Knjižnica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
(DZIV) djeluje kao specijalna knjižnica u sastavu zavodskog
Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo (INCENTIV).
Knjižnica zadovoljava informacijske potrebe zaposlenika
Zavoda, a otvorena je i za vanjske korisnike.
Fond Knjižnice obuhvaća relevantnu domaću i stranu stručnu
literaturu iz područja intelektualnog vlasništva (npr. autorsko
i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajni, itd.),
referentnu zbirku (npr. rječnici, enciklopedije, leksikoni),
građu kojoj je DZIV izdavač ili suizdavač te časopise i druge
periodičke publikacije među kojima se posebno ističe Hrvatski
glasnik intelektualnog vlasništva čiji se svi tiskani brojevi
čuvaju u fondu Knjižnice.
Sva literatura i informacijski materijali dostupni su za korištenje
u prostorima INCENTIV-a tijekom radnog vremena i posuđuju
se za rad u čitaonici. Čitaonica raspolaže s osam sjedećih
mjesta za rad i s dva korisnička računala putem kojih je
moguće pretraživanje baza podataka industrijskog vlasništva –
javnih registara DZIV-a i međunarodnih, javno dostupnih baza
podataka.
U Knjižnici i čitaonici su Vam uvijek na raspolaganju knjižničarka
i stručnjaci INCENTIV-a.

Knjižnica, INCENTIV
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Telefon: 01 6106 480 ili 6109 825
E-pošta: knjiznica@dziv.hr
www.dziv.hr

Radno vrijeme:
8 - 16 h ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom
10 - 18 h četvrtkom
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