Konferencje i seminaria polskie
opracowanie Piotr Rudera

Konferencja Naukowa „Bibliologia, bibliotekarstwo, informacja naukowa”
http://www.bg.umed.lodz.pl/images/konferencja/konferencja_program.pdf
29 lutego 2016 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obrady przeprowadzono
w trzech sesjach, poświęconych: bibliologii i informacji naukowej, bibliotekarstwu i nowoczesnym bibliotekom.
Seminarium „Biblioskan – monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych”
http://fundacjafenomen.pl/biblioskan
15 marca 2016 r. w Łodzi miało miejsce seminarium zorganizowane przez Fundację
Normalne Miasto – Fenomen oraz Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Łódzkiego, poświęcone badaniom jakości obsługi czytelników. Celem „Biblioskanu” była prezentacja raportu „Tajemniczy klient: wnioski i rekomendacje z badania
jakości obsługi czytelnika” przygotowanego przez Fundację Normalne Miasto-Fenomen.
W seminarium wzięli udział zarówno teoretycy, jak i dyrektorzy bibliotek publicznych.
W ramach projektu zrealizowano szereg analiz, przeprowadzano badania i audyty, wykonano raporty, które dały podstawę do wydania publikacji Biblioskan. Monitoring i ewaluacja
w bibliotekach publicznych pod redakcją Aleksandry Marciniak, Pauliny Milewskiej i Iwony
Sójkowskiej.
Konferencja Naukowa „Książka i technologie w przeszłości i dziś”
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw4xmWPr3g3CQWttNnpXRnE5MDg
W dniach 15–16 marca 2016 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Naukowa „Książka i technologie w przeszłości i dziś”, zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski. Przedmiotem konferencji były różnorodne relacje pomiędzy
bytem książki a technologiami, związanymi m.in. z przygotowaniem publikacji, dystrybucją, promocją oraz odbiorem książki. W trakcie obrad rozpatrywano książkę także jako
narzędzie służące rozwojowi techniki.
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Open Education Global Conference 2016
http://conference.oeconsortium.org/2016/
W dniach 12–14 kwietnia 2016 r. odbyło się w Krakowie międzynarodowe wydarzenie
pt. „Open Education Global Conference”. Organizatorzy konferencji: Open Education
Consortium i Akademia Górniczo-Hutnicza zadbali o stworzenie warunków do międzynarodowej dyskusji na temat otwartych zasobów edukacyjnych (Open Educational Resources), otwartego dostępu (Open Access) i otwartych narzędzi (open source) oraz wymiany
praktyk w gronie akademików i działaczy na rzecz otwartości w edukacji i nauce. Motywem
przewodnim wydarzenia była „Convergence Trough Collaboration”, a kolejne sesje poświęcone były współpracy, dzieleniu się najlepszymi praktykami i rezultatami badań.
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Książka, Biblioteka, Informacja
– między podziałami a wspólnotą”
http://www.ujk.edu.pl/ibib/konferencja/
Kolejne spotkanie naukowe poświęcone przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki odbyło się 25–26 kwietnia 2016 r. w Kielcach. Organizatorem wydarzenia był Instytut
Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja
podzielona została na dwa dni, podczas których debaty poświęcone były zagadnieniu kulturotwórczej roli książki i biblioteki oraz w jakim stopniu może ona współtworzyć kulturę
„społeczeństw otwartych”. W trakcie obrad zwrócono także szczególną uwagę na miejsce
człowieka – twórcy, pośrednika i odbiorcy – w złożonym procesie komunikowania społecznego: lokalnym, regionalnym i globalnym.
X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: „Zarządzanie Jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_
id=14366
Jubileuszowa 10. edycja Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”
odbyła się w dniach 11–13 maja 2016 r. w Gdańsku. W trakcie konferencji poruszone
zostały zagadnienia dotyczące wdrażania w bibliotekach, ośrodkach informacji i instytucjach kultury, systemów zarządzania jakością (ISO, TQM, Serquel i in.). Z uwagi na temat
przewodni konferencji dyskusja obejmowała także zagadnienia współczesnej filozofii jakości
w bibliotekach, a także o standardów ewaluacji bibliotek cyfrowych i repozytoriów instytucjonalnych w Polsce i na świecie.
