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Od informacji do innowacji to hasło cyklu edukacyjnego 

przygotowanego i realizowanego w Regionalnym Ośrodku 
Informacji Normalizacyjnej i Patentowej (ROINP). Kluczo-
wymi założeniami cyklu są:
 upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony własności 

przemysłowej,
 edukacja w zakresie efektywnego wykorzystywania zaso-

bów informacji patentowej,
 prezentowanie sprawdzonych i stosowanych na świecie 

Od infOrmacJi dO innOwacJi. 
ZaprasZamy dO BiBliOteKi 
UniwersytecKieJ!

geometria euklidesowa jest tak fundamentalna, że jest 
w pewnym sensie strukturalną częścią naszych umysłów. 
Kant zajmował się jednym z najważniejszych pytań filo-
zoficznych, mianowicie pytaniem o pochodzenie naszej 
wiedzy. Twierdził, że przynajmniej część wiedzy o świecie 
jest niezależna od ludzkiego doświadczenia, co nazywał 
wiedzą a priori. Dla niego, geometria (euklidesowa) była 
właśnie przykładem wiedzy apriorycznej, która wszelako 
poszerza naszą wiedzę o świecie (tzn. jest syntetyczna, 
używając jego terminologii). Kant twierdził, że własności 
świata zewnętrznego postrzegane przez nas nie są od nas 
niezależne: rzeczywistość postrzegamy przez kategorie na-
szego umysłu. Geometria dla Kanta była nauką o przestrze-
ni, a przestrzeń i czas to formy intelektu, które nie należą 
do świata zewnętrznego. To właśnie jest esencja słynnego 
”Kopernikańskiego przewrotu w filozofii”.

Wiek dziewiętnasty zmienił całkowicie perspektywę na 
naturę geometrii. Wraz z pojawieniem się systemów geo-
metrii nieeuklidesowych zaczęto kwestionować ów ko-
nieczny charakter geometrii euklidesowej, co stanowiący 
podstawę propozycji Kanta.

Bertrand Russell, jeden z najsłynniejszych filozofów na-
szych czasów, współtwórca współczesnej logiki formalnej, 
z początku próbował uratować propozycję Kanta. Wyko-
rzystał wyniki współczesnych mu matematyków i podzielił 
geometrię na jakościową i niejakościową (w tej drugiej 
wykorzystuje się pojęcie odległości). Russell twierdził, że 
geometria jakościowa stanowi właśnie geometrię aprio-
ryczną w sensie Kanta. Wkrótce potem Russell porzucił 
próby obrony Kanta, pozostał jednak przy przekonaniu, że 
geometria jakościowa jest w pewien sposób wyróżniona 
i ma charakter pierwotny. Pod koniec dwudziestego wieku, 
w ramach badań formalnologicznych, pojawił się nurt tzw. 
jakościowego rozumowania przestrzennego (ang. qualita-
tive spatial reasoning — QSR). W ramach tego podejścia, 
rezygnuje się z pojęcia punktu jako czegoś geometrycz-
nie pierwotnego i zamiast tego używa się pojęcia regionu 
(gdyż, jak się argumentuje, regiony są w pewnym sensie 
ontologicznie pierwotne: wykonując zadania przestrzenne 

w życiu codziennym odnosimy się do regionów, np. ten ku-
bek z herbatą na tym stole, raczej niż do punktów, które są 
z tego punktu widzenia li tylko tworami matematycznymi).

Z tego samego względu, w ramach QSR podkreśla się 
wagę pojęć natury jakościowej w geometrii (np. jeden re-
gion będący częścią drugiego). Może się to zdać zaskaku-
jące, ale opisane dwa światy nigdy się ze sobą nie spotka-
ły: Russell nie rozwijał swoich poglądów odnośnie natury 
geometrii w drugiej połowie poprzedniego stulecia, a był 
to czas, kiedy Tarski opublikował pierwsze ważne artykuły 
dotyczące formalnologicznej analizy systemów logicznych 
interpretowanych geometrycznie, co zaowocowało dalszy-
mi badaniami w tym zakresie; natomiast badacze współ-
cześnie działający w ramach QSR są głównie zorientowani 
na bardziej praktyczne rezultaty i w poszukiwaniu uzasad-
nienia dla swoich badań nie wychodzą poza odniesienia do 
Whiteheada czy Leśniewskiego.

Nasz projekt ma ambicję połączyć te dwa światy: chce-
my skupić się na filozoficznych motywacjach jakościowych 
logik przestrzeni w kontekście dzieł Russella oraz prze-
analizować z formalnego punktu widzenia pewne systemy 
tych logik powiązane z tzw. geometrią afiniczną (która była 
jedną z geometrii wyróżnionych przez Russella jako posia-
dająca charakter jakościowy). Poglądy Russella na naturę 
geometrii nie stanowiły jak dotąd obszaru pogłębionych 
badań. Zamierzamy zbadać koncepcje Russella dotyczące 
tego, jaka jest natura geometrii zarówno w źródłach, które 
są mniej lub bardziej powszechnie dostępne, jak i w źró-
dłach archiwalnych, które jak do tej pory nie doczekały 
się głębszej analizy. Z drugiej strony afiniczne logiki prze-
strzeni stanowią ważny, acz zaniedbany, obszar badawczy 
w ramach QSR. W oparciu o nasze wcześniejsze rezultaty, 
zamierzamy zbadać pokrewne systemy takich logik, szcze-
gólnie jeśli idzie o wymiary większe niż 2. Zatem, obie 
części projektu badawczego dotyczą ważnych obszarów 
badawczych a ich połączenie, stanowi wartość dodaną: po-
wiązanie analiz filozoficznych z formalnymi.
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od góry:
Metodyka trIZ – droga do Innowacyjnych roZwIąZań. otwarcIe 

seMInarIUM. e. adasZyńska (dyrektor BU), k. dąBrowskI (dyrektor cPtt)

cZy „PIractwo to BUractwo”? – MIgawka Z wystawy 

fot. od aUtorkI

metod, narzędzi, procesów wspierających poszukiwania 
nowych rozwiązań,

 promowanie innowacyjności i ochrony własności przemy-
słowej.
Założenia cyklu realizowane są w różnych formach.  

