Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – między ochroną a popularyzacją
IV ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce zbiorów specjalnych
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 7–8 X 2021 r.
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału
w IV ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej rozmaitym zagadnieniom i problemom
związanym z obecnością zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach, muzeach i archiwach.
W licznych instytucjach w Polsce przechowuje się zbiory specjalne, które z jednej strony są
dokumentami o znacznej wartości kulturowej i materialnej, przez co podlegają szczególnej
ochronie, z drugiej zaś – właśnie ze względu na swoją wartość, a niekiedy nawet unikatowość – są
najbardziej interesujące dla badaczy i innych użytkowników. Planowana konferencja ma na celu
przybliżenie problemów, tak praktycznych, jak teoretycznych, które wywołuje ów szczególny status
zbiorów specjalnych. Konferencja ma stanowić forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk
oraz upowszechnienia wyników badań, w związku z czym organizatorzy zachęcają do zgłaszania
wystąpień, które mieszczą się w następujących blokach tematycznych:
• ochrona zbiorów specjalnych,
• konserwacja zbiorów specjalnych (potrzeby, możliwości, nowe rozwiązania itd.),
• mikrofilmowanie i cyfryzacja zbiorów specjalnych jako formy ochrony i popularyzacji
dziedzictwa kulturowego,
• Narodowy Zasób Biblioteczny – idea, praktyka, zmiany dotyczące projektu,
• problematyka przechowywania zbiorów specjalnych,
• różne formy udostępniania zbiorów specjalnych,
• wykorzystanie zbiorów specjalnych do celów naukowych, edukacyjnych, marketingowych itp.,
• cykle edukacyjne, wykłady, warsztaty, festiwale, ekspozycje, muzea itp. a popularyzacja
zbiorów specjalnych.

Wystąpienia mogą prezentować powyższe (i inne wpisujące się w temat konferencji) zagadnienia
w ujęciu historycznym lub współcześnie.
Gościem honorowym konferencji będzie prof. dr hab. Jan Malicki, wybitny znawca piśmiennictwa
staropolskiego i zagadnień historii książki, wieloletni dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Ważne informacje i terminy:
• obrady konferencyjne odbędą się online,
• organizatorzy przewidują szkolenia z zakresu obsługi platformy elektronicznej wybranej do
przeprowadzenia obrad konferencyjnych (w miarę potrzeb),
• nie przewiduje się opłaty konferencyjnej,
• materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w wydawnictwie naukowym Książnicy
Pomorskiej (identyfikator wydawnictwa na liście MNiSW: 39200),
• na zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w
załączeniu) czekamy do 15 lipca 2021 r.,
• kontakt: spec.konferencja@ksiaznica.szczecin.pl lub tel. 0 (91) 48 19 315

