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W dniach 23-26 czerwca br. odbyła się szósta konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Dotychczasowe
edycje odbywające się co dwa lata począwszy od 2004
realizowane były w tradycyjnej formule, czyli składały
się z tematycznych sesji, pod koniec których, jeśli wystarczyło czasu, podejmowana była dyskusja. Z reguły
czasu na dyskusje było zbyt mało i odczuwano związany
z tym niedosyt.
W tym roku organizatorzy zdecydowali się na odmienną formułę wyboru tematów wystąpień. Zaproponowano, aby tym razem konferencja była nastawiona
na przedstawienie problemu, a przede wszystkim
na następującą po nim dyskusję. Przyjęto, że połowę
czasu prelegent przeznaczy na referat (problemowy,
prowokujący do dyskusji), a drugą połowę poświęci się
na wymianę poglądów.
Autorzy mogli nadsyłać do organizatorów propozycje
tematów na konferencję. Lista tych tematów z nazwiskami prelegentów została przedstawiona na stronie
internetowej i poddana głosowaniu w środowisku
bibliotekarskim. Do prezentacji na konferencji zostały

zaakceptowane propozycje, które otrzymały największą
liczbę głosów. Tym samym to nie komitet naukowy,
ale polscy bibliotekarze zadecydowali o programie
konferencji.
W efekcie głosowania, spośród zgłoszonych 20 propozycji wyłoniono 12, którym przydzielono po około
20 minut na prezentację i 20 na dyskusję. Doceniając
wkład pracy włożony w przygotowanie propozycji przez
pozostałych 8 autorów, stworzono im możliwość przedstawienia ich referatów w krótszym czasie.
Już tradycyjnie VI KBPŁ poprzedzona była prekonferencją, w ramach której swoje produkty zaprezentowały
firmy EBSCO i ProQuest, odbyły się także warsztaty
Jak publikować w uznanych czasopismach naukowych?
prowadzone przez wydawnictwo WILEY. W warsztatach
wzięło udział ponad 160 osób.
Tegoroczna konferencja realizowana była pod hasłem „Rozmowy o bibliotekach”, co w pełni oddaje jej
nietypowy charakter. Uroczyste otwarcie i pierwszy
dzień obrad odbyły się na terenie Politechniki Łódzkiej,
później uczestnicy przenieśli się do Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Konferencję otworzył
prorektor ds. nauki PŁ prof. Piotr Paneth.
W wystąpieniach i dyskusjach przewijało się kilka
wątków. Jednym z nich był problem szkoleń bibliotekarzy, jako element zapewnienia wysokiego poziomu
usług. Mniejsze znaczenie ma wykształcenie formalne,
nawet kierunkowe, a większe faktycznie posiadane
kompetencje. Biblioteki i bibliotekarze powinni dbać
o jakość informacji i usług, o dobre i kompletne, ale
proste i intuicyjne w obsłudze katalogi elektroniczne
zasobów. W dyskusji o promocji i informacji o usługach
bibliotecznych podkreślano, że powinny one odbywać
się innymi kanałami dla profesorów, innymi dla studentów, a komunikacja przez media społecznościowe
powinna być częścią strategii promocyjnej biblioteki.
Rozważano także potrzebę współpracy z profesjonalistami w danej dziedzinie, zamiast prób wykonywania
wszystkiego „własnymi siłami” (np. strony internetowe).
Zdaniem uczestników bardzo ważna jest komunikacja
z użytkownikami biblioteki, z którymi należy konsultować zmiany i nowe rozwiązania, stąd też pomysł, aby
następna konferencja„dyskusyjna” odbyła się z udziałem
osób, które z innej strony patrzą na pracę bibliotekarzy.
Nowa formuła konferencji wzbudziła duże zainteresowanie i sprawdziła się znakomicie. Wśród 110 uczestników było 18 firm sponsorujących konferencję (rekord!),
m.in. Elsevier, Thomson Reuters i Wiley.
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