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dzają czas przy rozstawionych w księgarni stolikach. Część korzystających 
pozostawia pieniądze lub za 12 euro wykupuje legitymację stałego klienta. 
Aby przetrwać księgarnia potrzebuje 365 stałych klientów.

Źródło: 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/696321,Otwarto-ksiegarnie-w-

ktorej-ksiazki-sa-za-darmo 
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Konferencja Modele współpracy bibliotek publicznych – czy razem 
możemy więcej, szybciej, lepiej?

W dniach 7–8 listopada 2012 roku w siedzibie Centralnej Biblioteki Woj-
skowej w Warszawie odbyła się X Ogólnopolska Konferencja z cyklu Auto-
matyzacja bibliotek publicznych zatytułowana Modele współpracy biblio-
tek publicznych – czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej? Patronat nad 
imprezą objęło także Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka 
Publiczna m. st. Warszawy  – Biblioteka Główna Województwa Mazowiec-
kiego. To kolejne, mające miejsce co dwa lata spotkanie, było przeglądem 
stanu wykorzystania techniki komputerowej w bibliotekach publicznych. 
Tematyka wygłoszonych referatów oscylowała wokół współpracy bibliotek 
w świecie cyfrowym. Dyskutowano zagadnienia kształtowania regionalnych 
systemów informacyjnych, wdrażania zintegrowanych systemów kompute-
rowych, tworzenia bibliotek cyfrowych a także wykorzystania międzynaro-
dowych i krajowych standardów i norm dla bibliotek publicznych.

Źródło:
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konfe-

rencja_id=5388
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Konferencja Europejski styl zarządzania biblioteką. Szwedzkie 
wyszukiwanie, polska biblioteka, brytyjskie zabezpieczenia – 

ARENA, PATRON i RFID

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 9 listopada 2012 roku 
zorganizowała konferencję pod nazwą Europejski styl zarządzania biblio-
teką. Szwedzkie wyszukiwanie, polska biblioteka, brytyjskie zabezpieczenia 
– ARENA, PATRON i RFID. Podstawowym założeniem spotkania była pre-
zentacja nowoczesnego stylu zarządzania biblioteką, wzorowanego na euro-
pejskich trendach, z wykorzystaniem narzędzi dedykowanych bibliotekom, 
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a pozwalających obrać bardziej efektywny sposób zarządzania. Gośćmi spe-
cjalnymi konferencji byli przedstawicie systemów ARENA i RFID z Wielkiej 
Brytanii i Szwecji, którzy zaprezentowali swoje produkty. System ARENA 
zaprezentowany został jako multiwyszukiwarka integrująca informacje 
z wielu źródeł i organizująca aktywność użytkowników związaną z dostar-
czanymi informacjami. Wskazano mechanizmy i funkcje, które wspierają 
czytelnika w procesie wyszukiwania informacji, jak również praktyczne przy-
kłady wykorzystania w konkretnych bibliotekach (Mölndal). Przedstawiono 
również system RFID, uwzględniając zarówno instalacje niewielkie, jak i roz-
wiązania dla dużych, wielofi lialnych bibliotek miejskich oraz akademickich. 
Prezentacja objęła pojedyncze urządzenia, ich właściwości oraz różnorodne 
opcje zastosowania, pozwalające na indywidualne dostosowanie systemu do 
potrzeb danej biblioteki. Spotkanie zakończyła prezentacja zintegrowanego 
systemu zarządzania biblioteką PATRON.

Źródło:
http://www.patron.pl/konferencja/ 
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Konferencja Biblioteka –  centrum kultury

23 listopada 2012 roku odbyła się w Krakowie Konferencja Studenckich 
Kół Naukowych Biblioteka – centrum kultury. Organizatorami tego przedsię-
wzięcia było Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystego otwarcia i przywitania gości 
dokonał dyrektor Instytutu dr hab. Remigiusz Sapa. Prelegenci odnieśli się do 
koncepcji przestrzeni społecznej Jürgena Habermasa, Raya Oldenburga oraz 
Roberta Putmana. W wystąpieniach nakreślono rolę biblioteki jako centrum 
kultury, przestrzeni spotkań i twórczych dyskusji. Zreferowano zależności 
pomiędzy bibliotekami i domami kultury, dookreślając zależności i warunki 
„trudnego sąsiedztwa” oraz współistnienia w lokalnej społeczności w celu 
wspólnego krzewienia kultury. Kolejne referaty podjęły temat biblioteki jako 
centrum kultury w kontekście Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych 
ONZ, społeczne funkcje wolontariatu bibliotecznego, roli bibliotek w małych 
społecznościach oraz projektu Żywej Biblioteki udostępniającej lokalnej spo-
łeczności „żywy” księgozbiór – osoby ze środowisk i grup, które obarczone są 
stereotypami i na co dzień spotykają się z dyskryminacją. Konferencję zakoń-
czyła wycieczka do Biblioteki Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Źródło:
http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/11/biblioteka-centrum-kultury.html
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