu oraz  Brukseli.  Zatrudnia ponad 6000 pracowników z wszystkich
państw członkowskich. Służy wsparciem merytorycznym krajowym urzędom patentowym
oraz jest odpowiedzialny za aktualizację europejskich baz patentowych  i  ich promocję.
Współorganizuje najważniejsze, międzynarodowe spotkania dotyczące własności intelek-
tualnej.

Tegoroczne spotkanie, zorganizowane w gościnnych salach Grand Cevahir Hotel, upłynę-
ło pod hasłem przewodnim: „A networking event”, a jego głównym przesłaniem było budo-
wanie relacji z użytkownikami oraz sieci wzajemnych kontaktów. Organizatorzy skupili się
na codziennych problemach pracowników ośrodków informacji patentowej. Warto nadmie-
nić, że takie ośrodki funkcjonują w wielu polskich uczelniach, najczęściej w bibliotekach.
Jako centra informacji patentowej pełnią znaczącą rolę w uczelniach technicznych. Pod-
czas spotkania podkreślano rolę tych ośrodków w lokalnej społeczności.  Stanowią one
pierwszy punkt kontaktowy dla naukowców — twórców i wynalazców oraz przedsiębior-
ców, mają za zadanie rozszerzanie świadomości i wiedzy w zakresie prawa patentowego,
przedmiotów własności intelektualnej oraz informacji patentowej. Umożliwiają dostęp do
zasobów informacji patentowej i stanowią pomoc merytoryczną oraz doradczą w zakresie
przepisów prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz ochrony prawnej produktu.
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W programie przewidziano: prezentacje, sesje plenarne i warsztaty. Konferencji towarzy-
szyła wystawa, na której prezentowali swoje produkty i usługi dostawcy informacji patento-
wej, przedstawiciele urzędów patentowych i ośrodków informacji patentowej.  

Podczas uroczystego otwarcia uczestników przywitali: Richard Flammer —  przedstawiciel
Europejskiego Urzędu Patentowego,  Habip Asan — prezes Tureckiego Instytutu Patento-
wego, Benoît Battistelli — prezes Europejskiego Urzędu Patentowego i  Fikri Isik —  turec-
ki Minister Nauki, Przemysłu i Technologii. 

Fot. 1. sala obrad. Aut. J. Sendecka.

W czasie konferencji referaty wygłosili przedstawicie zarówno urzędów patentowych jak
i ośrodków informacji patentowej. Można było zapoznać się z nowymi projektami  i meto-
dami pracy w różnych państwach. Mehmet Nurşad Sozer z Tureckiego Instytutu Patento-
wego  przedstawił  sposób  działania  ośrodków  PATLIB  w  Turcji  i  ich  zaangażowanie
w transfer technologii. Mówił o nowym projekcie prowadzonym wspólnie z EPO mającym
na celu lepszą współpracę pomiędzy ośrodkami, a co za tym idzie bardziej kompetentną
i fachową obsługę użytkowników. Marius Kuningas z Centrum Informacji Patentowej Esto-
nii przedstawił pilotażowy projekt prowadzony we współpracy z EPO, który doprowadził do
przekształcenia Estońskiego Ośrodka Informacji Patentowej w EIPTTC prywatny podmiot
założony przez Izbę Handlu i Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji. W pre-
zentacji omówił także nowe, rozszerzone usługi ośrodka.  Susanne Rüffertem z Centrum
PATLIB w Bibliotece Uniwersyteckiej, przy uczelni w Aachen w Niemczech pokazała na-
rzędzia wspomagające promocję ochrony własności intelektualnej.  W swojej prezentacji
przedstawiła narzędzia edukacyjno-rozrywkowe (gry, karty, filmy), które mają zaintereso-
wać słuchaczy tą tematyką. Autorka podkreśliła, jak ważne jest podnoszenie świadomości
w zakresie ochrony własności przemysłowej i podkreśliła, że jest to jedno z głównych za-
dań ośrodków informacji patentowej.
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Fot. 2. Sala obrad. Aut. J. Sendecka.

Na konferencji nie zabrakło także akcentu polskiego, dyrektor Biblioteki Politechniki Łódz-
kiej — Błażej Feret przedstawił  wraz Christianem Soltmannem z Europejskiego Urzędu
Patentowego w Wiedniu prezentację „Diving for pearls”. Celem prezentacji było pokazanie,
jak  Europejski  Urząd  Patentowy  może  wspierać  lokalne  ośrodki  informacji  patentowej
i w jaki sposób narzędzia wyszukiwawcze, którymi dysponuje EPO mogą przyczynić się do
poprawy jakości świadczonych usług. Prezentacja opierała się na autentycznym przypad-
ku użytkownika, który zgłosił się do Ośrodka Informacji Patentowej przy Bibliotece Poli-
techniki Łódzkiej. W pierwszej części autorzy podkreślili wagę i znaczenie informacji pa-
tentowej  dla  wynalazców,  zdefiniowali  klientów ośrodków PATLIB  przybliżyli  problemy,
z jakim zgłaszają się użytkownicy. Następnie zaprezentowali, jak bazy patentowe i narzę-
dzia wyszukiwawcze EPO mogą przyczynić się do poprawy pracy i  rozszerzenia usług
mniejszych  (lokalnych)  ośrodków informacji  patentowej.   W czasie  trwania  konferencji
uczestnicy mogli również wziąć udział w warsztatach i szkoleniach mających na celu do-
skonalenie umiejętności korzystania z baz danych.

Konferencja PATLIB organizowana jest  przede wszystkim dla pracowników ponad 300
ośrodków informacji  patentowej  (PATLIB Centres) w Europie, choć mogą wziąć w niej
udział wszyscy zainteresowani ochroną własności intelektualnej. Spotkanie jest forum wy-
miany wiedzy i  doświadczeń pomiędzy ośrodkami  tworzącymi  sieć PATLIB,  krajowymi
urzędami patentowymi, regionalnymi ośrodkami informacji patentowej w państwach człon-
kowskich  Europejskiej  Organizacji  Patentowej,  ośrodkami  informacji  patentowej  spoza
struktur europejskich oraz Europejskim Urzędem Patentowym.

Udział w konferencji pomaga uczestnikom zdobywać nowe umiejętności w zakresie korzy-
stania z baz danych i narzędzi wyszukiwawczych. Pokazuje, jak poprawiać jakość usług
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oferowanych przez ośrodki informacji patentowej. Pozwala również nawiązać międzynaro-
dowe kontakty i poznać specyfikę pracy ośrodków w innych krajach. Konferencja była tak-
że okazją do poznania pięknego i historycznego miasta, jakim jest  Stambuł i zapewne za-
chęciła uczestników do ponownego przybycia do Turcji.
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