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În fiecare an, pe 26 aprilie, este marcată Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale pentru a cunoaște
mai multe despre rolul drepturilor de proprietate intelectuală (brevete, mărci, desene și modele
industriale, drept de autor) în stimularea inovării și creativității.
Tematica Zilei Mondiale de Proprietate Intelectuală din anul 2018 este: Puterea schimbării:
Femeile în domeniul inovării și creativității.
În acest an, în cadrul campaniei dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale se celebrează
geniul, ingeniozitatea, curiozitatea și curajul femeilor care, prin munca lor, aduc schimbarea în lumea
noastră și ne modelează viitorul comun.
În fiecare zi, datorită femeilor, apar noi invenții revoluționare și creații, destinate să transforme și să
îmbunătățească viața precum și să extindă limitele cunoștințelor, fie că este vorba de astrofizică sau
nanotehnologie, medicină, inteligența artificială sau robotică.
Și în sfera industriilor creative: în filme, animație, muzică, modă, design, dans, literatură, artă și
multe altele, femeile regândesc mereu conceptul de cultură, testează limitele artistismului și
expresiei creative, atrăgându-ne în noi lumi de experiență și înțelegere.
Contribuțiile importante și inspirate ale unui număr impunător de femei din întreaga lume constituie
forța schimbării în lumea noastră. Atitudinea lor este o sursă de inspirație pentru noi toți. Realizările
remarcabile ale femeilor sunt o moștenire neprețuită pentru tinerele de astăzi, în aspirațiile lor de a
deveni inventatorii și creatorii de mâine.
În prezent, mai mult ca niciodată, femeile își asumă rolul de lideri sau funcții de conducere și își fac
auzite vocile în știință, tehnologie, afaceri și arte. Aceasta este o veste bună. Activând împreună,
femeile și bărbații au consolidat potențialul omenirii și au sporit capacitatea de a îmbogăți fondul
cultural comun și de a dezvolta soluții eficiente pentru a reduce sărăcia, pentru a stimula sănătatea
globală și a proteja mediul.
Este momentul potrivit pentru a reflecta asupra modalităților de a atrage un număr din ce în ce mai
mare de femei și fete din întreaga lume în activități creative și inovatoare.
Anul acesta, Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale este o oportunitate de a evidenția modul în
care sistemul de proprietate intelectuală poate sprijini femeile inovatoare și creative în încercarea de
a-și transforma ideile într-un produs de piață.
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale se marchează încă din anul 2000, iar 26 aprilie reprezintă
ziua în care a intrat în vigoare Convenţia de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății
Intelectuale (1970).
Sursa:http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/index.html [1]

[2]

Pagina 1 din 2

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale – 26 aprilie 2018
Published on AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (http://agepi.gov.md)

URL sursă: http://agepi.gov.md/ro/news/ziua-mondial%C4%83-propriet%C4%83%C8%9Biiintelectuale-%E2%80%93-26-aprilie-2018
Legături
[1] http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/index.html
[2] http://agepi.gov.md/sites/default/files/newsgallery/2018/02/pentru-facebook.jpg

Pagina 2 din 2

