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Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność

zaprosić na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową

Nowe przestrzenie biblioteki
Współczesna rzeczywistość kulturowa i cywilizacyjna wymusza transforma-

cję wszystkich obszarów ludzkiej działalności. Tempo i stopień dostosowania

się do wymogów zmieniającego się świata są różne i specyficzne dla poszcze-

gólnych obszarów społecznego funkcjonowania. Zapraszamy wszystkich zain-

teresowanych do wzięcia udziału w konferencji poświęconej przemianom

jednej z najstarszych instytucji ludzkiej kultury – biblioteki. Nowe przestrzenie

biblioteki to nie tylko sale magazynowe i czytelnie elektroniczne, ale także no-

wa tożsamość kulturowa, poczucie pełnionej misji czy nowe standardy etycz-

ne. Proponujemy Państwu wniesienie swojego wkładu w wydarzenie związane

z działaniami bibliotek i pokrewnych instytucji, podjętymi w celu zachowania

ich unikalnego charakteru i kulturowego dziedzictwa przy jednoczesnym jak

największym dostosowaniu się do oczekiwań współczesności. Zapraszamy do

udziału reprezentantów środowisk bibliotekarskich, studentów i doktorantów

informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz wszystkich zainteresowanych.

Proponowane zagadnienia

• Architektura biblioteczna - dziś i jutro

• Materiały i usługi biblioteczne - potrzeby, perspektywy, wyzwania

• Biblioteka w społeczeństwie - role, funkcje, innowacje

• PR i marketing biblioteczny

• Bibliotekarze i bibliotekarstwo na przełomie wieków - umiejętności,

zadania, działalność

• Czytelnictwo współczesności
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Konferencja odbędzie się 18 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Dolno-
śląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Rada naukowa

prof. dr hab. Bogumiła Staniów
dr Renata Aleksandrowicz

dr Agnieszka Łobocka

Harmonogram

• do 16 października 2011 – przesłanie zgłoszenia wystąpienia (maks. 15 min.)
wraz z abstraktem (maks. 100 słów) i wskazaniem, który punkt zagad-

nień obejmuje referat, na adres konferencjaknb@gmail.com
• do 20 października 2011 – selekcja i akceptacja nadesłanych zgłoszeń wraz
z powiadomieniem prelegentów

• do 16 listopada 2011 – przesłanie prezentacji (preferowany format PDF)

Prosimy śledzić aktualności w naszym serwisie internetowym
www.ibi.uni.wroc.pl w zakłace Koło Naukowe Bibliotekoznawców. Będą tam
publikowane bieżące informacje dotyczące konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu
i ew. noclegu.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

dr Bożena Hojka
Magdalena Józefiak

Olga Konatowska-Ciszek
Agata Krawczyk
Tomasz Piasecki

Patroni medialni

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna




