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ɋɹɪɝɟɣ
Ȼɹɞɧɨʆ:

З 7 па 9 снежня 2010 года ў Маскве будзе праходзіць другі Міжнародны форум па інтэлектуальнай
уласнасці «EXPOPRІORІTY`2010». Разглядацца на
ім будзе цэлы шэраг праблем, выкліканых актыўнымі эканамічнымі пераўтварэннямі на постсавецкай прасторы, у тым ліку і звязаных са стварэннем
Мытнага саюза Беларусі, Казахстана і Расіі. Што ж
карыснага змогуць атрымаць ад дзелавой праграмы
гэтага форума яго беларускія ўдзельнікі? На гэты і
шэраг іншых пытанняў «Звязды» ласкава пагадзіўся
адказаць намеснік генеральнага дырэктара Цэнтральнага выставачнага комплексу «Экспацэнтр»
Сяргей БЯДНОЎ.
— Прыярытэтная мэта мадэрнізацыі і
інавацыйнага развіцця сучасных мадэляў
эканомікі — павялічыць тэмпы вытворчасці і прыбытковага збыту высакаякасных,
высокатэхналагічных і навукаёмістых тавараў і паслуг, пазбавіцца ад сыравіннай
арыентацыі, — адзначыў Сяргей Сяргеевіч. — І магутным рэсурсам у канкурэнтнай барацьбе на ўнутраным і сусветным
рынках з'яўляюцца новыя высокаэфектыўныя стратэгіі і тэхналогіі брэндынгу. Акрамя таго, у сувязі са стварэннем Мытнага
саюза «Беларусь — Расія — Казахстан»
беларускіх праваўладальнікаў не могуць
не хваляваць перспектывы абароны правоў на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці
на адзінай мытнай тэрыторыі.
Ці стане праваўладальнікам лягчэй
абараняць свае правы? Якія новыя паўнамоцтвы будуць ускладзеныя на ўпаўнаважаныя дзяржаўныя органы? Ці магчымае
павелічэнне колькасці фальсіфікаванай і
падробленай прадукцыі? Якім чынам будуць урэгуляваныя правы на таварныя знакі, якія зарэгістраваныя ў краінах Мытнага
саюза за рознымі праваўладальнікамі? Ці
будзе выкарыстаны вопыт Еўрапейскага
саюза для вырашэння гэтых праблем і задач абароны інтарэсаў праваўладальнікаў
і радавых спажыўцоў? Усе гэтыя пытанні
будуць абмяркоўвацца ў рамках 2-га Міжнароднага форума па інтэлектуальнай
уласнасці «Expoprіorіty'2010». Перакананы, што работа форума дазволіць зрабіць
значны ўнёсак у развіццё сістэмы прававой
абароны інтэлектуальнай уласнасці, даць
багаты матэрыял усім удзельнікам-спецыялістам, у тым ліку і з Беларусі, для выпрацоўкі больш дакладных прававых нормаў у
гэтай сферы з улікам патрабаванняў і рэалій сучаснага свету. У канчатковым выніку
рашэнне задач па абароне інтэлектуальнай
уласнасці падчас выстаўкі будзе садзейнічаць развіццю інтэграцыйных працэсаў на
сусветным рынку навукаёмістай прадукцыі, стварэнню дадатковых стымулаў для
пашырэння міжнароднага супрацоўніцтва
ў галіне высокіх тэхналогій.
— Інтэлектуальная ўласнасць у сучаснай эканоміцы становіцца найважнейшым фактарам яе мадэрнізацыі. У
якой меры, на ваш погляд, нявырашаныя праблемы інтэлектуальнай уласнасці, якія зараз існуюць, уплываюць на
тэмпы мадэрнізацыі эканомікі як у Расіі,
так, магчыма, і ў Беларусі?
— Выставы і, перш за ўсё, буйныя
міжнародныя тэматычныя агляды — гэта
ўніверсальныя магчымасці для прамога
маркетынгу. Яны дазваляюць экспанентам
«адчуць» рынак, зразумець камерцыйную
прывабнасць таго ці іншага вынаходства і
прыцягнуць да яго ўвагу патэнцыяльных
заказчыкаў. У сучасных умовах выставачная дзейнасць становіцца незамен-

