Dani intelektualnog vlasništva u
Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
22. do 24. travnja 2015.
Program povodom obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva 26. travnja
Informacijski centar intelektualnog vlasništva DZIV-a (INCENTIV)
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

22.4.2015. srijeda 10-11:30h
Predstavljanje mogućnosti elektroničke prijave industrijskog vlasništva u Hrvatskoj i
inozemstvu
10:00 -10:30
10:30 -11:30

O mogućnostima prijave za zaštitu patenta, žiga i industrijskog
dizajna elektroničkim putem
Prezentacija i demonstracija elektroničke usluge Zavoda e-Prijava

23.4.2015. četvrtak 10-14h
Upoznavanje sa zaštitom izuma, branda i industrijskog dizajna kao intelektualnog
(industrijskog) vlasništva
10:00-10:30

O izumima, izumiteljima i patentima

10:30-11:00

Od žiga do brenda u nekoliko koraka

11:00-11:30

Dizajnom do uspjeha na tržištu

11:30-16:00

Sve što ste oduvijek željeli znati o zaštiti industrijskog vlasništva…..
(odgovaraju stručnjaci Zavoda)

24.4.2015. petak 10-14:30h
Ustani, zauzmi se. Za glazbu!
Program u suradnji s organizacijama glazbenih umjetnika prigodno posvećen zaštiti
autorskih i srodnih prava u području glazbe (kao ovogodišnjoj prigodnoj temi i motu*
obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva)

*

Izvorni moto (na engl.) Get Up, Stand Up. For Music!
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10:00-11:30
Okrugli stol o pravima glazbenika (posebno namijenjen mladim
glazbenicima – otvoren za sve zainteresirane)
Uvodno obraćanje – ravnateljica DZIV-a gđa. Ljiljana Kuterovac
Individualno i kolektivno ostvarivanje prava u svijetu glazbe - Tajana Tomić (DZIV)
Predstavljanje rada udruge za kolektivno ostvarivanja prava – Mladen Tarbuk (HDS)
Perspektiva izvođača - Akcija Pravedni Internet (Fair Internet) - Nikša BratoŠ (HUZIP)
Predstavljanje brošure Kreativna Hrvatska - Gospodarska snag a- Antun Šaban (HDS)
Moderator: M. Majerović Stilinović (HDS)
11:30-12:30

Predstavljanje publikacije Ustani, zauzmi se. Za glazbu! i razgovor o
zaštiti autorskih i srodnih prava (stručnjaci odgovaraju na pitanja
građana i zainteresiranih umjetnika)

O krivotvorenju i piratstvu – savjeti i upute za potrošače
Stručnjaci Zavoda i Carinske uprave upoznat će građane gdje mogu naći informacije o
krivotvorenju i piratstvu, te pružati savjete i upute kako se zaštiti od kupnje krivotvorenih
proizvoda.
13:00-13:15 Predstavljanje internetske stranice Stop krivotvorinama i piratstvu
(www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr)
13:15-14:30 Rizici krivotvorenja - prezentacija i razgovor s građanima o
prepoznavanju krivotvorenih proizvoda na tržištu.
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