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oraz partnerzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Lublinie
Akademickie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

Sekcja Bibliotek Naukowych SBP. Oddział Lublin

zapraszają na

VII Lubelskie Forum
Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

konferencja odbędzie się
14 stycznia 2021 roku w godz. 10.00 -15.00

formuła online (MS Teams)

temat konferencji:

PRZESTRZEŃ KOMUNIKACYJNA WSPÓŁCZESNEJ BIBLIOTEKI

Wielofunkcyjność  współczesnej  przestrzeni  bibliotecznej  (zarówno  tej  realnej,  jak  i  wirtualnej),
wynikająca  w  dużej  mierze  z  koncentracji  na  czytelniku/użytkowniku  oraz  jego  oczekiwaniach,
prowokuje  do  redefiniowania  wielu  dotychczasowych  koncepcji,  dotyczących  jej  optymalnego
kształtowania, aranżacji,  designu i zarządzania. Jednocześnie inspiruje do formułowania szeregu
ważnych  pytań,  odnoszących  się  do  nowych  sytuacji  komunikacyjnych  w  środowisku
wewnętrznym  „wspólnego  miejsca”,  jakim  stała  się  dzisiaj  biblioteka,  a  także  sposobów
komunikacji z jej otoczeniem społecznym.
Niewątpliwie  czas  pandemii  koronowirusa  jest  okresem  pełnym  wyzwań  i  szybkiego
dostosowywania  się  bibliotek  do  funkcjonowania  w  nowych  warunkach.  Podczas  konferencji
chcemy również zwrócić uwagę na problemy, z którymi bibliotekom przyszło się zmierzyć podczas
pracy w systemie home office.

W  gronie  teoretyków  i  praktyków  bibliotekarstwa,  informatologów,  badaczy  komunikacji
społecznej i mediów, spróbujemy znaleźć odpowiedź na następujące kwestie:
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-  w  jaki  sposób  projektować  i  organizować  funkcjonalną  przestrzeń  komunikacyjną
w bibliotece?

-  jak  nią  skutecznie  zarządzać  w  warunkach  dynamicznych  zmian  społecznych,
gospodarczych i technologicznych?

-  jak  kreować  dobrą  przestrzeń  komunikacji  wewnętrznej  i  zewnętrznej  w  bibliotece
(w zespole pracowniczym, w sieci bibliotecznej, w otoczeniu społecznym, etc.)?

-  w  jakim  zakresie  w  tych  działaniach  uwzględniane  są  potrzeby  komunikacyjne
zróżnicowanych grup użytkowników, w tym użytkowników o „specjalnych potrzebach”?

-  jakie  znaczenie  w skutecznym porozumiewaniu  się  z  użytkownikiem mają  kompetencje
komunikacyjne bibliotekarzy i innych pracowników placówek bibliotecznych?

- czy dostrzegana jest potrzeba zdobywania nowej wiedzy i umiejętności komunikacyjnych
ważnych  m.in.  w  kształtowaniu  adekwatnej  oferty  bibliotecznej,  budowaniu  „wspólnego  języka”
i więzi ze zbiorowością, podnoszeniu prestiżu instytucji?

- czy w dobie pandemii biblioteki bardziej otworzyły się na użytkownika i jaką rolę w tym
procesie odgrywają technologie?
W poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania, chcemy uczynić nadrzędną nie tyle perspektywę
bibliotekarza, co optykę czytelnika/użytkownika, mieszkańca, partnera.

Wyrażamy  nadzieję,  że  konferencja  –  wzorem  poprzednich  –  stanie  się  okazją  do  umacniania
współpracy  oraz  wymiany  doświadczeń  w  środowisku  informatologów,  badaczy  komunikacji
społecznej i mediów oraz bibliotekarzy z Lublina i Lubelszczyzny.

Serdecznie  zapraszamy  do  uczestnictwa  w  Forum  wszystkich  zainteresowanych
tą  problematyką.  Udział  w  wydarzeniu  jest  bezpłatny.  Osoby  i/lub  instytucje  zainteresowane
udziałem  w  wydarzeniu  otrzymają  link  do  spotkania  na  adres  mailowy  podany  w  karcie
zgłoszenia.  Wypełnioną  kartę  zgłoszenia  prosimy odesłać  na  adres  dr  Grażyny Piechoty  (e-mail:
grazyna.piechota@poczta.umcs.lublin.pl) lub  dr  Renaty  Malesy  (e-mail:
r.malesa@poczta.umcs.lublin.pl) w terminie do 12 stycznia 2021 roku.

Będzie nam miło, jeśli zechcą Państwo wziąć udział w Forum i zabrać głos w dyskusji.

Z  wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny Forum:
dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS
dr Renata Malesa
dr Grażyna Piechota
dr Anastazja Śniechowska-Karpińska
mgr Joanna Chapska
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