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163WYDARZENIA

Stale postępujący rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych stawia przed użytkownikami wiele możliwości. Współcześnie obok 
książki tradycyjnej istnieją książki elektronicznej, któ re czytać można za 
pomocą różnych urządzeń ogólnodostępnych (nie tylko czytniki, ale i tele-
fony, tablety itp.). Wszelkie nowości z zakresu technologii są domeną ludzi 
młodych, dlatego też omawiana konferencja skupiła się na czytelnictwie 
dzieci i młodzieży. Coroczne raporty przedstawiające zjawisko czytelnictwa 
w skali kraju nie napawają optymizmem, dlatego też podczas konferencji 
starano się dokonać analizy czytelnictwa w Polce. Prelegenci podkreślali, 
iż ratunkiem mogą być działania aktywizujace uczniów do czytania oraz 
formy promocji różnego rodzaju działań o charakterze czytelniczym. Szcze-
gólna rola przypada w tym  zakresie nauczycielom i bibliotekarzom.

Prelekcje wzbogacone zostały o prezentację technologicznych nowości 
w zakresie czytelnictwa.

Źródło: http://www.biblioteka.czest.pl/wydarzenia/2014/og%C3%B3lnopolska-konferencja-
%E2%80%9Eczytelnictwo-w-dobie-ery-cyfrowej%E2%80%9D

Marta Kunicka 

Biblioteka w czasie – czas w bibliotece

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
w związku z obchodami 70-lecia powstania, w dniach 25–26 września, zor-
ganizowała konferencję poświęconą przemianom w funkcjonowaniu biblio-
tek na przestrzeni czasu. Rola biblioteki, jako instytucji kultury zmieniała 
się, przeobrażeniu uległy nie tylko jej podstawowe funkcje, ale także i spo-
sób komunikowania się z odbiorcą. Mimo upływu czasu niezmienne jest to, 
że służy ona zabezpieczeniu dorobku intelektualnego przeszłości i pomaga 
efektywnie z niego korzystać. 

Pierwsza sesja poświęcona była przedstawieniu bibliotek w perspekty-
wie kulturowej. Prezentowano różne biblioteki wraz z ich charakterystycz-
nymi kontekstami czasowymi i przestrzennymi. Podczas kolejnych sesji 
dyskutowano nad rolą i miejscem bibliotek akademickich w strukturze 
wyższej uczelni, zastanawiając się nad optymalnymi standardami dzia-
łania. Starano się odpowiedzieć na pytanie o rolę i miejsce bibliotekarza 
w tej strukturze, o możliwość dostosowania usług do rosnących potrzeb 
grona użytkowników. Natomiast sesja  Biblioteka w perspektywie czasowej 
przybliżała historię księgozbiorów, m. in. biblioteki łańcuckiej, biblioteki 
julińskiej, jak również biblioteki puławskiej. Jeden z referatów omawiał 
działalność Stacji Mikrofi lmowej Biblioteki Narodowej na rzecz zabezpie-
czenia najcenniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego. Przedmiotem 
debaty stały się także kwestie bardziej aktualne, związane z współczesną 
działalnością i współpracą bibliotek narodowych Unii Europejskiej. Zasta-
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nawiano się także nad przestrzenią wirtualną biblioteki naukowej, która 
może wyznaczać nową jakość działań. Odnotowano zmiany we współcze-
snym patrzeniu na bibliotekę i na oferowane przez nią usługi, szczególnie 
z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. Organizatorzy planują wyda-
nie materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanej publikacji.

Źródło: http://bg.umcs.lublin.pl/konferencja/index.php
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