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7. Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach”
http://7kbpl.systemcoffee.pl/index.php?id=1
Podczas siódmej Konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej kontynuowano przyjętą
podczas poprzednich edycji formułę, w ramach której podejmowano „Rozmowy o bibliotekach”. Miejscem obrad był Rogów, gdzie w dniach 22–24 czerwca 2016 r. prowadzono dyskusję nad zaprezentowanymi przez prelegentów zagadnieniami, które dotyczyły trzeciego
medium w bibliotece w kontekście audiobooków, nowych technologii i zmian w przestrzeni
bibliotecznej. Jeden z bloków tematycznych poświęcony był systemowi kształcenia bibliotekarzy w Polsce, ale uwaga w innym panelu zwrócona została także na badania satysfakcji
użytkowników książnic.
Digital Humanities
http://dh2016.adho.org/
Konferencja poświęcona humanistyce cyfrowej zaplanowana została na 6 dni, w trakcie których wygłoszone były referaty poświęcone społecznym, instytucjonalnym, globalnym, wielojęzycznym oraz wielokulturowym wymiarom humanistyki cyfrowej. Wśród
prelekcji poruszono również zagadnienie zastosowania metod ilościowych i statystycznych
w badaniach tekstu, a także miejsca humanistyki cyfrowej w nauczaniu akademickim. Konferencja odbyła się w dniach 11–16 lipca 2016 r. z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy współpracy Alliance of Digital Humanities Organizations.
V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy
http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/strona-tytulowa/
Organizatorem V Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy było Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Obrady przeprowadzone w dniach
15–16 września 2016 r. we Wrocławiu skupione były wokół trzech głównych zagadnień:
miejsca biblioteki w uczelni i regionie, systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on
oraz roli bibliotek oraz zasobów elektronicznych bibliotek.
Konferencja Naukowa „Czasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch
czy świt?”
http://www.bg.ug.edu.pl/konferencja/
19–20 września 2016 r. w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa: „Czasopisma
naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt?”. Jednym z pretekstów do podjęcia tematu roli czasopism naukowych w bibliotekach była 20. rocznica utworzenia na serwerze
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Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego Centralnej Kartoteki Tytułów Czasopism. Konferencja była próbą całościowego spojrzenia na problematykę czasopism oraz na nowe funkcje
biblioteki z nimi związane w kontekście zmian technologicznych i zmieniających się preferencji czytelniczych użytkowników.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy.
Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu”
http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,7300,konferencja-naukowa-czytelnicy-zasoby-informacji-i-wiedzy,32483.chtm
W dniach 6–7 października 2016 r. do Lublina przyjechali badacze zajmujący się zagadnieniami związanymi z czytelnictwem, przemianami technologicznymi w bibliotekach
i otwartą nauką. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk przygotowali dla uczestników przestrzeń do dyskusji nad
aktualnym stanem badań naukowych i prezentacji rozwiązań praktycznych w obrębie
nakreślonych wyżej tematów.
„Małopolskie Forum Bibliotek 2016. Kierunek: integracja”
http://www.uj.edu.pl/web/mfb
W dniach 26–27 października 2016 r. odbyło się w Krakowie „Małopolskie Forum
Bibliotek 2016. Kierunek: integracja”. Celem wydarzenia była integracja szeroko pojętego środowiska związanego z polskim bibliotekarstwem – pracowników bibliotek, przede
wszystkim akademickich i publicznych, bibliotekoznawców i bibliotekarzy, wreszcie przedstawicieli firm oferujących usługi dla bibliotek oraz ich odbiorców. Wiodące hasła forum:
integracja środowiska – integracja działań – integracja metadanych, były wspólną osią zaprezentowanych podczas spotkania referatów, skupionych wokół dwóch głównych nurtów
tematycznych. Pierwszy z nich obejmował zagadnienie integracji i standaryzacji działań
bibliotek jako dostawców wysokiej jakości danych bibliograficznych. Drugim obszarem,
wokół którego prowadzono dyskusje, była integracja środowiska bibliotekarskiego w sensie
organizacyjnym.
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