Konferencje i seminaria polskie

opracowanie Bożena Bogdańska

Big Data Technology Warsaw Summit 2018
https://bigdatatechwarsaw.eu/
22 lutego 2018 r. w Warszawie odbyła się jednodniowa konferencja skupiająca specjalistów z zakresu gromadzenia, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych (Big
Data). Jej niewątpliwą zaletą był fakt, że uczestniczyli w niej praktycy ze świata biznesu,
którzy podzielili się z innymi uczestnikami z różnych instytucji swoimi spostrzeżeniami,
narzędziami, modelami oraz wnioskami z sukcesów i porażek w rozwoju analizy Big Data.
Konferencja składała się z trzech sesji plenarnych, podczas których poruszono następujące
zagadnienia: operacje i wdrożenia różnych technologii, planowanie, instalowanie, zarządzanie, monitorowanie i zabezpieczanie dużych baz danych; inżynieria danych – narzędzia,
techniki i innowacyjne rozwiązania z zakresu zbierania, przechowywania i przetwarzania
dużych baz danych; data science – omówienie wybranych zastosowań Big Data do rozwiązania problemów i zadań wybranych instytucji; analiza w czasie rzeczywistym – przedstawienie niektórych technologii i strategii do analizy i wykorzystania Big Data w czasie
rzeczywistym.
Konferencja „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding
Best Practices”
http://dariahtheme2017.dariah.pl/
19–20 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach
DARIAH Theme przez DARIAH-PL, DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski. Jej celem było ułatwienie współpracy między instytucjami kultury z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz badaczami z obszaru nauk humanistycznych, a także wypracowanie
praktycznych rozwiązań problemów dotyczących udostępniania i wykorzystywania danych
dziedzictwa kulturowego w badaniach naukowych na gruncie technicznym i prawnym oraz
technicznych aspektów współpracy badaczy i sektora GLAM. Poruszono również temat
prawnych uwarunkowań udostępniania i wykorzystania cyfrowych zasobów (prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa sui generis, wolne licencje, polityka otwartości).
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Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy „Jak prowadzić dialog ze współczesnym czytelnikiem? – promocja czytelnictwa w XXI wieku”
http://www.konferencjabibliotekarzy.pl/#top
20 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja, podczas której
organizatorzy zapewnili uczestnikom szeroką wymianę doświadczeń i pole do otwartej dyskusji. Zaprosili do wystąpień znane osoby związane z książką: Michała Rusinka, Michała
Nogasia, Sylwię Chutnik. Słuchacze dowiedzieli się, jak planować akcje promujące czytelnictwo w dobie mediów społecznościowych oraz poznali nowe technologie w bibliotece,
które mogą przyciągnąć uwagę młodych odbiorców. Każdy panel tematyczny stanowił okazję dla bibliotekarzy, animatorów kultury i pracowników działów promocyjnych bibliotek
do poszerzenia wiedzy i rozwinięcia praktycznych umiejętności. Konferencja dostarczyła
wiedzy pozwalającej efektywnie promować czytelnictwo i kształtować nawyki czytelnicze
u dzieci i dorosłych oraz właściwie kreować wizerunek biblioteki.
XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: „Mobilna biblioteka: mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni
czytelnicy”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19255
Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 10–11 maja 2018 r.
zorganizowały w Gdańsku konferencję pt. Mobilna biblioteka. Konferencja poświęcona była
zagadnieniom funkcjonowania współczesnych bibliotek i ośrodków zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, źródeł, wytworów sztuki i kultury oraz zasobów cyfrowych. Hasłami przewodnimi konferencji była: mobilność bibliotek
(struktura, współpraca z innymi podmiotami, wymiana publikacji, elastyczność organizacji,
narzędzi i usług), mobilność technologii (bazy danych, dostęp do serwisów, przechowywanie i zarządzanie informacją) oraz mobilność bibliotekarzy oraz czytelników (kompetencje,
potrzeby, oczekiwania, kontakt na odległość).