ным каталізатарам
інавацыйных працэсаў. Але распрацоўшчыкам патрэбныя
гарантыі і прававая
абарона іх інтэлектуальнай уласнасці на
перыяд дэманстрацыі інавацыйных вынаходстваў падчас выстаў. Дазвол такой
абароны на выставачных аглядах сёння
набывае маштаб дзяржаўнай важнасці. І
гэта задача актуальная не толькі для Расіі,
але і для многіх краін (у тым ліку Беларусі),
якія арыентуюць сваю эканоміку на высокатэхналагічны ўздым.
ЦВК «Экспацэнтр» пры дзейснай падтрымцы і ўдзеле Гандлёва-прамысловай
палаты Расіі ў снежні мінулага года запусціў новы праект — Міжнародны форум па
інтэлектуальнай уласнасці «Expoprіorіty».
Пачынаючы з яго, у практыку буйных міжнародных інавацыйных аглядаў ЦВК увайшло правядзенне экспертызы, а таксама
выдача экспанентам-стваральнікам новых
распрацовак сертыфікатаў аб экспанаванні на выставах, якія дазволяць ім пасля
патрабаваць для сябе так званую льготу
па навізне пры афармленні патэнта.
Для вынаходнікаў гэтае пытанне прынцыповае. Без «часовай абароны» дэманстрацыя інавацыйных прадуктаў на выставах можа быць пасля кваліфікаваная
патэнтнай экспертызай, як «дзеянне, якое
няславіць навізну». Не выключаныя таксама выпадкі, калі несумленныя канкурэнты
могуць «запазычыць» вынаходку-экспанат
і прысвоіць аўтарства.
Сёння найбольшую актыўнасць у галіне
расійскіх інавацыйных распрацовак праяўляюць малыя і сярэднія прадпрыемствы.
Для іх патэнтаваць свае навінкі да экспанавання на выставе, якая дазваляе вызначыць камерцыйную прывабнасць вынаходстваў на рынку, — справа вельмі затратная
і з пункту гледжання бізнэсу рызыковая.
Выдача вынаходнікам сертыфікатаў аб
экспанаванні іх інавацыйных распрацовак
— толькі першы, але вельмі важны крок у
яе вырашэнні. Акрамя гэтага, як лічаць у
«Экспацэнтры», а таксама аўтарытэтныя
спецыялісты ў галіне патэнтнага права, неабходна ўнесці змяненні ў нацыянальнае і
міжнароднае патэнтнае заканадаўства, звязанае з дазволам часовай абароны аб'ектам прамысловай уласнасці на выставах.
— Форум, які мае адбыцца ў «Экспацэнтры», будзе праходзіць у другі
раз. Чым ён будзе адрознівацца ад
мінулагодняга? Якія новыя праблемы
будуць у цэнтры яго ўвагі?
— 2-гі Міжнародны форум па інтэлектуальнай уласнасці «Expoprіorіty'2010», які

праводзіцца Гандлёва-прамысловай палатай РФ і ЦВК «Экспацэнтр» пад патранатам Распатэнта, ставіць перад сабой задачу
не толькі пацвердзіць прыхільнасць Расіі
нормам Парыжскай канвенцыі па абароне
прамысловай уласнасці, але і выпрацаваць
сучасныя механізмы абароны інтэлектуальнай уласнасці з улікам інтэнсіфікацыі працэсаў яе камерцыйнага выкарыстання. На
форуме сярод іншых будзе абмеркаваная
праблема, якая мае вялікае значэнне для
інавацыйных кампаній і індывідуальных
вынаходнікаў: выкарыстанне прамога выставачнага маркетынгу сваіх найноўшых
распрацовак з мэтай скарачэння часу іх укаранення ў вытворчасць і вываду на рынак.
У рамках «Expoprіorіty'2010» запланаваныя: Кангрэс па інтэлектуальнай уласнасці,
выстава інавацый, «Дзень брэндынгу: брэндынг як фактар інавацыйнага развіцця»,
семінар па таварных знаках. Прынятае рашэнне аб правядзенні спецыяльнай моладзевай праграмы падтрымкі вынаходніцтва
і творчай ініцыятывы сярод школьнікаў, студэнцтва і маладых спецыялістаў «Будучыня Расіі». Напярэдадні форума ў рамках
конкурсу інавацый расійскіх вытворцаў будзе праведзеная папярэдняя экспертыза
вынаходак на навізну і іх практычную прымяняльсць. Праект «Expoprіorіty» атрымаў
таксама афіцыйную падтрымку Сусветнай
арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці
(САІУ), якая сёлета накіроўвае сваю дэлегацыю для ўдзелу ў кангрэсе па інтэлектуальнай уласнасці і ўводзіць Залаты медаль
САІУ пераможцу конкурсу інавацый.
— Якая ўвага будзе нададзеная на
форуме пытанням прававой аховы і
абароны таварных знакаў?
— На першым форуме з-за дэфіцыту
часу, адведзенага на падрыхтоўку новага
праекта, разгорнутая дыскусія па пытаннях
таварнага знака не праходзіла. Гэтая тэма
была закранутая, але ў асноўным разглядалася ў рэгіянальным аспекце. У снежні
гэтага года на «Expoprіorіty'2010» у нас з'явіцца магчымасць паглыблена разгледзець
феномен таварнага знака — ад этапу яго
стварэння, прававой абароны і прасоўвання
да ператварэння ў брэнд з высокім узроўнем капіталізацыі. Прафесійны экспертны
абмен думкамі па гэтай тэме адбудзецца
на запланаваным у рамках дзелавой праграмы форума «Дні брэндынгу: брэндынг як
фактар інавацыйнага развіцця», а таксама
на семінары па таварных знаках.

