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Konferencje zagraniczne

opracowanie Piotr Rudera

American Library Association 2016. Conference&Exibition June, 23–28.2016 
http://2016.alaannual.org/
           

Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich zorganizowało w dniach 23–28 czerwca 2016 r.  
konferencję dla badaczy i praktyków z różnych zakątków świata. Konferencji towarzyszyła 
rozbudowana forma targów, podczas których prezentowali się przedstawiciele producentów 
oprogramowania i nowych technologii w branży bibliotekarskiej. Konferencja była okazją 
do prowadzenia dyskusji na temat bieżących problemów dotyczących funkcjonowania i roli 
bibliotek.

Liber Conference 2016: „Libraries Opening Paths to Knowledge”. 
http://libereurope.eu/events/
           

W dniach 29 czerwca–1 lipca 2016 r. odbyła się w Helsinkach konferencja Stowarzy-
szenia Europejskich Bibliotek Naukowych LIBER. Tegoroczna edycja konferencji powstała 
dzięki współpracy Biblioteki Narodowej w Finlandii, Biblioteki Uniwersyteckiej w Hel-
sinkach oraz Fińskiego Stowarzyszenia Badań Bibliotek. Konferencja w znacznym stopniu 
poświęcona była kwestiom otwartej nauki i cyfrowej humanistyki.

82. World Library and Information Congress 
http://www.ifla.org/annual-conference
           

W dniach 13–19 sierpnia 2016 r. w Columbus (Ohio) w Stanach Zjednoczonych 
odbył się 82. Światowy Kongres Bibliotekarstwa i Informacji IFLA, którego tematem prze-
wodnim były Pomysły i innowacje (Invention and innovation) w interdyscyplinarnym ujęciu 
na styku nauki, przemysłu i informatologii. W programie konferencji znalazło się wiele 
referatów na bardzo różnorodne tematy, poruszających społeczne, prawne, psychologiczne 
i techniczne aspekty działalności bibliotek. Kongres IFLA zgromadził 3 500 przedstawicieli 
z różnych ośrodków, którzy uczestniczyli w tegorocznej edycji. Podczas kongresu uczestnicy 
mogli wziąć udział w około 220 sesjach i spotkaniach warsztatowych, w trakcie których 
wygłoszonych zostało kilkaset referatów i prelekcji. Kolejna 83. Edycja Kongresu IFLA od-
będzie się we Wrocławiu w dniach 19–25 sierpnia 2017 r.



188 Zarządzanie Biblioteką Nr 1 (8) 2016 

The European Conference on Information Literacy (ECIL)
http://ecil2016.ilconf.org/
           

Konferencja poświęcona tematyce information literacy zorganizowana została 
w dniach 10–13 października 2016 r. W tym roku odbyła się czwarta edycja kon-
ferencji, której motywem przewodnim było information literacy i jego rola integra-
cyjna w społeczeństwie. Jej celem była wymiana wiedzy i doświadczeń specjalistów 
informacji, specjalistów ds. mediów i przedstawicieli innych obszarów, dla których 
zagadnienie zdobywania umiejętności organizowania wiedzy i posługiwania się nią 
stanowi przedmiot zainteresowań badawczych.

The 13th Annual Open Education Conference
http://openedconference.org/2016/
           

W dniach 2–4 listopada 2016 r. w Richmond (Stany Zjednoczone) odbyła się kon-
ferencja poświęcona otwartej edukacji. Podczas trzydniowych obrad wygłoszonych zostało 
ponad 150 referatów, których motywem przewodnim była rola idei otwartości w różnych 
dyscyplinach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem etyki otwartości oraz praktyk 
stosowanych w ramach otwartej edukacji.