Konferencja naukowa „Książki i biblioteki na przestrzeni wieków”
http://www.kibnpw.us.edu.pl/
23 maja 2018 r. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) zorganizowały konferencję naukową. Hasłem przewodnim były: szeroko rozumiana
książka i biblioteka, a zwłaszcza aspekty historyczne dotyczące m.in. pisma, drukarstwa,
formy książki, zagadnienia związane z architekturą, organizacją i dziejami bibliotek, jako
instytucji stojących na straży nieograniczonego dostępu do wiedzy, nauki i rozrywki, powstanie i rozwój książki (pismo, druk, architektura), historia prasy, dzieje instytucji książki
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(bibliotek, archiwów, muzeów), organizacja bibliotek w ujęciu historycznym, architektura
bibliotek na przestrzeni wieków, drukarstwo polskie i światowe.
Konferencja „Biblioteka dla Dydaktyki” II
http://www.ebib.pl/?p=9852
11 czerwca 2018 r. w Chorzowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz
Instytut Nauki o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Po raz drugi skupiła bibliotekarzy i naukowców, by wspólnie wspierać procesy dydaktyczne, wymienić się
dobrymi pomysłami sprawdzonymi w praktyce.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura
dziecięca w obrazach”
http://www.ebib.pl/wp-content/uploads/2017/12/Obrazy-w-literaturze-dzieci%C4
% 99cej.pdf
Instytut Filologii Polskiej UwB, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych,
Zespół Badań nad Literaturą Dziecięcą, Młodzieżową i Czytelnictwem oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w dniach 15–16 czerwca 2018 r. skupiły
specjalistów z dziedziny filologii polskiej, bibliotekoznawstwa i znawców książki dziecięcej.
Prelegenci podjęli refleksję nad szeroko rozumianą tematyką obrazu w literaturze dziecięcej,
obrazowaniu literackim na poziomie tekstu i warstwy ikonicznej. Tematyka objęła książkę
dziecięcą i młodzieżową, książki-zabawki, komiksy, dawną i współczesną warstwę ilustracyjną w prasie, ikonologię i ikonografię, przemiany wydawnicze XX i XXI w., a także warstwę
językowego obrazu świata w książkach.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych „BIBLIOTEKA – to więcej niż myślisz”
http://www.konferencja.biblioteka.pswbp.pl/
Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Akademicką Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w dniach 5–7 września 2018 r. skupiła grono dyrektorów bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych, pracowników
naukowych instytutów bibliologicznych, informatologicznych, bibliotekoznawczych oraz
bibliotekarzy reprezentujących biblioteki różnego typu. Temat zobligował uczestników do
refleksji i rozważań teoretycznych na temat bibliotek, analizy lokalnej i globalnej bibliotekarskiej rzeczywistości, do spojrzenia na strategię i wizję rozwoju, na sprzyjające rozwojowi możliwości, a także pojawiające się zagrożenia. Trzy główne zagadnienia omawiane
w ramach konferencji to: bibliotekarz – użytkownik (komunikacja, pozytywny wizerunek, usługi), technologie – systemy (modele opracowywania zbiorów, elektroniczne źródła
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informacji, nowoczesne technologie) oraz wiedza – nauka (bibliometria i działalność bibliotek akademickich).
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”
http://www.konfkbin.uni.lodz.pl/index.php/pl/
24–25 września w Łodzi odbyły się międzynarodowe spotkania o ugruntowanej już
tradycji, które łączą rozważania teoretyczne z prezentacją dobrych praktyk nauczycieli
i bibliotekarzy. Organizatorami konferencji byli: Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Konferencja połączyła instytucje akademickie, placówki
o profilu historyczno-edukacyjnym oraz stowarzyszenia środowisk bibliotekarskich i zainspirowała do dyskursu teoretycznego z prezentacją dobrych praktyk nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów i edukatorów z krajów europejskich. Zasięg zagadnień był szeroki: rynek
wydawniczy, komunikacja poprzez media społecznościowe, książka elektroniczna, e-czytanie, wspieranie procesu edukacyjnego poprzez gry planszowe, biblioterapię, blogujący
rodzice o książkach dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy konferencji korzystali z tłumaczenia
symultanicznego w języku polskim i angielskim.