(Падрабязную інфармацыю пра другі Міжнародны форум па інтэлектуальнай
уласнасці «EXPOPRІORІTY`2010» можна прачытаць на сайце газеты «Звязда»
www.zvіazda.by у раздзеле «Нашы замежныя партнёры»).

ȱɪɵɧɚ
ɄɊɕȸɐɈȼȺ:

«ǯǼǹȊȆ ǲȁǺǮȄȊ
ǽǾǮȋȂǳǸȀȉǬǻǮǿȄȊ,
ȅȉǺ ǽǾǮ ȋȂǳǸȀǻǮǿȄȊ!»

Міжнародны выставачны цэнтр «Крокус
Экспа» — гэта аўтарытэтная выставачная
пляцоўка, размешчаная ў Маскве. Сёлета тут
бяруцца за ажыццяўленне новага праекта,
які называецца «Будаўнічы сезон-2010». Якія
ж магчымасці прасоўвання сваёй прадукцыі
і паслуг на рынкі постсавецкай прасторы адкрывае беларускім прадпрыемствам супрацоўніцтва з гэтым выставачным цэнтрам у
цэлым і ў рамках «Будаўнічага сезона-2010»
у прыватнасці? На гэтае і шэраг іншых пытанняў «Звязды» адказвае намеснік дырэктара
МВЦ «Крокус Экспа» Ірына КРЫЎЦОВА.
— Аб'ектыўныя звесткі гавораць пра тое, для заключэншто Міжнародны выставачны цэнтр «Кро- ня кантрактаў. Што ж датычыцца канкурэнцыі,
кус Экспа» — гэта лепшы сёння выставачны думаю, больш прадуктыўна не канкурыракомплекс Расіі, здольны рашыць любыя за- ваць, а супрацоўнічаць і дапаўняць адзін аддачы для сучаснага бізнэсу: выставы, кан- наго, прапаноўваючы штосьці новае.
ферэнцыі, «круглыя сталы» і забаўляльныя
— Што карыснае змогуць атрымаць ад
мерапрыемствы, — адзначыла Ірына Уладзі- удзелу ў «Будаўнічым сезоне» беларускія
міраўна. — Калі гаварыць пра тэхнічны па- кампаніі? Чым прывабны гэты праект?
тэнцыял забеспячэння мерапрыемстваў, то
— «Будаўнічы сезон» — гэта ўласная вы«Крокус Экспа» не мае аналагаў: прасторныя става «Крокус Экспа», якая разам з форумам
залы і высокія столі даюць поўную свабоду пройдзе з 1 па 3 лістапада. Гэта ўнікальнае
дызайнерскім рашэнням пры будаўніцтве вы- мерапрыемства, якое адлюстроўвае не толькі
ставачных стэндаў, а зручныя пад'езды і вя- стан рынку будаўнічых матэрыялаў і тэхналолікія мантажныя вароты значна аблягчаюць гій, але і ўвесь цыкл сучаснага будаўніцтва:
падрыхтоўку да прамысловых выстаў, дзе ад прававых і тэхнічных аспектаў праектнай
традыцыйна дэманструюцца буйнагабарыт- дакументацыі да здачы гатовага аб'екта «пад
ныя абсталяванне і тэхніка. Ультрасучасныя ключ». Праект накіраваны на падтрымку ўсяканферэнц-залы (іх 49) даюць магчымасць го будаўнічага сектара з акцэнтам не тольнайбольш камфортна праводзіць канферэн- кі на Маскоўскую вобласць і рэгіёны Расіі,
цыі любога маштабу. Усё гэта робіць «Крокус але і на ўсю постсавецкую прастору. Гэтым
Экспа» адной з самых прывабных выставач- абумоўленая вялікая колькасць тэматычных
ных пляцовак Еўропы.
раздзелаў і кірункаў, у рамках якіх мы па— Штогод у Расіі праводзіцца некалькі стараемся ахапіць усе пытанні: ад праектадзясяткаў будаўнічых выстаў. Як вашым вання і землеўпарадкавання да вырашэння
патэнцыяльным удзельнікам з Рэспублікі юрыдычных пытанняў на ўсіх этапах будаўБеларусь разабрацца ў гэтым моры ін- ніцтва. Будуць прадстаўленыя тут сучасныя
фармацыі і зрабіць правільны выбар?
будаўнічыя і аддзелачныя матэрыялы, мала— Крызісны перыяд сур'ёзна ўдарыў па павярховае будаўніцтва. Сярод удзельнікаў
будаўнічай галіне. Таму адказ на ваша пытан- можна будзе ўбачыць будаўніча-мантажныя
