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SPOROČILO ZA OBJAVO V MEDIJIH 

Mednarodna izmenjava znanja, izkušenj in mnenj o intelektualni lastnini ter njenem 

upravljanju v sodobni informacijski družbi 

 

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu smo v četrtek in petek, 25. in 26. 

oktobra 2018, izvedli jubilejno 10. Mednarodno konferenco Informacijskih tehnologij 

in informacijske družbe (ITIS) ter spoznavni dogodek pomembnega mednarodnega 

Interreg projekta KnowING IPR (Fostering Innovation in the Danube Region through 

Knowledge Engineering and IPR Management).  

 

Mednarodna konferenca ITIS se vsako leto osredotoča na interdisciplinarna 

prepletanja med družboslovnimi in računalniškimi vedami. Letos je več kot 70 

udeležencev, znanstvenikov in raziskovalcev iz sedemnajstih držav, ki se ukvarjajo z 

informacijskimi tehnologijami, intelektualno lastnino in sorodnimi temami, katerim 

smo priča v sodobnih informacijskih družbah, prisluhnilo 26-im predavanjem. Med 

njimi velja še posebej izpostaviti tri glavne govorce, strokovnjake s področja pravic 

intelektualne lastnine: Dolores Modic (Kyushu University, Japonska), Dalibor Fiala 

(University of West Bohemia, Češka) in Marcus Abel (University of Potsdam, Nemčija). 

Ostale teme so variirale od industrijske uporabe super računalništva do analize 

podatkov v nevroznanosti.  

Podrobnosti najdete na uradni spletni strani www.itis.fis.unm.si  

Zbrane udeležence so nagovorili dekan FIŠ, prof. dr. Dejan Jelovac, podžupan 

Mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler in prodekan za znanstveno raziskovalno 

dejavnost prof. dr. Matevž Tomšič, vodja projekta prof. dr. Borut Rončević pa je vsem 

zbranim predstavil namen in ključne naloge projekta. Ob tem smo premierno 

predstavili tudi uradni promocijski video projekta KnowING IPR, ki smo ga posneli na 

FIŠ in v okolici Novega mesta. 

»Kick-off KnowING IPR je bil prvi dogodek v nizu dogodkov v okviru tega Danube 

Interreg projekta, ki se bodo dogajali tako v Sloveniji kot v tujini (od Nemčije do 

Moldove). Za partnerje je bila to izvrstna priložnost za grajenje osebnih stikov, za 

ostale udeležence pa prvi stik s tem, kaj lahko ta projekt s področja informatike, 

intelektualne lastnine in tehnološkega transferja prinese različnim deležnikom. 

Predstavitev doslej narejenega je pokazala, kako plodno je lahko sodelovanje med 

strokovnjaki iz različnih institucij, držav in strok,« je poudarila doc. dr. Dolores Modic 

in dodala, da ji je bilo v veselje prikazati nekatere novosti na področju baz 
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intelektualne lastnine (od novih baz do "novih" formatov patentnih podatkov, kot so 

Linked Open Databases), orodij ter tehnik analiz podatkov intelektualne lastnine, ter 

s tem tudi prenesti nekaj znanja iz Japonske v KnowING IPR konzorcij. 

 

Kot je znano, bodo v okviru projekta KnowING IPR, katerega proračun znaša 2,15 

milijona evrov, z razvojem in uporabo tehnologij inženiringa znanja nastala nova 

spletna orodja, ki bodo omogočala učinkovito kombiniranje in uporabo že 

obstoječega znanja, ki je dostopno preko javnih in odprtih (neplačljivih) baz 

podatkov in intelektualne lastnine (rezultati raziskav, patentne baze, znanstvena in 

strokovna literatura). Ravno tako bodo v okviru projekta oblikovani izobraževalni 

programi in orodja za uspešno upravljanje intelektualne lastnine, ki bodo še posebej 

prilagojeni za potrebe malih in srednjih podjetij za spodbujanje prenosa znanja iz 

znanstvenih inštitucij v prakso. Dodajmo, da je FIŠ vodilni partner tega projekta, ki 

sicer združuje 19 partnerjev iz 16 držav.  

 

»Organizirana je bila tudi konferenčna večerja, kjer so udeleženci v neformalnem 

okolju dobili priložnost da razvijejo stike in skupne ideje. Pričakujemo, da bo 

naslednja 11. konferenca ITIS še boljša in bo postala forum za informacijske znanosti 

in tehnologije na Dolenjskem, v Sloveniji in izven njenih meja,« pa je v imenu 

organizacijskega odbora ITIS 2018 ob zaključku pestrega dvodnevnega dogajanja 

dejal izr. prof. dr. Zoran Levnajić.  

 

Besedilo in foto: S. G.  
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