Konferencje zagraniczne

opracowanie Maja Wojciechowska
13th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International
Conference
qqml.org/event/qqml-2021/
Od 25 do 28 maja 2021 r. odbywały się obrady w ramach konferencji QQML, która
ze względu na trwającą pandemię, podobnie jak wiele innych dużych imprez, zrealizowano w sposób zdalny. Jak co roku konferencja koncentrowała się na współczesnych aspektach funkcjonowania bibliotek i była adresowana do szerokiego grona odbiorców – przede
wszystkim bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, ale również badaczy, studentów bibliotekoznawstwa i kierunków pokrewnych, kadry kierowniczej bibliotek, muzealników,
archiwistów, decydentów i menedżerów, informatyków, dokumentalistów oraz wszelkich
innych osób związanych z bibliotekami i szeroko rozumianym procesem zarządzania informacją. Pomimo wirtualnej formy spotkania, poza tradycyjnymi wykładami, uwzględniono
możliwość przeprowadzenia warsztatów, organizacji paneli dyskusyjnych, sesji prezentujących najlepsze praktyki, wyniki badań doktorantów, a także sesje specjalne oraz pokazy
sponsorów.
41st Annual IATUL Conference 2021
https://iatul2021.fe.up.pt
W dniach 13-15 lipca 2021 r. odbyła się elektroniczna wersja dorocznej konferencji IATUL. Przewodnim tematem dyskusji była rola bibliotek w nawiązywaniu partnerstw
między uniwersytetami, nauką i społeczeństwem. Szczególny nacisk położono na rozwój
usług i wsparcie ze strony bibliotek, świadczone w stale zmieniającemu się otoczeniu. Jak
napisali organizatorzy – Uniwersytet w Porto – pojawienie się ruchów takich jak otwarta
nauka, otwarta innowacja i nauka obywatelska pokazuje, jakie korzyści odnosi społeczeństwo, gdy instytucje szkolnictwa wyższego zwiększają dostęp do badań i nauczania. Stałe
zaangażowanie i współpraca między uniwersytetami i społecznościami są podstawowymi
elementami tych otwartych inicjatyw. Biblioteki akademickie na całym świecie odgrywają
istotną rolę w ułatwianiu tych inicjatyw poprzez rozwój nowych i innowacyjnych usług
i infrastruktury.
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ALA Annual Conference & Exhibition – Virtual
https://2021.alaannual.org
W dniach od 23 do 29 lipca 2021 r. miała miejsce doroczna konferencja ALA, która
ze względu na pandemię COVOD-19 odbyła się w sposób wirtualny. Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek, będące gospodarzem imprezy, zadbało jednak, aby poza wykładami możliwe było odwiedzenie stoisk wystawców, obejrzenie posterów oraz zorganizowanie
grup dyskusyjnych, w ramach których podejmowane były najbardziej istotne, wymagające
wymiany poglądów tematy. Gościem specjalnym konferencji był prezydent Barack Obama.
LIBER Annual Conference 2021
https://libereurope.eu/event/liber-annual-conference-2021/
W dniach 23-25 lipca 2021 r. odbyła się konferencja LIBER, adresowana przede
wszystkim do bibliotekarzy z krajów europejskich, ale także spoza tego kontynentu. Celem
spotkania było zdiagnozowanie najpilniejszych zadań stojących przed bibliotekami naukowymi. Ligue de Bibliotheques Européennes de Recherche, a więc stowarzyszenie bibliotek
naukowych, które zrzesza członków z krajów należących do Rady Europy, działające pod
auspicjami Rady Europy od 1971 r., co roku organizuje konferencje pozwalające na spotkania i wymianę poglądów pomiędzy swoimi członkami.
86. World Library and Information Congress
https://www.ifla-wlic2021.com/#
Jak co roku, w sierpniu miał miejsce Światowy Kongres Bibliotek i Informacji.
W dniach 17-19 sierpnia bibliotekarze z niemal wszystkich krajów świata dyskutowali na
temat przyszłości bibliotek. Kongres w całości odbywał się w sposób wirtualny. Przewodnim
hasłem obrad było „Pracujmy razem na przyszłość”. Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół najnowszych osiągnięć w bibliotekoznawstwie oraz perspektyw w zawodzie
bibliotekarza.
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