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Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21 – Światowy Dzień Architektury
Informacji
https://wiad.edu.pl/2021/pl/
W dniach 27-29 lutego 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21, której organizatorem już po raz trzeci był Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Konferencja, ze względu na warunki epidemiczne, została zrealizowana online.
Wydarzenie jest związane ze Światowym Dniem Architektury Informacji, który w 2021 r.
przypadał 27 lutego. W wykładach, szkoleniach i pokazach wzięło udział 250 osób, w tym
45 prelegentów, którzy prezentowali najnowsze ustalenia dotyczące architektury informacji, zarządzania informacją, e-commerce oraz sztucznej inteligencji. Uczestnicy wydarzenia
mogli wziąć także udział w warsztatach z design thinking.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od książki do czytelnika”
phc.uni.wroc.pl/konferencja/
Z okazji 65-lecia jubileuszu Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego, w dniach 19-20 kwietnia 2021 r. zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową „Od książki do czytelnika”. Konferencja odbyła się w wersji online. Jej celem była refleksja nad funkcjonowaniem książki, zarówno tej dawnej, jak
i współczesnej. Szczególną uwagę skoncentrowano na relacjach, które tworzone są pomiędzy książką a czytelnikami. W tym kontekście podkreślono rolę bibliotek i ich usług
oraz sposobów i narzędzi działań tych instytucji. Ogółem, podczas dwóch dni konferencji,
odbyło się osiem sesji tematycznych.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w dobie pandemii”
https://puz.wloclawek.pl/konferencje/
12 maja 2021 r. we Włocławku miała miejsce konferencja poświęcona problemowi
wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w okresie pandemii. Konferencję zorganizowała Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz
Instytutem Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Dzięki takiej
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współpracy możliwe było przedstawienie problemu wypalenia zawodowego z różnych perspektyw – zawodowej, zarządczej, psychologicznej i fizjologicznej.
Ogólnopolska Konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki”
https://otwartanauka.eu
W dniach 20-21 maja 2021 r. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie była gospodarzem
konferencji zatytułowanej „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie
– standardy, narzędzia, dobre praktyki”. Konferencja adresowana była do pracowników
naukowych, doktorantów, studentów, bibliotekarzy oraz przedstawicieli instytucji działających w obszarach związanych z sektorem nauki. Jej celem było ukazanie aktualnego stanu wiedzy o otwartości w nauce i dydaktyce oraz zwrócenie uwagi na znaczenie tematu
w perspektywie długoterminowej. Ponadto uwagę skierowano na wybrane prawne, organizacyjne, ekonomiczne i techniczne zagadnienia zarządzania cyfrowymi zasobami naukowo-dydaktycznymi. Podjęto również tematy kompetencji menadżerów cyfrowych kolekcji
oraz perspektyw i przeszkód w realizacji idei otwartej nauki. Ogółem celem spotkania było
pogłębienie powszechnej świadomości znaczenia otwartości zasobów wiedzy dla gospodarczego i społecznego rozwoju.
V Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych nt. „Biblioteki pedagogiczne lokalnie – małe ojczyzny, duże perspektywy”
https://www.pbw.edu.pl/5-nofbp-zaproszenie
W dniach 7 i 8 czerwca 2021 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie zorganizowała ciekawe spotkanie poświęcone działalności i organizacji pracy bibliotek pedagogicznych. Podczas V jubileuszowego Forum podjęty został temat
małych ojczyzn i roli bibliotek w rozwijaniu i budowaniu lokalnych więzi oraz kształtowaniu przywiązania do tradycji i życia we wspólnocie. Jak napisali organizatorzy – „wartość
i unikalny charakter małej ojczyzny ma ogromny wpływ na poczucie tożsamości i świadomości społeczeństwa lokalnego, wzmacnia potencjał więzi rodzinnych i sąsiedzkich, kształtuje społeczną odpowiedzialność, zrozumienie i wzajemny szacunek. Małe ojczyzny uczą,
jak żyć w wielkiej ojczyźnie, uczą współpracy i współdziałania, kształtują poczucie wspólnoty. Głównym zadaniem bibliotek jest dbałość o dziedzictwo kulturowe, o przechowywanie
