Dr hab. Artur Jazdon – starszy kustosz dyplomowany i nauczyciel
akademicki. Absolwent Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM
(1979), doktor nauk filologicznych w zakresie bibliologii (UWr 1989), dr hab. nauk
humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii (UŚ 2013). Od 1979 r.
pracownik, w latach 1984-1992 wicedyrektor, a w latach 1992-2017 dyrektor Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu. Kurator Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
(1997-2010). Zajmuje się historią książki, księgarstwem, drukarstwem oraz organizacją,
zarządzaniem i finansowaniem bibliotek. Wykłada przedmioty kierunkowe na studiach
licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu oraz
w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Autor 4 książek, współautor 2 oraz ponad
130 artykułów naukowych i fachowych; organizator międzynarodowych i krajowych
konferencji naukowych. Redaktor naczelny rocznika Biblioteka, członek rad
redakcyjnych Przeglądu Bibliotecznego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
dla kandydatów na bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych (działającej do
połowy 2013 r.) oraz Jury konkursu PTWK na najlepszą pracę magisterską i doktorską
z zakresu edytorstwa.

Zaproszenie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Główna
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
mają zaszczyt zaprosić na wykład i dyskusję panelową

Dr Krystyna Hudzik – starszy kustosz dyplomowany. Kieruje Oddziałem
Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz pełni funkcję sekretarza naukowego w
Bibliotece Głównej UMCS. Autorka książki oraz kilkunastu artykułów dotyczących
niemieckiego bibliotekarstwa. Swoje badania rozwijała dzięki stażom i praktykom
odbytym w bibliotekach uniwersyteckich w Niemczech i Austrii (Jena, Kolonia, Tybinga,
Konstancja, Karlsruhe, Wiedeń). Doświadczenia zawodowe wzbogaciła o studia
teoretyczne w trakcie rocznego pobytu w Instytucie Nauki o Bibliotece i Informacji
Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (2015/2016).

Książka „Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech
w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana” otrzymała
wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
w Konkursie ACADEMIA 2018 dla publikacji
akademickiej w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych.

Biblioteki i nauka
w procesie transformacji cyfrowej
19 listopada 2018 r. (poniedziałek)
Biblioteka Główna UMCS – Czytelnia Ogólna

Program
Otwarcie spotkania - dr Bogusław Kasperek (Biblioteka UMCS)
9.00 – 9.10
1. Wykład
Dr hab. Artur Jazdon (BU UAM)
Biblioteki akademickie w dobie cyfryzacji. Wyzwania, nadzieje, obawy.
9.10 – 10.10
2. Prezentacja książki
Dr Krystyna Hudzik, Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce
cyfrowej: ciągłość i zmiana. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017.
Punkty widzenia bibliologa – dr hab. Anna Dymmel (IINiB UMCS)
Rozmowę z autorką prowadzi mgr Barbara Woźniak
10.10 – 10.50
Przerwa na kawę
10.50 – 11.15
3. Dyskusja panelowa
prowadzenie: mgr Monika Jaworska i mgr Ewa Rzeska
11.15 – 13.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr Radosław Bomba (IK UMCS)
Prof. dr hab. Piotr Celiński (WP UMCS)
Dr hab. Artur Jazdon (BU UAM)
Prof. dr hab. Maria Juda (IINiB UMCS)
Dr Bogusław Kasperek (Biblioteka UMCS)
Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (WCh UMCS)
Dr Paulina Studzińska-Jaksim (Biblioteka UP)
Dr Przemysław Wiatr (WP UMCS)

Podsumowanie panelu - dr hab. Artur Jazdon (BU UAM).

Temat spotkania dotyczy bibliotek akademickich oraz nauki w znaczeniu
badań naukowych. Obydwa obszary – biblioteka i nauka – od prawie
30 lat znajdują się w procesie przemian określanych mianem transformacji
cyfrowej. Nauka tworzy nowoczesne technologie cyfrowe, a te zmieniają
ją samą przez dostarczanie jej nowych narzędzi i metod badawczych oraz
sposobów komunikacji. Z kolei zadaniem bibliotek jest dopasowanie się
do aktualnego stanu nauki, nie tylko nadążanie za jej oczekiwaniami
w zapewnieniu potrzebnych do badań materiałów, lecz także możliwie
wspomaganie, a nawet inspirowanie jej w dynamicznym rozwoju.
W jakim kierunku powinna zmieniać się biblioteka uniwersytecka, żeby
mogła sprostać wspomnianym wyzwaniom i aktywnie uczestniczyć
w badaniach i dydaktyce akademickiej?

Zagadnienia do dyskusji
1. Nauka 2.0 i biblioteki:
- Ustawa 2.0 o bibliotekach uczelnianych,
- PBN i POL- index systemami potencjalnych zadań dla bibliotek?
2. Otwarte zasoby wiedzy: Open Access, repozytoria uczelniane,
biblioteki cyfrowe, dane badawcze. W jaki sposób "otwarta nauka"
zmienia tradycyjny obieg informacji?
3. Kierunki zmian w zakresie usług bibliotecznych w czasach nowych
technologii:
- jakich usług potrzebują badacze?
- jakich usług oczekują studenci?
4. Dziedzinowa organizacja zasobów cyfrowych. Portale dziedzinowe
miejscem dostępu (linków) do informacji.
5. Rola bibliotekarzy we wspomaganiu procesu badawczego i
dydaktycznego. Jakie nowe zadania i kompetencje?

