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KALENDARIUM 2018 

 
CESAER 

 
[09.10. 2015 r., podczas walnego zgromadzenia zarządu CESAER, podjęto decyzję o przyjęciu do organizacji 
Politechniki Gdańskiej. Uczestniczy ona w pracach CESAER jako członek następujących grup roboczych: otwarta 
nauka (dr Anna Wałek, pełnomocnik rektora PG ds. otwartej nauki, Dyrektor Biblioteki Politechniki 
Gdańskiej); przedsiębiorczość i transfer technologii (Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy         
i Technologii PG) oraz internacjonalizacja (prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji)]. 
 

 TFHR - Meeting & Workshop on Gender equality & diversity, RWTH Aachen University 

(28.02.2018) 

 CESAER ANNUAL MEETINGS 2018, University POLITEHNICA of Bucharest              

17-19.10.2018 - https://upb.ro/eveniment/cesaer-annual-meetings-2018/. Spotkanie 

zorganizowane przez CESAER Task Force Open Science. CESAER Task Force Open 

Science skupia się w swych działaniach na zagadnieniach otwartej nauki. 

Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz mgr Magdalena 

Szuflita-Żurawska uczestniczyły w warsztatach poświęconych zarządzaniu danymi 

badawczymi. 

IATUL 

[Dyrektor Biblioteki PG dr Anna Wałek została powołana na członka IATUL Board of Directors. Podstawą 
nominacji był jej dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy oraz zaangażowanie w rozwój innowacyjnych 
rozwiązań bibliotecznych. Okres powołania obejmuje trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. 
[IATUL Board]. 
 

 39th IATUL Conference Oslo 2018 / Libraries for the Future - From Inspiring Spaces to 

Open Science, Oslo, Norwegia (18-21.06.2018) 

 IATUL Seminar Munich 2018, Monachium, Niemcy (03-05.12.2018). 
 

IFLA 

 Innovative Partnerships: a Strategic Imperative 2018 mid-year seminar, Birmingham, 

UK (28.02.2018) 

 The Mid-year meeting for IFLA Section 32: Library Services to Multicultural 

Populations, Timisoara, Rumunia (01-03.03.2018) 

 The midterm meeting of MLAS Standing Committee (17-18.03.2018) 

 Libraries in the sky: large-scale collaboration strategies and infrastructures to 

enhance the use of digital heritage collections, Oslo, Norwegia (12.04.2018) 

 IFLA Library Buildings and Equipment Section – WLIC 2018 Open Session, Kuala 

Lumpur, Malezja (24-30.08.2018). 

 

 

 

https://www.facebook.com/internationalUPB/?__xts__%5B0%5D=68.ARDi85oX1HE6644vIy-84IzRqQQfleiURt_R5mqIdAnt908Xm9bfnlPDUay8qERbS7KGVFwTU0qIY2Sptn43XBhRP2oKasWJmj_HkORc4nphsNLbsCdhA1yfYU6Io555sMvsnRarcNdubCXnKihCm7gDhhWOyaMkRO0h9XRV9GfjgrJw1YlN7mw6I-Tug5wNJn7b_Ptnbdc&__xts__%5B1%5D=68.ARA5lEo1XINu56whsFaQ1fN1E7oJtLbpgKaNrEvfijaZcvJzVycP8-oXw440GPMYw677h034M1kmORGW70tNcnoCcg7SbsU4FCwIsnN1rcg4J2zSR1UgZmuvGgC2CGHVFNNv6HzgSd8Tmf5eph7Qp89x8Gpbl7YLuBNi9zo6Z1obj0TLSKHQBlzplrHfE9RhvbCq9j9lFhM&__tn__=K-R&eid=ARAxaeTqQrX5q5vpMfbf3-G_1O2J4EYXsafIBvyrhxESE4LJ7uzK5T_EQ-Zub8jNOWFB4x0BaUmUpH62&fref=mentions
https://upb.ro/eveniment/cesaer-annual-meetings-2018/
https://www.facebook.com/hashtag/cesaer?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA5lEo1XINu56whsFaQ1fN1E7oJtLbpgKaNrEvfijaZcvJzVycP8-oXw440GPMYw677h034M1kmORGW70tNcnoCcg7SbsU4FCwIsnN1rcg4J2zSR1UgZmuvGgC2CGHVFNNv6HzgSd8Tmf5eph7Qp89x8Gpbl7YLuBNi9zo6Z1obj0TLSKHQBlzplrHfE9RhvbCq9j9lFhM&__tn__=%2ANK-R
https://www.iatul.org/about/iatul-board
https://www.iatul.org/about/news/39th-iatul-conference-oslo-2018-1
https://www.iatul.org/about/news/39th-iatul-conference-oslo-2018-1
https://www.iatul.org/munich2018
https://www.ifla.org/node/17150
https://www.ifla.org/node/22387
https://www.ifla.org/node/22387
https://www.ifla.org/node/22373
https://www.ifla.org/node/18577
https://www.ifla.org/node/18577
https://www.ifla.org/node/17151
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LIBER 
 