i upowszechnianie myśli ludzkiej. Bibliotekarze są ambasadorami kultury i historii w regionie, a w szczególny sposób dbają o promocję swojej małej ojczyzny, na terenie której działają. Konferencja będzie okazją do podzielenia się pomysłami i doświadczeniami w zakresie
edukacji regionalnej. Biblioteki wpływają na budowanie i jednoczenie regionu, poprzez
propagowanie lokalnej kultury, kształtowanie poczucia własnej wartości, ukazywanie jej
walorów i perspektyw rozwoju”. Podczas obrad skupiono się na następujących obszarach:
dziedzictwo kulturowe w dobie globalizacji – lokalność vs globalność, budowanie wspólnoty i tożsamości lokalnej i kulturowej, współpraca instytucji oświatowych i kulturalnych
w regionie, współdziałanie z władzami lokalnymi i aktywizowanie regionalnych wspólnot
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samorządowych, diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej – metody i techniki działań, zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy o regionie realizowane przez biblioteki, wpływ
biblioteki na społeczność lokalną – metody ewaluacji i przykłady dobrych praktyk, projekty
z zakresu edukacji regionalnej, współpraca z lokalnymi twórcami, promowanie kultury regionalnej, promocja publikacji i popularyzacja wiedzy o regionie, wpływ edukacji regionalnej na upowszechnianie czytelnictwa, promowanie biblioteki jako placówki popularyzującej dziedzictwo regionu, przykłady dobrych praktyk w kształtowaniu postaw patriotycznych
i obywatelskich, popularyzacja wiedzy o regionie z wykorzystaniem narzędzi i platform
internetowych oraz mediów społecznościowych.
Konferencja Jubileuszowa „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości,
wyzwania jutra”
https://bpb.konferencja.pb.edu.pl
W dniach 9-10 września 2021 r. Biblioteka Politechniki Białostockiej była gospodarzem konferencji poświęconej przyszłości bibliotek naukowych. Celem konferencji była
próba dokonania prognozy przyszłości bibliotek naukowych w Polsce w kontekście aktualnych problemów i nadchodzących zmian, wykorzystując bogate doświadczenia przeszłości.
Jak napisali organizatorzy – reforma szkolnictwa wyższego, dynamiczny rozwój technologii
informatycznych, ograniczenie dostępu do usług bibliotecznych wywołane pandemią, spowodowały znaczące zmiany w funkcjonowaniu bibliotek naukowych, w szczególności uczelnianych. Nowe zadania, nowe usługi, wirtualizacja życia społecznego, malejąca od lat liczba
odwiedzin muszą przełożyć się na zmiany w kształceniu bibliotekarzy, zmiany w realizacji
podstawowych zadań bibliotek, jak: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,
a także na struktury organizacyjne bibliotek. Te i inne zagadnienia były przedmiotem
referatów oraz dyskusji.
13. Forum Młodych Bibliotekarzy – „Chodźże do nas!”
https://13fmb.rajska.info
W dniach 15-17 września 2021 r. w formie online odbyło się 13. Forum Młodych
Bibliotekarzy, którego przewodnim hasłem było „Chodźże do nas!”. Spotkanie odbyło
się dzięki zaangażowaniu przedstawicieli wielu instytucji – przede wszystkim bibliotekarzy z różnych typów bibliotek małopolski. Podczas obrad poruszano zagadnienia związane
z szeroko rozumianą aktywizacją czytelników.
„Technologie biblioteczne w okresie pandemii” – XIII Konferencja z cyklu
„Automatyzacja bibliotek”
https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl
Jak co roku, także i w 2021 r. odbyła się konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”, w ramach której omawiano najnowsze rozwiązania i technologie wykorzystywane
w pracy bibliotek. Obrady w formie online zorganizowano w dniach 1-2 grudnia,
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w ramach czterech sesji tematycznych: organizacja pracy, komunikacja z użytkownikiem, usługi biblioteczne, edukacja bibliotekarzy i użytkowników. Dziewiętnastu prelegentów przedstawiło prezentacje dedykowane różnym typom bibliotek – m.in. publicznym, naukowym
i pedagogicznym. Poza wysłuchaniem referatów bibliotekarze mieli okazję wziąć udział
w warsztatach towarzyszących konferencji: „Nowe usługi biblioteczne – projektowanie metodą design thinking”, „Zdalny zespół – praca nad projektami” oraz „Rozszerzona rzeczywistość
w bibliotece”.
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