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Konferencje zagraniczne

opracowanie Joanna Kamińska

The EBLIDA-NAPLE 23rd Annual Conference
http://eblida2015.lnb.lv/

W dniach 7–8 maja 2015 r. w Rydze, w Bibliotece Narodowej Łotwy, miało miejsce 
doroczne spotkanie zorganizowane przez The European Bureau of Library, Information 
and Documentation Associations – EBLIDA (Europejskie Biuro Stowarzyszeń Bibliotek) 
oraz National Authorities on Public Libraries in Europe – NAPLE (Stowarzyszenie Władz 
Bibliotek Narodowych w Europie). W pierwszym dniu odbyły się zgromadzenia ogólne 
władz obu organizacji, natomiast dzień drugi wypełniała konferencja, której temat oparto 
na kluczowych priorytetach łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którymi są 
udział, wzrost i zrównoważony rozwój. Stąd hasłem konferencji było: „Building a Europe 
of Readers” („Budując Europę czytelników”). Podczas obrad zostały omówione następujące 
tematy: rola bibliotek w społeczeństwie, wsparcie dla umiejętności i procesów kształcenia 
ustawicznego oraz elektroniczne udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Li-
braries

http://www.isast.org/qqml2015.html

W dniach 26–29 maja 2015 r. w Paryżu odbyła się siódma edycja międzynarodowej 
konferencji na temat jakościowych i ilościowych metod w bibliotekach (ang. International 
Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries – QQML). Wystąpienia 
gości z całego świata dotyczyły głównych tematów konferencji, tj. poszukiwania nowych 
modeli działania bibliotek w warunkach ograniczeń budżetowych, wdrażania innowacji, 
zarządzania kryzysowego, zagadnień synergii i współpracy czy ruchu Open Access.

LIBER 44th Annual Conference 2015
http://www.liber2015.org.uk/

W dniach 24–26 czerwca 2015 r. w Londynie odbyła się po raz czterdziesty czwarty 
doroczna konferencja Stowarzyszenia Europejskich Bibliotek Naukowych pod hasłem „To-
wards open science” („W stronę otwartej nauki”). Trzydniowy program konferencji obej-
mował zarówno sesje typowo naukowe, jak i warsztatowe. Dominującym tematem była 
rola bibliotek w dostępie do zasobów otwartej nauki oraz związane z tym problemy. takie 
jak: prawa autorskie, organizacja i przebieg komunikacji naukowej, narzędzia ułatwiające 
współpracę naukowców, digitalizacja zasobów bibliotecznych (ze szczególnym uwzględnie-
niem postępu w digitalizacji czasopism).
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ALA Annual Conference & Exibitions
http://alaac15.ala.org/

W dniach 25–30 czerwca 2015 r. w San Francisco miała miejsce doroczna konferen-
cja Stowarzyszenia Bibliotek Amerykańskich (ang. American Library Association – ALA). 
Tematem przewodnim spotkania była kontynuacja ubiegłorocznego hasła „Transforming 
our libraries, ourselves” („Zmieniajmy nasze biblioteki, sami”). Niezwykle bogaty program 
konferencji oferował uczestnikom bardzo różne formy aktywności: prelekcje, wystawy, 
warsztaty, spotkania, targi pracy itd. Zaplanowane wydarzenia dotyczyły takich kwestii, 
jak: transformacja i rozwój, innowacyjność, udostępnianie ebook’ów i treści cyfrowych, za-
angażowanie społeczne i przywództwo, wpływ nowych technologii, rozwój nauki i procesy 
uczenia się, a także przykłady najlepszych praktyk w zakresie współpracy bibliotek z innymi 
podmiotami.

36th Annual IATUL Conference
http://www.iatulconference2015.org/

W dniach 5–9 lipca 2015 r. w Hanowerze odbyła się kolejna edycja dorocznej kon-
ferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Uczelni Technicznych (ang. Interna-
tional Association of Scientific and Technological University Libraries – IATUL). Zgodnie 
z hasłem przewodnim: „Strategic Partnerships for Access and Discovery” („Partnerstwo 
strategiczne w udostępnianiu informacji i wynalazków”) podczas konferencji omawiano 
zagadnienia, takie jak: międzynarodowe i krajowe formy współpracy na rzecz poprawy jakości 
usług bibliotecznych, metody planowania strategicznego i zarządzania bibliotekami, tworze-
nie zasobów otwartej nauki i współpracy naukowców, zarządzanie repozytoriami czy problemy 
ochrony zasobów cyfrowych.

IFLA World Library and Information Congress, 81st IFLA General Conference 
and Assembly

http://conference.ifla.org/ifla81

W dniach 15–21 sierpnia 2015 r. odbył się w RPA, w Kapsztadzie, światowy kongres 
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (ang. International 
Federation of Library Associations – IFLA), któremu towarzyszyły obrady Zgromadzenia 
Ogólnego członków IFLA oraz posiedzenia sekcji i komisji. Hasłem tegorocznego spotka-
nia było: „Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation” („Dynamiczne 
biblioteki: dostęp, rozwój i transformacja”). W konferencji wzięło udział ponad 3 tys. bi-
bliotekarzy z całego świata. Bogaty program kongresu obejmował 225 sesji poświęconych 
bardzo różnorodnej tematyce, m.in.: wizji nowych aranżacji przestrzeni bibliotecznych; 
bibliotekom dla dzieci i młodzieży; wzrastającemu znaczeniu bibliotek dla rozwoju społe-
czeństw, w szczególności w dostępie do wiedzy i informacji; problemom pomiaru rozwo-
ju bibliotek i poziomu dostępu do informacji; prawu autorskiemu; edukacji  informacyj-
nej; dostępowi do źródeł elektronicznych; ekologii w działalności bibliotecznej (poprzez  
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ograniczanie zużycia papieru, wody, energii elektrycznej oraz poprzez popularyzację proble-
matyki ochrony środowiska); zasadom katalogowania, bibliografii oraz przyszłości standar-
dów IFLA. Szczegółowe relacje z przebiegu obrad można odnaleźć na stronie Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, którego przedstawiciele brali udział w kongresie.

ECIL 2015 – European Conference on Information Literacy
http://ecil2015.ilconf.org/

W dniach 19–22 października 2015 r. odbyła się w Tallinnie, pod patronatem IFLA  
i UNESCO, Europejska Konferencja Edukacji Informacyjnej (ang. European Conference 
on Information Literacy – ECIL). Główne tematy tegorocznego spotkania to: umiejętno-
ści informacyjne, umiejętność korzystania z mediów, inteligentny styl życia i zrównowa-
żony rozwój. Podobnie jak w poprzednich latach konferencja cieszyła się dużym zaintere- 
sowaniem.

Open Access Week
http://www.openaccessweek.org/

W dniach 19–25 października 2015 r. na całym świecie po raz ósmy obchodzono Tydzień 
Otwartej Nauki (ang. Open Access Week). Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Open for 
Collaboration”, czyli otwartość na rzecz współpracy. Zgodnie z ideą ruchu Open Access do 
udziału w Tygodniu Otwartej Nauki mogą przystąpić biblioteki, instytucje naukowe czy 
organizacje pozarządowe – wszyscy chętni do zorganizowania u siebie wydarzeń z tej okazji. 
W ramach Tygodnia odbyły się wykłady, webinaria oraz szkolenia, których tematem było 
propagowanie otwartości w nauce. W Polsce koordynacją i promocją obchodów zajmują 
się: Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) oraz Stowarzyszenie EBIB.


