Konferencje i seminaria polskie

opracowanie Bożena Bogdańska

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Cyberkultura”
http://konferencja.strikingly.com/
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT, działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach
9–10 marca 2017 r. zaprosiło do udziału informatologów, bibliologów, bibliotekarzy i kulturoznawców do rozważań na temat człowieka w różnych kontekstach. W czasie obrad podjęto temat szeroko pojętej informacji, książki i współczesnej cyberkultury jako zagadnień
związanych ze sobą i przeplatających się z takimi kwestiami, jak m.in.: biblioteka i książka
w cyberprzestrzeni, cyberprzestrzeń w książce, zagrożenia dla informacji w sieci, człowiek
w Internecie, dziecko i książka, kultura memów, media w sieci, cyberkultura offline.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od rękopisów po bazy danych”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_
id=17878
Koło Naukowe Informacji i Książki Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego 28 kwietnia 2017 r. zaprosiło przedstawicieli informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz studentów: dziennikarstwa, historii, historii sztuki, archeologii
i kulturoznawstwa do omówienia zagadnień związanych z informatologią, bibliotekoznawstwem, prasoznawstwem i nowymi mediami. Podejmowana tematyka pokazała zainteresowania naukowe studentów, doktorantów i innych osób, które próbują swoich sił na polu
nauki i własnych badań. Celem wydarzenia było interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z książką, bibliotekami, informacją, prasą i nowymi mediami w ujęciu
historycznym i współczesnym.
XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem:
Multibibliotekarstwo
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_
id=17341
W dniach 11–12 maja 2017 r. w Bibliotece Gdańskiej PAN odbyła się XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, zorganizowana przez Uniwersytet
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Gdański oraz Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
oraz PAN Bibliotekę Gdańską. Podczas konferencji omawiano zagadnienia funkcjonowania współczesnych bibliotek i ośrodków zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem
oraz udostępnianiem informacji, źródeł, wytworów sztuki i kultury oraz zasobów cyfrowych. Hasło „multibibliotekarstwo” sprowokowało do wielu rozważań i dyskusji związanych z wielowymiarowością i wielozadaniowością współczesnego bibliotekarza. Omówiono
m.in.: bibliotekarstwo związane z MULTImediami (multimedia w ofercie instytucji sektora
GLAM, jako narzędzie edukacji, w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi); MULTImarketing w działalności instytucji kultury (PR, multichannel marketing w działalności
instytucji non profit, fundraising a finanse bibliotek, crowdsourcing); MULTIkulturowość
i MULTIedukacje (mniejszości narodowe w bibliotece, nowe metody i narzędzia edukacji
i pracy z czytelnikiem, oferta sektora GLAM); MULTIkreacje (literackie multiświaty czytelników, biblioteki działające wieloaspektowo, czytelnik jako autor, twórca i animator, pasje
i talenty bibliotekarzy i czytelników).
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
W dniach 15–16 maja 2017 r. Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
zorganizował konferencję poświęconą nauce o informacji. Tematem wiodącym były innowacyjne usługi informacyjne, a zwłaszcza szeroka gama teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych narzędzi i metod działalności informacyjnej, organizacja i zarządzanie
informacją i wiedzą, analiza i ocena nowych technologii wykorzystywanych w społecznym
transferze informacji i wiedzy oraz ich recepcja wśród użytkowników. Przeprowadzono dyskusje wokół następujących zagadnień: innowacyjne usługi informacyjne w nauce i edukacji,
w bibliotekach, archiwach, muzeach i innych instytucjach kultury, mobilne usługi informacyjne, media społecznościowe i społeczności internetowe a innowacyjne usługi informacyjne, organizacja dostępu do danych badawczych, wizualizacja informacji i wiedzy w nowoczesnych usługach informacyjnych, użytkownicy innowacyjnych usług informacyjnych,
nowe koncepcje kształcenia specjalistów informacji.
IV Konferencja Naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej pt. „Książki
w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”
http://www.bg.up.krakow.pl/konferencje/04/
W dniach 24–25 maja 2017 r. bibliotekarze, badacze książki, medioznawcy i informatolodzy w ramach konferencji „Książki w plikach” „wzięli na warsztat” zagadnienia związane
z audiobookami, e-bookami i innymi dokumentami niedrukowanymi. Analizowano książki
publikowane w formie plików i ich znaczenie dla bibliotek oraz użytkowników. Rozmawiano
na temat doświadczeń, stosowanych praktyk w kraju i za granicą. Konferencja prezentowała punkt widzenia bibliotekarzy, czytelników i wydawców na rosnący popyt e-książek.
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między książką a e-książką”
https://konferencjaksiazka.wixsite.com/umcs
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Studenckie Koło
Naukowe Polonistów i Studenckie Koło Naukowe Edytorów w dniach 8–10 czerwca 2017 r.
zorganizowało w Lublinie interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową. Jej uczestnicy podjęli refleksję nad wpływem kultury cyfrowej na książkę, omówili zagadnienia i wyzwania współczesnego edytorstwa, metody i perspektywy tradycyjnego edytorstwa, nowe
technologie, eksperymentalne formy elektroniczne, transformacje w przestrzeni cyfrowej,
przemiany literatury artystycznej i użytkowej, zmiany na rynku wydawniczym. Podkreślili
przestrzeń „pomiędzy”, w której spotykają się oraz przenikają różne, niekiedy sprzeczne
tendencje i procesy.
Konferencja Naukowa „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń
do praktyki”
http://przestrzen.bibliotek.pl/
W dniach 14–15 września 2017 r. w Olsztynie Biblioteka Uniwersytecka zorganizowała konferencję poświęconą przestrzeniom bibliotek. Wydarzenie towarzyszyło obchodom 10-lecia funkcjonowania Biblioteki w nowym gmachu. Omówiono różnorodność
przestrzeni bibliotecznych, przykłady dobrych rozwiązań i praktycznych zastosowań, pozytywne zmiany w architekturze budynków bibliotek; miejsce czytelnika i pracownika
w przestrzeni bibliotecznej; problemy i wyzwania związane z nowo powstającymi budynkami, ich pozytywne strony, funkcjonalność, potrzeby i oczekiwania; przestrzeń
społeczną, komfort przebywania, ofertę kulturalną i dydaktyczną bibliotek kierowaną
do użytkowników; przestrzeń wirtualną dla użytkownika oraz nowoczesne rozwiązania
w pracy bibliotek.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka w mediach – media w książce.
Korespondencje i transpozycje”
http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,7300,konferencja-ksiazka-w-mediach-mediaw-ksiazce-korespondencje-i-transpozycje,49929.chtm
W dniach 12–13 października 2017 r. miała miejsce ogólnopolska interdyscyplinarna
konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie przy współudziale Zespołu Historii Książki i Bibliotek Komitetu
Nauk Historycznych PAN w Warszawie. Podczas siedmiu sesji omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: szeroko pojętej kultury książki, „ekranowego czytelnika”, literatury obecnej
w polskim radiu, telewizji, na blogach i na festiwalach, roli mediów społecznościowych
w kształtowaniu kultury czytelniczej, rynku wydawniczego w epoce nowych mediów i in.
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Pomorska Konferencja Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego
https://pg.edu.pl/pkos
W dniach 23–24 października 2017 r. miała miejsce konferencja zorganizowana przez
pracowników Biblioteki i Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. Zagadnienia, wokół których skupili się prelegenci, to: obecny stan gromadzenia, otwartość zbiorów
i ich promocji, kwestia społecznej odpowiedzialności otwartego dostępu do zasobów, prawo
autorskie i wolna licencja w udostępnianiu, Open Linked Data, czyli otwarte dane, czym są
i jaki jest ich wpływ na rozwój nauki, Springer Open Choice oraz SCOAP3 – narodowe programy wspierające Open Access.

