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ným garantom výstavy bol doc. akad. soch. Fer-
dinand Chrenka, ktorý vedie Ateliér priemyselného
dizajnu na Katedre dizajnu VŠVU. 
Podľa kurátorky výstavy Mgr. Adriany Čeleďovej
táto výstava prispieva k dialógu vedy a umenia.
Študenti VŠVU sledujú rôzne technologické 

inovácie. Ich prioritou
je nadviazanie štúdia
na realitu. Viaceré
študentské práce vy-
ústili do registrácie
chránených priemysel-
ných vzorov. Ako štu-
denti vybrusujú
materiál do vizuálnej
dokonalosti, učia sa aj
„vybrusovať“ my-
šlienky a znalosti. Vy-
stavené práce boli
výberom projektov,
ktoré ponúkli pohľad
na vynaliezavosť štu-
dentov v priemysel-

nom dizajne. Cieľom výstavy bolo pro-
stredníctvom prác študentov priblížiť návštevní-
kom oblasť transferu technológií a poukázať na
význam využívania procesu ochrany duševného
vlastníctva.

Text a foto: mb

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI
SR) v rámci realizácie projektu Národná infra-
štruktúra pre podporu transferu technológií na
Slovensku – NITT SK usporiadalo v spolupráci 
s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) vý-
stavu pod názvom Duševné vlastníctvo a di-
zajn – križovatka
talentov VŠVU v praxi.
Rozsiahla výstava prác
študentov Katedry di-
zajnu VŠVU v Bratislave,
ktorá sa konala v dňoch
27. februára – 5. apríla
2012, bola prístupná od-
bornej i laickej verej-
nosti v priestoroch CVTI
SR na Lamačskej ceste
8/A v Bratislave. Expo-
náty výstavy boli
umiestnené v multi-
funkčnej miestnosti na
prízemí, vo vstupnej
hale i vo foyer na 1. po-
schodí.
Výstava je súčasťou aktivít zameraných na propa-
gáciu témy transferu technológií a ochrany dušev-
ného vlastníctva, nakoľko dizajn je jeden 
z predmetov duševného vlastníctva a je veľmi
dobrým príkladom transferu technológií. Odbor-

Výstava Duševné vlastníctvo a dizajn 
– križovatka talentov VŠVu v praxi

ľadových halách tu skladujú 740 000 semien rôznych rastlín, ktoré majú tvoriť základ na uchovanie
biodiverzity v  prípade veľkých globálnych kríz.

Internet sa má stať jednou veľkou knižnicou poskytujúcou univerzálny prístup k všetkým vedo-
mostiam. B. Kahle a jeho partneri sa snažia o vytvorenie fyzického archívu, ktorý bude archivovať 
internetový archív http://www.archive.org/post/378330/why-preserve-books-the-new-physical-
archive-of-the-internet-archive.

Repozitár sa má zo súčasných 500 000 zväzkov rozrásť na 10 miliónov. Iniciatíva sa od začiatku
projektu (v júni 2011) stretla s rôznymi reakciami – či je potrebné vytvárať ďalší repozitár kníh,
keď to robí Kongresová knižnica, pochybnosťami, či je potreba znovu digitalizovať fyzické doku-
menty reálna. B. Kahla je presvedčený, že fyzická kópia bude raz potrebná. 

Viac informácií nájdete na: http://blog.archive.org/.

Zdroj:http://www.nytimes.com/2012/03/04/technology/internet-archives-repository-collects-thousands-of-
books.html?_r=1&pagewanted=all


