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In zilele de 8 - 13 februarie 2005 in incinta Bibliotecii Nationale s-a desfasurat expozitia cu genericul
„Inventii si tehnologii noi”, organizata de catre Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
impreuna cu Biblioteca Nationala a Republicii Moldova. In cadrul expozitiei au fost prezentate circa
400 de documente, acte legislative si normative, manuale si studii privind istoria inventicii, carti si
periodice din domeniul proprietatii intelectuale, CD-uri cu informatie tehnica etc.
Aceasta este o expozitie inedita si face parte din programul de colaborare intre AGEPI si Biblioteca
Nationala, prin care se urmareste atat crearea in cadrul bibliotecilor publice a unor fonduri de
literatura din domeniul proprietatii intelectuale, cat si antrenarea acestor biblioteci in activitatea de
diseminare a informatiei din domeniul PI.
La deschiderea expozitiei au luat cuvantul dl Ion Daniliuc - Prim-vicedirector general AGEPI, Petru
Racu, director al Bibliotecii AGEPI, Pavel Chintea, inventator, reprezentant al Institutului de Genetica
al ASM, Tudor Lupascu, directorul Institutului de Chimie al ASM s. a. Vorbitorii au mentionat ca
stiintele fundamentale, cercetarile stiintifice aplicate si elaborarea noilor materiale, tehnologii si
produse cer mari investitii, cheltuieli, dar, in cele din urma, aduc si mari venituri atat autorilor, cat si
societatii. De aceea este atat de necesara diseminarea si propagarea informatiilor referitoare la
protectia proprietatii intelectuale in scopul incurajarii creativitatii si familiarizarii publicului privind
acest domeniu important.
Expozitia se desfasoara in cadrul activitatilor desfasurate in comun cu bibliotecile publice din
republica, cu care AGEPI are acorduri de colaborare, si al Concursului republican „Biblioteca publica –
partener in promovarea proprietatii intelectuale”, care se organizeaza de AGEPI pe parcursul anului
2005, concurs la care vor pot participa toate bibliotecile publice din Republica Moldova. Materialele
expuse au trezit un viu interes in randul vizitatorilor, s-au bucurat de o apreciere deosebita din
partea specialistilor si a publicului larg.
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