Konferencja Naukowa „Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?”
http://horizon2.linuxpl.info/konferencja/
W dniach 25–26 października 2017 r. w Poznaniu odbyła się konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką. Podczas obrad skupiono się na roli, miejscu
i działaniach bibliotek naukowych w Polsce. Biblioteka naukowa to miejsce, w którym
wspierana jest organizacja warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej użytkowników, miejsce
prowadzenia badań naukowych (z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i nauki
o książce). Tu dokumentowany jest dorobek uczelni i prace edytorskie. To także miejsce,
gdzie odbywają się wydarzenia kulturotwórcze, to przyjazna przestrzeń biblioteczna i miejsce
spotkań oraz wymiany myśli. Uczestnicy konferencji dyskutowali, jak wygląda to wszystko
w praktyce, w jaki sposób biblioteki wspierają działania naukowe, proces dydaktyczny i badawczy, jak wygląda udział w grantach, projektach i badaniach. Jak wygląda organizacja wydarzeń o charakterze popularyzatorskim i kulturotwórczym, jaka jest rola bibliotekarza we
wspieraniu działalności naukowej i kulturotwórczej oraz współdziałanie ze środowiskiem.
Małopolskie Forum Bibliotek 2017 „Kierunek: użytkownik zintegrowany”
http://www.mfb.confer.uj.edu.pl/

W dniach 25–26 października 2017 r. miało miejsce dwudniowe forum zorganizowane przez najjstarszą w Polsce książnicę akademicką – Bibliotekę Jagiellońską z okazji stulecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 190. rocznicy urodzin
jednego z najznamienitszych dyrektorów Biblioteki, twórcy Bibliografii Narodowej,
Karola Estreichera starszego. Tematem był użytkownik, jego potrzeby, wymagania,
poziom zadowolenia z usług bibliotecznych, kontakt indywidualny i przez stronę
biblioteki oraz media społecznościowe. Praktycy i teoretycy podzielili się swoimi
spostrzeżeniami, zaintrygowali dobrymi przykładami z zagranicy, przytoczyli wyniki
przeprowadzonych badań, podali konkretne rozwiązania do zastosowania w celu
poprawy jakości usług.
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Konferencja Naukowa „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”
http://www.ibi.uni.wroc.pl/konferencja-iinib-2017
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Zakład Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 22–23 listopada 2017 r. zorganizował konferencję
poświęconą zadaniom i funkcjom bibliotek różnych typów, ich przeszłości i współczesności.
Dwudniowe obrady oscylowały wokół najważniejszych dla bibliotek zjawisk i ich elementów składowych, w historycznym i współczesnym aspekcie. Podjęte zostały wątki dotyczące
zmieniającego się na przestrzeni dziejów znaczenia bibliotek, stosownie do czasu, rozwoju
nauki, zapotrzebowania społecznego i postępu technologicznego. Podczas obrad umożliwiono wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką konferencji w wybrany przez
jej uczestników sposób (referaty, komunikaty, postery, udział w dyskusji).
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