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bola integrácia systémov. Vo viacerých príspevkoch rezonovala vízia, aby systémy CRIS a plnotextové repo-
zitáre patrili k sebe. Napriek tomu, že ich často neprevádzkuje tá istá inštitúcia, že majú rôzne kritériá na
tvorbu obsahu a používajú rôzne dátové formáty, dokážu si navzájom poskytovať podporu: systémy CRIS
obohatí prepojenie na plné texty publikácií – výsledkov výskumu z repozitára. Pri napĺňaní repozitára zasa
pomôže už vytvorená bibliografická databáza publikácií tým, že poskytne metadáta o digitálnych dokumen-
toch. Zmenší sa tak rozsah manuálnej práce pri napĺňaní repozitára. Ako príklad poslúži systém CRISTIN,
ktorý predstavila v príspevku CRIStin − Current Research Information System In Norway Anna Asserson 
z univerzity v Bergene. 

Záujemcom o podrobnejšie informácie z podujatí určite padne vhod rubrika Events na internetovej stránke
euroCRIS (http://www.eurocris.org). Blíži sa aj termín konania konferencie CRIS 2012, spomínanej v odseku
o podujatiach. Táto konferencia sa vďaka geografickej blízkosti stáva dostupnou pre početnejšiu slovenskú
komunitu odborníkov v oblasti vedeckých informácií.

Slovenskému systému SK CRIS sa venuje príspevok na strane 7 s názvom Systém SK CRIS – slovenská veda
na dlani.
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Nové úlohy PATLIB centier – doplnkové služby
Informácia zo školenia účastníkov pilotného projektu,
konaného vo Viedni 7. − 11. 11. 2011 

V novembri 2011 v rámci pilotného projektu Preorientovanie činnosti stredísk patentových informácií PATLIB na
poskytovanie špecializovaných služieb, do ktorého je zapojené aj Stredisko patentových informácií PATLIB 
v Centre vedecko-technických informácií SR, organizoval Európsky patentový úrad (EPÚ) v spolupráci s Európ-
skou patentovou akadémiou  druhý modul  z komplexného školiaceho programu. Tento školiaci program je za-
meraný na inovačné služby v oblasti patentových informácií a priemyselnoprávnej ochrany, ktoré budú pracovníci
PATLIB centier poskytovať svojim používateľom. 

Druhý modul pod názvom Nové úlohy PATLIB centier − doplnkové služby bol orientovaný na získanie po-
trebných vedomostí a zručností najmä pri poskytovaní týchto doplnkových služieb:

n Komercializácia priemyselného vlastníctva
n Využívanie a vyhodnocovanie patentových štatistík
n Mapovanie patentovej aktivity a monitorovanie trendov z hľadiska jednotlivých aspektov

Lektori z EPÚ Mníchova, Viedne, OHIM v Alicante, British Library v Londýne,  Welsh Government, Obchodnej ko-
mory v St. Pöltene v Rakúsku,  Rakúskeho patentového úradu, TÜV Rheinland Consulting, prezentovali skúse-
nosti vo využívaní patentových štatistík a expertných služieb pri príprave komercializácie priemyselného
vlastníctva, pomoci vynálezcom v príprave technickej dokumentácie k vynálezu, konzultačných službách či mar-
ketingu. Veľmi zaujímavé boli prednášky týkajúce sa priemyselného vlastníctva a licencovania, ktoré prezentovali
p. Jeremy Philpott (EPO) a Stephen Brett ( Anderson Law, UK). Školenie bolo zamerané aj na služby v oblasti
monitoringu: sledovanie konkurencie a sledovanie stavu techniky, patentovú štatistiku a vizualizáciu, príklady
prípadových štúdií. Súčasťou školenia boli intenzívne praktické cvičenia.

Dvaja pracovníci Strediska patentových informácií  PATLIB v CVTI SR − PhDr. Ľubomír Kucka a Mgr. Oľga Štev-
ková – sa zúčastnili tohto školenia. Získané poznatky budú môcť v maximálnej miere využiť pri realizácii úloh
vyplývajúcich z účasti na pilotnom programe PATLIB centier.
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