не, што называецца, ляжыць на паверхні: вы- арганізацыі, навуковыя інстытуты, праектныя
става, як і любая рэкламная паслуга, павінна бюро, сертыфікацыйныя цэнтры, кансалтынвалодаць высокім каэфіцыентам суадносінаў гавыя кампаніі, асацыяцыі і саюзы, а таксама
укладзеных сродкаў і аддачы ад удзелу. Як такія рэдкія для будаўнічых выстаў кірункі,
гэта зрабіць? Арганізатарам, перш за ўсё, як падрад і інжынернае абсталяванне. Гэта
трэба не задзіраць цэны вышэй за рэаль- зробіць наведванне выставы больш плённым
ныя і займацца прадуманым маркетынгам і якасным.
— А чым можа прыцягнуць замежных
мерапрыемства, а ўдзельнікам неабходна
ставіцца да сваёй працы на выставе больш удзельнікаў дзелавая праграма форусур'ёзна і адказна, больш думаць пра эфек- ма?
— Дзелавая праграма будзе вельмі салідтыўнасць, чым пра эфектнасць. Такім мы
бачым і наш праект «Будаўнічы сезон»: бюд- най. У ёй возьмуць удзел вядучыя спецыялісжэтнае мерапрыемства, накіраванае на якас- ты галіны і профільныя навучальныя ўстаноны маркетынг і, перш за ўсё, на пашырэнне вы. У яе рамках пройдуць кангрэсы «Будаўнічая навука, тэхніка і тэхналогіі: перспектывы
кліенцкай базы кампаніі-ўдзельніка.
— Выставачны праект «Будаўнічы се- развіцця», «Малапавярховае будаўніцтва»,
зон» стартаваў у крызісны год, што само «Шкло і сучасныя тэхналогіі ХХІ стагоддзя»,
па сабе дастаткова смела, ды і канкурэн- а таксама сесіі, семінары, «круглыя сталы» і
навучальныя праграмы.
цыя сур'ёзная. Вас гэта не пужае?
— Ёсць прымаўка: спачатку ты працу— Вялізны патэнцыял «Крокус Экспа»
дае магчымасць адкрываць новыя выставы, еш на аўтарытэт, пасля аўтарытэт — на
нягледзячы на канкурэнцыю і крызіс. Выста- цябе. Чым будзе заваёўваць аўтарытэт
вачны бізнэс асабліва зацікаўлены ў тым, каб праект «Будаўнічы сезон»?
— Безумоўна, высакаякасным прадастаўпрофільныя кампаніі працягвалі развівацца і
працаваць на сур'ёзных выставах, граматны леннем паслуг, цікавымі праграмамі і ўважліі прадуманы ўдзел у якіх здольны акупіць яго вым дыялогам з усімі яго ўдзельнікамі. Гэта
кошт і ўзняць продажы, якія імкліва падаюць. дае магчымасць «Будаўнічаму сезону» стаць
А крызіс прымушае ўсіх ігракоў рынку пера- універсальным і значным мерапрыемствам
гледзець сваю маркетынгавую палітыку і зра- не толькі для развіцця галіны, фарміраванбіць спажыўцу больш выгадную прапанову. ня і ўмацавання бізнэсу працуючых у гэтым
Выстава патрэбна заўсёды, таму што гэта сектары, але і для вырашэння актуальных
найбольш даступны і наглядны спосаб прэзен- пытанняў забеспячэння жыллём у рэгіёнах і
тацыі кампаніі, яе прадукцыі і паслуг, а самае будаўніцтва ў сельскай мясцовасці.
галоўнае, яна дае магчымасць
(З больш падрабязнай інфармацыяй пра выставу
асабістых стасункаў са спажыўцом і партнёрамі. А для рэ- «Будаўнічы сезон» Міжнароднага выставачнага цэнтгіянальных і замежных, у тым ра «Крокус Экспа» можна прачытаць на сайце газеты
ліку беларускіх, прадстаўнікоў «Звязда» www.zvіazda.by у раздзеле «Нашы замежныя
партнёры»).
— гэта часта ўнікальны шанц

Матэрыялы праекта для друку падрыхтаваў Барыс ЗАЛЕСКІ.

