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Zapraszamy serdecznie do Uczelni Łazarskiego na XVII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek
Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych - Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku
analizy PESTEL.

Wśród uczestników konferencji rozlosowane będą dwie nagrody główne – tablety TB touch
TERRA 7
Zadaniem konferencji jest przygotowanie całościowego spojrzenia na rzeczywistość usług
informacyjnych w Polsce (realizowanych zazwyczaj, choć nie wyłącznie, przez biblioteki) oraz
stworzenie dyskursu, który wiązałby polityczny, profesjonalno-specjalistyczny i społeczny wymiar
tych usług dla potrzeb planowania strategicznego, ewaluacji, szkolenia, prowadzenia pragmatyki
służbowej itp.
Analiza PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) jest przywołana tu
jako narzędzie ewaluacji całościowej i wielowariantowej, czyli takiej, jakiej brakuje na większości
konferencji biblioteczno-informacyjnych. Metodologia ta jest przydatna do przygotowania decyzji
strategicznych, dotyczących praktycznie dowolnych organizacji. Aby uzyskać wartościowe rezultaty,
organizatorzy oparli program o zamawiane referaty i koreferaty, przeznaczając równocześnie dużo
czasu na dyskusję, w czasie której mają zostać wybrane wypowiedzi kluczowe, także przeznaczone do
publikacji. Program zostanie opublikowany do końca czerwca br. W programie znajdą się m. in.
zagadnienia modernizacji bibliotek i oprogramowania, innowacyjności, wzorców kariery i pragmatyk
służbowych, prawa autorskiego i zasady dozwolonego użytku, globalizacji usług informacyjnych.
Zagadnienia prawne i prawno-ekonomiczne stanowią jeden z zasadniczych tematów konferencji ze
względu na swoją kluczową rolę we współczesnej komunikacji naukowej. Przewiduje się dla nich
wystąpienia ekspertów, w tym prawników, i panel dyskusyjny, który niewątpliwie wzbudzi
zainteresowanie.
Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na
udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/pestel/formularz_pr10.php
PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/pestel/index.php
A w nim tematy takie jak:
- Modernizacja biblioteki uczelnianej
- Dozwolony użytek jako podstawowa formuła prawa autorskiego a przyszłość finansowania zasobów
i usług informacyjnych
- (Nie)potrzebne biblioteki. Czy i jak biblioteki odnajdują swoje miejsce w technologicznopostantropocentrycznej rzeczywistości?
- Komunikacja w nauce: wymóg otwartości i współpracy
- Dokończona rewolucja? Programy biblioteczne w Polsce za dziesięć lat

- Modernizacja bibliotek – kontekst organizacyjny i ustrojowy
- Praca zespołowa i sukces zespołu według M. Belbina
- Library quality/excellence: criteria and indicators
- Polityka kulturalna, informacyjna i biblioteczna Polski
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

