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Konferencje zagraniczne

opracowanie Maja Wojciechowska

QQML Conference
http://qqml.org/event/qqml2019/

W dniach 28–31 maja 2019 r. we włoskiej miejscowości Fiesole odbyła się kolejna już 
edycja konferencji QQML, której przewodni temat brzmiał: „Biblioteki i usługi informa-
cyjne: nowe technologie, innowacyjne procesy i specjaliści ds. informacji”. Wśród zagadnień 
poruszanych podczas obrad znalazły się: humanistyka cyfrowa, humanistyka publiczna, sy-
nergie i wspólne usługi organizacji dziedzictwa kulturowego, stosowanie innowacyjnych 
pomysłów, najlepsze praktyki bibliotek, produkcja informacji, sztuczna inteligencja i ucze-
nie maszynowe, Big Data, eksploracja danych, wizualizacja, gromadzenie danych, otwarta 
nauka, komunikacja badawcza, modele otwartego dostępu i komunikacji naukowej (rozwój 
kolekcji OA, modele akwizycji itp.), biblioteka jako wydawca, kompetencje informacyjne, 
społeczny wpływ bibliotek, zarządzanie i marketing biblioteczny, badania naukowe w bi-
bliotekach, metody jakościowe i ilościowe w bibliotekach, muzeach, archiwach i informacji, 
badania bibliometryczne.

40th IATUL Conference Perth 2019
https://www.iatul.org/about/news/40th-iatul-conference-perth-2019

W dniach 23–27 czerwca 2019 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Uni-
wersyteckich (IATUL) zorganizowało w Australii 40. doroczną konferencję. Spotkanie 
przygotował University of Western Australia oraz Curtin University in Perth. Jak napisa-
li organizatorzy, konferencja stała się okazją, by posłuchać o najnowszych akademickich 
inicjatywach bibliotecznych, odwiedzić australijskie, wielokrotnie nagradzane biblioteki  
i nawiązać kontakt z osobami z całego świata. Tematy poruszane na konferencji dotyczyły: 
dostępu do informacji nowej generacji, najlepszych praktyk w zakresie zarządzania informa-
cją, umiejętności cyfrowych, przestrzeni bibliotecznych, badań, strategicznego rzecznictwa 
i partnerstwa, w wymiarze lokalnym i globalnym.
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ALA 2019 Annual Conference
https://www.eventscribe.com/2019/ALA-Annual/index.asp?launcher=1

W dniach 20–25 czerwca 2019 r. w Waszyngtonie odbyła się kolejna konferencja 
organizowana przez American Library Association – najstarsze i największe stowarzyszenie 
bibliotekarzy na świecie. Konferencja co roku gromadzi kilka tysięcy osób, przede wszyst-
kim ze Stanów Zjednoczonych, zainteresowanych działalnością współczesnych bibliotek 
oraz organizacją zbiorów informacji. Konferencji towarzyszyły targi, wystawy, pokazy oraz 
wycieczki, mające za zadanie poszerzyć wiedzę i doświadczenia uczestników, jak również 
stać się okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

27th EBLIDA Annual Council Meeting & EBLIDA-NAPLE Conference
https://eblida2019.sciencesconf.org/

Również w lipcu, a dokładnie od 24 do 25 lipca, miała miejsce 27. konferencja  
EBLIDA. Konferencja, którą zorganizowano w Dublinie, odbyła się pod hasłem: „Biblio-
teki otwarte dla wszystkich”. Jak napisali w zaproszeniu organizatorzy – w każdej bibliotece 
wymagana jest pomoc w zakresie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
niezależnie od wieku. Nasi użytkownicy potrzebują dzisiaj podstawowego szkolenia z za-
kresu komputera i Internetu, aby przetrwać w tym coraz bardziej cyfrowym świecie, oraz 
wsparcia, które powinno być zapewnione bezpłatnie dla wszystkich. Usługi biblioteczne 
muszą ułatwiać integrację cyfrową i mieć powszechny charakter. Warto zatem zastanowić 
się, czy potrzebne są duże cyfrowe centra edukacyjne i przestrzenie innowacji w każdej 
bibliotece? Jaka powinna być minimalna oferta sprzętowa? Jak można rozwijać usługi  
w najmniejszych wiejskich bibliotekach? Kto może pomóc w realizacji inwestycji ICT?

85th World Library and Information Congress in Athens
https://2019.ifla.org/

Tematem kolejnego już kongresu IFLA, który odbył się w 2019 r. w Atenach  
w dniach 24–30 sierpnia, był „Dialog na rzecz zmian”. Organizatorzy zachęcali międzyna-
rodową społeczność bibliotek do dyskusji, ponownego zbadania, przemyślenia i ponownej 
interpretacji roli bibliotek jako promotorów zmian. Dialog jest najwyższym wyrazem de-
mokracji, podstawą wolności wypowiedzi i informacji, a tym samym narzędziem do lepszej 
przyszłości. Biblioteki służą jako otwarte, bezpłatne, demokratyczne, integracyjne i partycy-
pacyjne miejsca spotkań oraz mediatorzy między wiedzą a ludźmi. W erze szybkich zmian  
w sferze społeczno-ekonomiczno-technologicznej biblioteki powinny określać swoją rolę 
jako dostawców informacji, promotorów czytania, kluczowych graczy w dziedzinie innowa-
cji i wiodących aktorów zmian w społeczeństwie. Biblioteki i społeczeństwo muszą pozosta-
wać w stałym, otwartym związku. Doprowadzi to do sytuacji, w której obywatele będą mieli 
zapewniony dobry dostęp do informacji, co ułatwi postęp i rozwój.


