Konferencje zagraniczne
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LIBER Leads Organisation of Open Science Trainer Bootcamp
https://libereurope.eu/blog/2018/04/13/liber-leads-organisation-of-open-science-trainer-bootcamp/
W dniach 18–20 kwietnia 2018 r. w Barcelonie odbyły się warsztaty poświęcone problematyce Open Science. Ich głównym celem było wzmocnienie kompetencji pracowników
bibliotek w zakresie wykorzystywania, udoskonalania i rozpowszechniania tekstów i informacji naukowych w systemie Open Science. Pierwszy dzień poświęcono na przedstawienie
i omówienie wybranych aspektów Open Science oraz materiałów i narzędzi, które mogą
podnieść kompetencje pracowników bibliotek naukowych w tym zakresie. Kolejne dni poświęcono na warsztaty, których celem było przygotowanie uczestników do tego, aby sami
byli w stanie szkolić pracowników świata nauki w zakresie poszukiwania prac naukowych
i publikowania swojego dorobku naukowego na zasadach wolnego dostępu.
The 47th Annual Conference of the International Association of School Librarianship
http://iasl2018.org/
W dniach 6–11 maja 2018 r. w Istambule odbyła się doroczna konferencja poświęcona rozwojowi teorii i praktyki zarządzania bibliotekami szkolnymi. Jej celem było stworzenie pola do dyskusji, wymiana poglądów i doświadczeń różnych podmiotów zaangażowanych w finansowanie, zarządzanie i codzienne prowadzenie bibliotek w szkołach o różnych
poziomach nauczania i profilach. Tegoroczna konferencja skupiła się głównie na tematach
związanych z rozwojem czytelnictwa, innowacyjnych projektach i nowych trendach w rozwoju bibliotek szkolnych, miejscach nauki i nauczania, współpracy między społecznościami
nauczycieli i bibliotekarzy, promowaniu równości w dostępie do edukacji i bibliotek oraz
nowych technologiach informacyjnych. Problematyka ta została przedstawiona zarówno
z teoretycznego punktu widzenia (referaty naukowe), jak również praktycznego (warsztaty).
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The 39th Annual IATUL Conference
https://iatul2018.hioa.no/
W dniach 18–21 lipca 2018 r. w Oslo odbyła się konferencja organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Uniwersyteckich (The International Association of
University Libraries – IATUL). W tym roku hasłem przewodnim było: „Biblioteki dla przyszłości – od inspirujących przestrzeni do Open Acces”. Głównym wyzwaniem, jakie stoi przed
współczesnymi bibliotekami, jest właściwa reakcja i ewolucja formy działania tak, by właściwie dostosować się do zmian wywołanych postępem technologicznym w zakresie dostępu
do cyfrowych źródeł danych i wiedzy. Zmiany te stawiają podmioty prowadzące biblioteki
uniwersyteckie przed koniecznością poznania i zaspokojenia specyficznych potrzeb użytkowników bibliotek. Konsekwencją ewaluacji tych oczekiwań może być także konieczność zmiany
niektórych celów działalności bibliotek, sposobów ich organizacji oraz współpracy z innymi podmiotami. Szczegółowe problemy poruszane w ramach konferencji obejmowały m.in.:
projektowanie usług bibliotecznych ukierunkowanych na użytkownika, wspomaganie badań
naukowych, otwarte innowacje (open innovation), lokalną i globalną współpracę strategiczną.
84th World Library and Information Congress in Kuala Lumpur „Transform
Libraries, Transform Societies”
https://2018.ifla.org/
W dniach 24–30 sierpnia 2018 r. w Kuala Lumpur odbył się kongres IFLA poświęcony znaczeniu i roli bibliotek w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie ich
zdolności do stymulowania przekształceń społecznych. Tłem dla prezentowanych treści była
Malezja, jako przykład kraju o specyficznej sytuacji społeczno-ekonomicznej, gdzie oprócz
dużych dysproporcji w poziomie rozwoju, występują także istotne problemy wynikające
ze współistnienia na jej obszarze wielu kultur, religii i języków. Powyższe uwarunkowania
podnoszą znaczenie podstawowych funkcji bibliotek, takich jak: wzmacnianie więzi
rodzinnych i społecznych oraz kształtowanie umiejętności pisania i czytania.
11th Conference on Open Access Scholarly Publishing (COASP)
https://oaspa.org/save-date-coasp10-vienna-september-17-19th-2018/
W dniach 17–19 września 2018 r. w Wiedniu odbyła się jedenasta konferencja COASP. Jest to coroczna konferencja organizowana dla społeczności użytkowników (głównie
wydawców) Open Acces, której celem jest gromadzenie informacji i prowadzenie dyskusji, nawiązywanie relacji oraz kooperacja przy realizowaniu programów rozwoju i badań
związanych z publikacjami Open Access. Wystąpienia dotyczyły różnych międzynarodowych uwarunkowań publikacji w modelu Open Acces, a ich autorami byli pracujący
w wydawnictwach, bibliotekach, szkołach wyższych, agencjach finansujących, organizacjach non-profit i administracji publicznej.
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OpenCon 2018
https://www.opencon2018.org/opencon_2018_announced
W dniach 2–4 listopada 2018 r. w Toronto odbyła się Międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce Open Access, Open Education i Open Data. Przedstawiane
referaty dotyczyły problemów związanych z rozwojem umiejętności korzystania z otwartych źródeł danych, kształcenia w oparciu o te systemy oraz ich rozwoju dzięki współpracy
różnych międzynarodowych podmiotów. Naczelnymi zasadami, podkreślanymi podczas
konferencji, które powinny przyświecać dostępowi do systemów Open Access, Open Education i Open Data są: różnorodność, równość oraz inkluzywność. W trakcie trwania konferencji jej uczestnicy mieli także możliwość uczestniczenia w warsztatach, których celem
był rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnych, zdobywania
środków na nowe projekty edukacyjne oraz współpracy z innymi partnerami.
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