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Интелектуална својина и млади: иновирање за бољу будућност 

 

Сваког 26. априла славимо Дан интелектуалне својине да бисмо више научили о 

улози коју права интелектуалне својине (ИС) играју у свету у охрабривању иновација и 

креативности. Дан интелектуалне својине у 2022. години указује на огромни потенцијал 

младих људи да пронађу боља и нова решења која подржавају прелаз на одрживе 

технологије у будућности. 

Широм света, млади људи се укључују у изазове које доносе иновације, користећи 

сопствену енергију и генијалност, радозналост и креативност, да би преузели у своје руке 

кормило које води ка бољој сутрашњици. Иновативни, енергични и креативни умови 

помажу да управљамо променама које су неопходне  да би се кретали ка одрживом свету. 

Сазнајте како права интелектуалне својине могу да подрже  младост која долази да створи 

бољу будућност. 

Ове године, тема Светског дана интелектуалне својине је „Интелектуална својина и 

млади: иновирање за бољу будућност“ и славе се иновације и креативност младих људи. 

Млади људи су данас невероватан  и већином неискоришћен извор генијалности и 

креативности. Њихове свеже перспективе, енергија и радозналост, као и став да ништа није 

немогуће постићи, а да и не помињемо њихову велику глад за бољим сутра, већ обликују 

приступе науци и уметности и доносе енергију која нас мотивише да тежимо иновацијама 

и променама. 

Светски дан интелектуалне својине 2022. је могућност да млади људи схвате како 

права интелектуалне својине могу да подрже њихове циљеве, помогну у трансформацији 

њихових идеја у реалност, како могу да остваре приходе, стварaју нова радна места и 

изврше позитиван утицај на свет око нас. Са правима интелектуалне својине, млади људи 

имају приступ неким од кључних оруђа која су им потребна да унапреде своје амбиције. 

Током ове кампање, млади људи ће бити у стању да стекну дубље разумевање како 

алати система интелектуалне својине – жигови, дизајн, ауторска права, патенти, права 

одгајивача биљака, географске ознаке, пословне тајне и остало – могу да подрже њихове 

амбиције да изграде бољи свет. 

Такође ћемо ближе проучити улогу коју Светска организација за интелектуалну 

својину игра пружајући подршку националним и регионалним напорима да се створи 

правно и политичко окружење за младе проналазаче, ствараоце и предузетнике у циљу 

њиховог пословног успеха. 



Прошле године, видели смо рекордан ниво ангажовања у Светској организацији за 

интелектуалну својину. Уз вашу помоћ, Светски дан интелектуалне својине у 2022. 

досегнуће нове висине.  

Млади су иноватори, ствараоци и предузетници будућности. Кроз њихову 

креативност и генијалност, млади људи у свим регионима су енергија промене и утиру 

путеве бољем свету око нас. Светски дан интелектуалне својине 2022. слави ову узбудљиву 

генерацију  стваралачких личности које доносе промене. 

Одвојите време за наш дан: 26. април 2022. 

Придружите нам се у прослави генијалности, креативности, визије и храбрости 

младих стваралаца, проналазача и предузетника на целом свету који треба да изграде наше 

боље сутра. 

Генерација „Z“ и миленијалци: ствараоци будућности 

Млади су данас невероватан и већином неискоришћен извор креативности и 

генијалности. Има око 1,8 милијарди младих људи (узраста око 24 године) на свету данас. 

Деведесет посто њих живе у земљама у развоју. Број младих људи (испод 35 година) ће се 

значајно увећати у наредним годинама. У свим регионима, млади људи су природни 

носиоци промена који утиру путеве бољој будућности. 

Миленијалци и генерација „Z“ су носиоци промена, они су прагматични и није их 

страх да проговоре и да промене стање ствари. Данашњи млади су рођени у дигиталном 

окружењу. Они су расли у свету који је повезан мобилним телефонима и Интернетом, где 

су линије физичке а дигитални свет је у облаку. Ово је оформило генерацију за коју можемо 

рећи да је до сада најпредузимљивија, најиновативнија и најкреативнија. 

Креатори политике свуда у свету, све вас позивамо да ослушкујете потребе и бриге 

младих проналазача, стваралаца и предузетника и да развијате политике и програме који 

хране и подржавају њихове напоре да иновацијама креирају боље сутра. 


