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26 Aprilie 2008 - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale

S+ RESPECT+M INOVA|IILE!
Mesajul dr. Kamil Idris, Directorul General al OMPI
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale se bucură în lume de o popularitate crescândă.
Din momentul lansării acestei sărbători, eveniment care s-a produs acum 8 ani,
tot mai multe guverne şi organizaţii se includ în activităţile desfăşurate de OMPI
cu ocazia marcării zilei de 26 Aprilie.
Publicul larg se va întreba, desigur, de ce se depun atâtea eforturi în numele
proprietăţii intelectuale, ce legătură are sistemul dreptului de autor, al brevetelor, mărcilor,
desenelor şi modelelor industriale cu problemele de importanţă majoră, cum este,
de exemplu, stoparea încălzirii globale; ori, aceste lucruri mici nu fac decât
să ne diversice viaţa, tot aşa cum, bunăoară, ne va aduce satisfacţie evoluarea
la Jocurile Olimpice din acest an a atleţilor noştri preferaţi. Răspunsul este următorul:
fără drepturile de proprietate intelectuală, n-ar  fost elaborat un mare număr de tehnologii noi,
menite să soluţioneze problemele globale, inclusiv cele referitoare la difuzarea pe întreg
mapamondul a marilor evenimente sportive, care ne destind şi ne unesc.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, în anul acesta vom celebra nu doar
potenţialul extraordinar al creativităţii umane, dar şi, în egală măsură, drepturile de proprietate
intelectuală, care asigură şi mobilizează acest potenţial pentru a deveni forţa motrice
a dezvoltării economice, culturale şi sociale.
Ingeniozitatea umană ne-a propulsat de la inventarea primelor trasee terestre la călătoriile
aeriene şi apoi, până la ultima generaţie de tehnologii cu carburanţi ecologic puri.
Ea ne-a condus de la picturile rupestre spre imprimeriile moderne, ca să ajungem,
în cele din urmă, la Internet, care ne aduce în faţă o lume întreagă. Ea ne-a oferit progresul
tehnic care le permite sportivilor să obţină performanţe tot mai înalte, iar milioanelor
de oameni simpli – un nivel de bunăstare de neimaginat pentru generaţiile anterioare.
OMPI se angajează să utilizeze proprietatea intelectuală drept instrument de consolidare
şi mobilizare a potenţialului de creativitate şi inventivitate umană în perspectiva asigurării
unor benecii echitabile pentru toate naţiunile şi comunităţile de pe mapamond.
Şi în acest an, de Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale îi vom omagia pe inventatori
şi artişti, notorii sau mai puţin cunoscuţi, care ne îmbogăţesc viaţa cu rodul ideilor inovatoare
şi al viziunilor lor creatoare. Vom reaminti tuturor de ce drepturile intelectuale, obţinute
de aceştia datorită talentului lor individual şi colectiv, merită toată admiraţia, protecţia
şi respectul nostru.
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