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Konferencje i seminaria polskie

opracowanie Bożena Bogdańska

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 „Projektowanie  
dla Różnorodności”
http://wiad19torun.mystrikingly.com/

WIAD, czyli Światowy Dzień Architektury Informacji to obchodzone co roku świę-
to, organizowane przez Instytut Architektury Informacji w kilkudziesięciu lokalizacjach na 
całym świecie. 23 lutego 2019 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz pierw-
szy był jedną z tych zaszczytnych lokalizacji. Projektanci AI odpowiadają za tworzenie do-
świadczeń, środowisk, usług i systemów, które wpływają na miliony ludzi, zgodnie z celem 
„nie szkodzić”, ze świadomością zaspokajania potrzeb, uwzględniania różnic, konsekwen-
cji i wpływu projektów na człowieka, w zależności od wieku, uwarunkowań kulturowych  
i językowych, tożsamości, doświadczenia. Podczas konferencji podkreślano wagę tych czyn-
ników, ale też pojawiające się problemy i wyzwania, jakie niesie współczesność, technolo-
gie informacyjne i komunikowanie się. W trakcie obrad podejmowano takie zagadnienia, 
jak: życie i bycie „smart”, architektura informacji, możliwości współpracy w ramach sieci 
(smartfony, smartwatche, smart TV, inteligentne miasta (smart cities), inteligentne domy 
(smart houses), inteligentne biblioteki (smart libraries). Podjęto też motyw nauki programo-
wania dla najmłodszych oraz tworzenia wygodnych i zrozumiałych serwisów dla wszystkich.

Konferencja „Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”
https://konferencja-edt.biblos.pk.edu.pl/

26 marca 2019 r. Biblioteka Politechniki Krakowskiej zorganizowała konferencję na-
ukową, której celem był przegląd zagadnień związanych z zachowaniem europejskiego dzie-
dzictwa kulturowego oraz wskazanie działań, które pozwolą zwiększyć powszechny i otwarty 
dostęp do publikacji naukowych będących jego częścią. W ramach spotkania przedstawio-
no doświadczenia zdobyte przez biblioteki i instytucje naukowe podczas realizacji projek-
tów związanych z otwartym udostępnianiem zasobów cyfrowych, podkreślano znaczenie 
dziedzictwa dla społeczeństwa i przyszłych pokoleń, znaczenie digitalizacji zasobów nauki 
i kultury, sposoby ich opracowania i udostępniania w otwartej przestrzeni informacyjnej 
oraz metody udostępniania cyfrowych zasobów nauki i kultury. Podsumowano projekt rea-
lizowany przez Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pt. Europejskie Dziedzictwo Techniczne  
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– upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicz-
nych w innowacyjnym środowisku informatycznym (EDT). Konferencji towarzyszyła 
wystawa najcenniejszych druków zdigitalizowanych i udostępnionych w powstałym w ra-
mach projektu EDT systemie Redo. Teksty i prezentacje z wystąpień zostały zamieszczone 
w Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK).

V Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nauka o informacji w okresie zmian” 
pod hasłem „Rewolucja cyfrowa – dziś i jutro. Infrastruktura, usługi, użytkownicy”
https://www.piit.org.pl/wydarzenia/rewolucja-cyfrowa-dzis-i-jutro-infrastruktura, 
-uslugi,-uzytkownicy

W dniach 13–14 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja 
zorganizowana przez Katedrę Informatologii Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotekę Uni-
wersytecką w Warszawie oraz International Society for Knowledge Organization. Celem 
cyklu konferencji Nauka o informacji w okresie zmian jest monitorowanie zachodzących 
przemian w obszarze technologii informacyjnych, prezentacja nowych rozwiązań oraz po-
wiązanych z nimi koncepcji i metod badawczych. Konferencja jest miejscem na dialog, 
współpracę i wymianę doświadczeń teoretyków i praktyków działających w obszarze ICT. 
Jej zakres tematyczny w 2019 r. obejmował: infrastrukturę i usługi informacyjne, ich użyt-
kowanie w dobie rewolucji cyfrowej, teoretyczne i praktyczne aspekty nowoczesnych na-
rzędzi i metod działalności informacyjnej, organizację i zarządzanie informacją i wiedzą, 
kształtowanie architektury współczesnej przestrzeni informacyjnej zarówno w różnych śro-
dowiskach działalności zawodowej, jak i w ogólnym środowisku współczesnego życia spo-
łecznego, analizę i ocenę nowych technologii wykorzystywanych w społecznym transferze 
informacji i wiedzy oraz ich recepcję wśród użytkowników. Tematyka wystąpień dotyczyła 
też rewolucji cyfrowej w biznesie i administracji publicznej, zarządzania i wykorzystania 
danych masowych (Big Data) w nauce, biznesie, polityce i kulturze. Pojawiły się również 
tematy dotyczące korzystania z mobilnych usług informacyjnych, mediów społecznościo-
wych, bezpieczeństwa w sieci, ekologii informacji oraz rewolucji cyfrowej zmieniającej ob-
licze bibliotek, archiwów i muzeów.

XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: 
„Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów 
kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_
id=21019

W dniach 16–17 maja 2019 r. w Gdańsku odbyła się XIII Bałtycka Konferencja 
„Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Cen-
trum Edukacji Nauczycieli oraz Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich. W tym roku hasłem przewodnim były narzędzia pracy bibliotekarzy,  
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pracowników informacji i animatorów kultury. Podczas wystąpień poruszano tematy doty-
czące stanu aktualnego i perspektyw na przyszłość. Referaty skupione były wokół takich za-
gadnień, jak: metody aktywizacji i integracji różnych grup czytelników w bibliotece (dzieci, 
dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych itp.), 
diagnoza potrzeb i narzędzia wykorzystywane w pracy z czytelnikami, narzędzia i metody 
promocji książek, czytelnictwa, bibliotek, narzędzia informatyczne i aplikacje przydatne  
w działaniach bibliotecznych, działania kulturalne i wspierające edukację szkolną. Porusza-
ny był również temat dobrych praktyk w pracy bibliotekarza i animatora kultury, szkoleń 
e-learningowych, narzędzi stosowanych do mobilizacji i aktywizacji pracowników bibliotek, 
poznawano mieszaną metodę kształcenia, która łączy tradycyjne metody nauki z aktywnoś-
ciami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera, czyli blended learning w pracy biblio-
tekarza. Podjęto także zagadnienia związane z narzędziami i metodami pracy pracowników 
informacji naukowej.

IV Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, pod hasłem „Czytel-
nik – użytkownik – klient”
https://www.pbw.edu.pl/4-nofbp-zaproszenie

W dniach 6–7 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyło się kolejne forum bibliotek pe-
dagogicznych. Podczas obrad skupiono się na współczesnym „człowieku ze smartfonem 
w ręku” – użytkowniku bibliotek i jego potrzebach oraz oczekiwaniach wobec bibliotek  
w dobie kultury multimedialnej, a także na wpływie komunikacji wizualnej i multimedial-
nej na oczekiwania użytkowników. Analizowano, jaka jest jakość relacji z czytelnikiem, jak 
funkcjonują nowoczesne biblioteki w nowych miejscach przestrzeni publicznej – galeriach, 
parkach, dworcach. Podjęto również zagadnienie przyczyn i konsekwencji absencji czytelni-
czej oraz próbowano znaleźć pomysły na jej przeciwdziałanie.

Ogólnopolska Konferencja SBP „Młody dorosły w bibliotece – wyzwania, szanse, 
inspiracje”
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/program?konferencja_id=21202

W Warszawie w dniach 11–12 czerwca 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferen-
cja zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Zakła-
dem Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Warszawie. Pod-
czas obrad podejmowano tematykę międzynarodowych wytycznych w sprawie bibliotek 
dla młodzieży, światowych trendów w bibliotekach dla młodych, spotkań i literatury dla 
młodzieży. Podjęto również wątek wielokulturowości, uzależnień, dorastania, wartości w li-
teraturze, prezentowano sylwetki i problemy młodych, a także propozycje zajęć w praktyce, 
czyli przykłady wartościowych warsztatów.
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12. Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „Bibliotekarz DO POZNANIA”
http://lib.amu.edu.pl/XII_forum_mlodych_bibliotekarzy/index.html

W dniach 12–13 września 2019 r. w Poznaniu odbyło się Forum Młodych Biblioteka-
rzy. Hasło dwunastej edycji stanowiło celową grę słów – zachęcało uczestników do odwie-
dzenia stolicy Wielkopolski i do pokazania siebie samych innym, do poznania. Tematyka 
spotkań skupiona była wokół trzech głównych bloków: 1. Tu i teraz – aktualne problemy 
(czyli to, co się dzieje na co dzień w pracy z książką i czytelnikami, jakie są wyzwania dla 
bibliotekarzy, jak wygląda organizacja pracy i zarządzanie instytucją, regulacje prawne, mar-
keting itp.). 2. Poznaj swoją przyszłość – perspektywy, szanse, zagrożenia (jak w praktyce 
wygląda konieczność nieustannego rozszerzania kompetencji bibliotekarzy przy jednoczes-
nym „uwolnieniu” zawodu bibliotekarza, jakiej wiedzy, szkoleń i kwalifikacji potrzebuje 
bibliotekarz XXI w.). 3. Bibliotekarz krea(k)tywnie! (czyli jak działa bibliotekarz z pasją, co 
go motywuje do pracy). Wykładom towarzyszył szereg warsztatów z takich zakresów, jak: 
praca z najmłodszymi, korzystanie z picturebooków, wykorzystanie animacji muzycznych, 
papierowego teatru, iluzji ruchu, mobilnych gier, aplikacji webowych do tworzenia konkur-
sów i gier czytelniczych, tworzenie projektów dotacyjnych i pozyskiwanie partnerów, praca 
z niepełnosprawnymi, rozwiązywanie konfliktów, organizacja Żywej Biblioteki itd.

XIX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół 
Wyższych pod hasłem: „Polskie biblioteki i reszta świata”
https://www.kozminski.edu.pl/biblioteka-alk/

W dniach 14–15 listopada 2019 r. w Warszawie miała miejsce Ogólnopolska Konfe-
rencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych, podczas której opisywano 
specyfikę polskiej biblioteki na tle innych krajów świata. Zastanawiano się, kim jest użyt-
kownik zagraniczny, student na wymianie międzynarodowej, jak wygląda obsługa zagra-
nicznego klienta w bibliotece oraz współpraca polskich bibliotek z bibliotekami obcymi, 
jaką ofertę kieruje do zagranicznego użytkownika polska biblioteka. Część wystąpień po-
święcono  współpracy bibliotek, wydawców i firm oferujących oprogramowanie oraz bazy 
danych, roli bibliotekarza i dostosowaniu do nowych wyzwań w zmieniających się realiach.

Konferencja „Ustawa 2.0 – biblioteki i bibliotekarze w nowej rzeczywistości”
http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/zaproszenie-na-xi-konferencje

22 listopada 2019 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu mia-
ła miejsce zorganizowana przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich konferencja po-
święcona aktualnej sytuacji bibliotek naukowych oraz pracujących w nich biblioteka-
rzy, w kontekście zapisów Ustawy 2.0. Podczas wystąpień podjęto zagadnienia zapisów 
w statutach uczelni, w regulaminach pracy i w regulaminach wynagradzania dotyczące  