Pomorska Konferencja Open Science „Kierunek – Otwarta Nauka”
https://pg.edu.pl/pkos/
W dniach 26–27 września 2018 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej i Centrum Usług Informatycznych. Tematy wystąpień
skupiły się wokół zagadnień udostępniania i dzielenia się wiedzą od strony technicznej,
informatycznej i naukowej. Prezentowano przykłady sprawdzonych portali otwartej nauki
(MOST), zaś podczas warsztatów można było nauczyć się korzystania z repozytorium.
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji w życiu dzieci
i młodzieży”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19
905
28 września 2018 r. w Słupsku odbyła się konferencja poświęcona ekologii informacji.
Tematyka skupiona była wokół zagadnień zapobiegania przeciążeniu nadmiarem informacji
(tsunami informacyjne), cyberchorób (przymus bycia w Sieci, fonoholizm), odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, zagrożeń płynących ze środowiska informacyjnego, roli i znaczenia ekologii informacji w procesie kształtowania postaw i opinii młodych
ludzi, ochrony dóbr osobistych, zarządzania informacją, konsumpcji i etyki informacyjnej.
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Małopolskie Forum Bibliotek „Biblioteka 2028. Między nadmiarem a niedostatkiem”
http://www.mfb.confer.uj.edu.pl/
W dniach 24–26 października 2018 r. w Krakowie Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
UJ, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz oddział
małopolski SBP podczas zorganizowanej konferencji przypomniały dokonania technologiczne i ciekawostki z mediów społecznościowych ostatniej dekady oraz postawiły pytanie
o przyszłość bibliotek w kolejnej dekadzie. Jaka będzie biblioteka w roku 2028. Czy będzie
potrzebna? Czy zmieści się w telefonie komórkowym? Czy będzie rozmawiać i odczytywać
intencje i potrzeby swoich użytkowników na podstawie ich zachowań w sieci? Czy model
Biblioteki 2.0 zostanie zastąpiony przez inny? Czy podział na biblioteki publiczne i akademickie nadal będzie uzasadniony? Jak poradzą sobie z tą zmianą bibliotekarze? Czy potrzebują jej użytkownicy? Czy znajdziemy złoty środek pomiędzy nadmiarem (informacji)
a niedostatkiem? Forum uzupełniały seminaria i panele dyskusyjne organizowane w ramach
Targów Książki w Krakowie oraz warsztaty i szkolenia wprowadzające bibliotekarzy w świat
najnowszych technologii, mające na celu poprawę jakości usług bibliotecznych w Polsce.
Seminarium POLBIT „Użytkownik zagraniczny w bibliotece”
https://biblioteka.pollub.pl/wydarzenia/uzytkownik_zagraniczny_w_bibliotece/
W Lublinie w dniach 25–26 października 2018 r. w Bibliotece Politechniki Lubelskiej odbyło się seminarium poświęcone obsłudze użytkowników zagranicznych i kwestii
umiędzynarodowienia uczelni i bibliotek. Dyskutowano na temat zadań stojących przed
bibliotekami, ich gotowości do obsługi zagranicznych użytkowników, a zwłaszcza gotowości
kadry, zasobów, przystosowania usług i oferty edukacyjnej. Wskazywano na problemy, proponowano rozwiązania.
XII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki
w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=20459
13–14 listopada 2018 r. w Warszawie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
zorganizowały konferencję, której inspiracją był 83. kongres IFLA we Wrocławiu. Przedstawiono problemy rozwoju technologicznego polskich bibliotek w kontekście światowych
rozwiązań. Omówiono tradycyjne modele zintegrowanych systemów bibliotecznych oraz
standardy katalogowania, które nie odpowiadają oczekiwaniom współczesnego odbiorcy
usług bibliotecznych. Zaproponowano nowe modele budowy metadanych i dostępu do
informacji, jak RDA, Linked Open Data, Big Data, nowe media w bibliotece, korzyści, wyzwania i problemy rozwiązań opartych o publiczną chmurę, wykorzystanie narzędzi Open
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Source do budowy nowoczesnej sieci bibliotecznej. Zaprezentowano nowe projekty Biblioteki Narodowej: OMNIS i PATRIMONIUM, planowany rozwój NUKATu, oprogramowania MAK+ oraz projekty w obszarze e-nauki oraz e-kultury.
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