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Konferencje zagraniczne

opracowanie Bożena Bogdańska

25th European Conference on Information Systems for a smart, sustainable and 
inclusive world

http://www.ecis2017.eu/
          

W dniach 5–10 czerwca 2017 r. w Guimaraes w Portugali Uniwersytet de Minho 
zorganizował 25. europejską konferencję na temat systemów informacyjnych na rzecz inte-
ligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego świata. Konferencja skupiła dużą liczbę osób 
z wystąpieniami. Przez pierwsze dwa dni odbywały się warsztaty, m.in. na temat społeczno- 
-technicznych perspektyw technologii informacyjnych, projektowania systemów informa-
tycznych, wspomagania projektów badawczych, a nawet inteligentnych miast. W kolejne 
dni odbywała się właściwa konferencja. Pojawiło się wiele referatów, o bardzo szerokim 
zakresie tematycznym, m.in. na temat przedsiębiorczości w technologiach informacyjnych, 
księgowości, wspomaganiu służby zdrowia przez informację naukową.

The 46th LIBER Annual Conference
http://liber2017.lis.upatras.gr/
          

W dniach 5–7 lipca 2017 r. w Patras w Grecji odbyła się 46 doroczna konferen-
cja stowarzyszenia LIBER, na którą zostało zaproszonych kilkuset gości. Konferencję 
zorganizowało LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of 
European Research Libraries) – Stowarzyszenie Europejskich Bibliotek Badawczych oraz 
Uniwersytet w Patras. Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności tej orga-
nizacji w danym roku. Był to zjazd sprawozdawczy, ale towarzyszyły mu także wystąpienia  
i warsztaty, m.in. na temat przywództwa i zarządzania bibliotekami naukowymi, najlep-
szych strategii rozwoju, roli bibliotek w przyszłości czy tworzenia systemów otwartego  
dostępu do zasobów.

12th International Conference on Digital Information Management
http://www.icdim.org/icdim17/
          

12–14 września 2017 r. w Fukuoka w Japonii odbyła się 12. Międzynarodowa Kon-
ferencja na temat zarządzania informacją cyfrową. Cyfrowe technologie informacyjne 
są coraz doskonalsze i przyspieszają wdrażanie innowacji w różnych dyscyplinach, także  
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w bibliotekarstwie. Społeczność cyfrowa tworzy nowe sposoby wykorzystania cyfrowych 
technologii informatycznych do integracji i rozumienia różnych danych, od rzeczywistych 
strumieni i symulacji do analizy danych, w celu wsparcia wiedzy. Konferencja skupiła bada-
czy z oryginalnymi pracami badawczymi i przemysłowymi dotyczącymi teorii, projektowa-
nia i wdrażania cyfrowych systemów informacyjnych. Było też miejsce na pokazy, tutoria-
le, warsztaty i prezentacje przemysłowe. Całość zorganizowało IEEE (Instytut Inżynierów 
Elektryków i Elektroników – największa tego typu organizacja na świecie) oraz Uniwersytet 
w Fukuoce.

European Conference on Information Literacy 
http://ecil2017.ilconf.org/
          

W dniach 18–21 września 2017 r. w Saint-Malo we Francji stowarzyszenie Informa-
tion Literacy Association (InLitAs – Stowarzyszenie Umiejętności Informacyjnych) zorga-
nizowało europejską konferencję na temat umiejętności informacyjnych, podczas której za-
proszeni goście podjęli temat szeroko pojętych zagadnień związanych z informacją. Wśród 
kilkudziesięciu wystąpień pojawiło się wiele tematów, m.in.: aspekty związane z prawami 
autorskimi, wykorzystanie technologii cyfrowych w szkolnictwie wyższym, rola biblio-
tek w rozwoju umiejętności informacyjnych i informatycznych, praktyczne aspekty tego  
zagadnienia.

International Conference on Future of Libraries from Promises to Practice (ICFL-
2017)

https://sites.google.com/site/icflfpp2017/home
          

W dniach 15–17 listopada 2017 r. w Mysore w Indiach DRTC oraz Indian Statistical 
Institute (Indyjski Urząd Statystyczny) zorganizowali Międzynarodową konferencję na te-
mat przyszłości bibliotek. Spotkanie zgromadziło profesjonalistów z bibliotek i naukowców 
z Indii oraz innych krajów, chcących omawiać bieżące problemy i przygotować się na przy-
szłe wyzwania oraz dzielić się sprawdzonymi pomysłami, najlepszymi praktykami, uczyć 
się innowacyjnych strategii zarządzania, narzędzi i technologii używanych do tworzenia  
i dostarczania usług. Jak napisali organizatorzy konferencji: biblioteki są częścią społeczeń-
stwa, czy tego chcemy, czy nie. Nie mogą rozwijać się jako ciała obce czy zamknięte systemy  
z nieprzepuszczalnymi granicami. Misją bibliotek akademickich jest wspieranie badań  
i edukacji, organizacja i udostępnianie informacji, tworzenie fizycznej przestrzeni do współ-
pracy, dostosowanie się do przemian w technologii, mediach i kulturze, sprostanie wyzwa-
niom cyfrowego świata i wymaganiom pokolenia „urodzonego cyfrowo”. 