27 października 2017 r. odbyło się spotkanie edukacyjne 
pt. Narzędzia informacji patentowej oraz strategia 
prowadzenia badań stanu techniki w patentowych ba-
zach danych. Informacja patentowa jest wyspecjalizowa-
ną dziedziną informacji naukowo-technicznej. To zarazem 
najobszerniejszy i najbardziej aktualny zbiór wiedzy tech-
nicznej i technologicznej. Wykład o korzyściach z eksplo-
racji zasobów baz patentowych oraz praktyczne warsztaty 
efektywnych poszukiwań przeprowadziła Agnieszka Podra-
zik, ekspertka w zakresie badania stanu techniki w paten-
towych bazach danych. Uczestnicy warsztatów otrzymali 
zaświadczenia o udziale oraz materiały informacyjne na 
temat ochrony własności przemysłowej.

Z kolei 26 stycznia br. odbyło się seminarium edukacyjne 
pt. Metodyka TRIZ – droga do innowacyjnych rozwiązań 
- partnerskie przedsięwzięcie Regionalnego Ośrodka Infor-
macji Normalizacyjnej i Patentowej oraz Centrum Przed-
siębiorczości i Transferu Technologii UZ. 

W sali konferencyjnej biblioteki spotkali się naukowcy, 
dydaktycy, bibliotekarze akademiccy oraz przedsiębiorcy 
zainteresowani innowacyjnością. TRIZ (Teoria Rozwiązy-
wania Innowacyjnych Zadań) jest naukowo opracowaną 
- sprawdzoną w praktyce i stosowaną z sukcesami przez 
rozpoznawalne marki - metodyką umożliwiającą tworzenie 
innowacyjnych rozwiązań. Jej twórcą jest naukowiec i wy-
nalazca Henryk Saulowicz Altszuller. Możliwości wykorzy-
stania TRIZ i korzyści ze stosowania tej metodyki przybliżył 
– w dynamicznym, inspirującym i arcyciekawym wykładzie 
– dr Sergey Yatsunenko z firmy Novismo.

W zagadnienia ochrony innowacyjnych rozwiązań wpro-
wadziła słuchaczy Agnieszka Gąsiorowska - rzecznik paten-
towy UZ. Zwróciła uwagę na korzyści, jakie można odnieść 
chroniąc własne, nowe rozwiązania. Natomiast o poten-
cjale infrastruktury badawczej Parku Naukowo–Technolo-
gicznego UZ, wachlarzu usług i możliwościach współpracy 
opowiedział Krzysztof Burda – kierownik ds. marketingu 
i współpracy z przemysłem.

Uczestnicy seminarium otrzymali zaświadczenia o udzia-
le oraz materiały informacyjne na temat ochrony wynalaz-
ków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych. Tematem następnego wydarzenia o cha-
rakterze warsztatowym będzie Design Thinking, kolejna, 
sprawdzającą się w praktyce ścieżka tworzenia innowacyj-
nych rozwiązań. 

Inną formą realizacji założeń cyklu edukacyjnego Od 
informacji do innowacji są wystawy. Aktualnie - w prze-
strzeni I piętra Biblioteki Uniwersyteckiej - można oglądać 
ekspozycję pt. Czy „piractwo to buractwo”? Zaprezen-
towane prace są dziełami laureatów konkursów organizo-
wanych przez Urząd Patentowy RP. Zapowiedzi wydarzeń 
organizowanych w ramach cyklu Od informacji do innowa-
cji umieszczane są sukcesywnie na stronach internetowych 
ROINP, BU oraz w komunikatorze NIUZ.

Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Paten-
towej funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Świadczy usługi w dwóch różnych kontek-
stach zadaniowych:

 jest Ośrodkiem Informacji Patentowej (OIP) zrzeszonym 
w europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PA-
TLIB. W tym kontekście zadaniowym działa na podstawie 
umowy zawartej między Urzędem Patentowym RP i Uni-
wersytetem Zielonogórskim. Oferta OIP adresowana jest 
do wszystkich osób, firm i instytucji zainteresowanych 
informacją z zakresu ochrony własności przemysłowej,

 jest Ośrodkiem Informacji Normalizacyjnej. Realizuje 
zadania określone w umowie między Polskim Komitetem 
Normalizacyjnym (PKN) i Uniwersytetem Zielonogór-
skim. Posiada aktualne Świadectwo Stosowania Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wydane 
przez PKN. Wprowadzenie SZBI przez Bibliotekę Uniwer-
sytecką umożliwia studentom i kadrze akademickiej UZ 
bezpłatny dostęp do treści Polskich Norm (PN) i doku-
mentów normalizacyjnych (PKN) w wersji elektronicznej 
na zasadach określonych w umowie z PKN. 
Szczegółowe informacje o zasobach i usługach oferowa-

nych przez Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej 
i Patentowej zamieszczone są na stronach internetowych 
ROINP. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00–19.00.