[Biblioteka Politechniki Gdańśkiej jest członkiem LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de 

Recherche) od 12.04.2017 r.] 

 

 Workshop: “How Research Institutions and Libraries can help deliver the European 

Open Science Cloud” – Registration is open!(19.02.2018) 

 Openness, Interoperability & Stewardship of Cultural Heritage Data in Research 

Libraries / workshop, Haga, Holandia, (09.04.2018) 

 Digital Humanities & Digital Cultural Heritage Working Group Meeting / Collecting Use 

Cases Workshop, Haga, Holandia, (10.04.2018) 

 "Open Science Trainer Bootcamp" - szkolenie dla trenerów Open Science,  Barcelona, 

18-20.04.2018 r. https://bit.ly/2IQqQW4; relacja z "Open Science Trainer Bootcamp" -

 https://www.fosteropenscience.eu/node/2233.  FosterPlus (Foster Open Science) jest 

unijnym projektem, w ramach którego organizowane są zarówno szkolenia online          

z zakresu Open Science jak i szkolenia przyszłych trenerów upowszechniających 

wiedzę na temat otwartej nauki (mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, otrzymuje tytuł 

trenera Otwartej Nauki (Open Science Trainer); podczas szkolenia w Barcelonie 

skupiono się na następujących 

zagadnieniach: #otwartanauka, #otwartydostęp, #otwarterecenzjenaukowe, #otwartein

nowacje, #przepływpracy, #otwarteoprogramowania do tworzenia infrastruktury 

otwartej nauki (np. repozytoriów naukowych, otwartych czasopism) oraz 

upowszechnianiu wiedzy na temat otwartej nauki. 

 LIBER LAG 2018: The Context for Library Planning: The Next Phase / seminar, Wiedeń, 

Austria (18-20.04.2018) 

 12.47th LIBER Annual Conference Research Libraries as an Open Science Hub: from 

Strategy to Action, 47th LIBER Annual Conference, Lille, France (04-06.07.2018) 

 Webinarium TU Delft's Data Stewardship Project, (13.09.2018) - materiały                         

ze szkolenia https://libereurope.eu/blog/2018/09/14/tudelft-data-stewardship-

webinar/ dotyczącego wsparcia naukowców w zakresie zarządzania, archiwizowania              

i dzielenia się danymi badawczymi (dostępne tutaj https://vimeo.com/289817749)        

co prawda już po fakcie, ale materiały są dostępne, więc może warto? 

 Focus on Open Science: Belgrad (12.11.2018), Budapeszt (15.11.2018), Wiedeń 

(16.11.2018), Dublin (29.11.2018) - seria spotkań poświęconych wdrażaniu idei otwartej 

nauki, https://libereurope.eu/events/; 

 LIBER 2019 Annual Conference, Irlandia, Dublin (26- 

28.06.2019), https://liberconference.eu/ 

http://libereurope.eu/blog/2017/12/11/workshop-research-institutions-libraries-can-help-deliver-european-open-science-cloud-registration-open/
http://libereurope.eu/blog/2017/12/11/workshop-research-institutions-libraries-can-help-deliver-european-open-science-cloud-registration-open/
http://libereurope.eu/events/feedback-workshop-reuse-of-cultural-heritage-charter/
http://libereurope.eu/events/feedback-workshop-reuse-of-cultural-heritage-charter/
http://libereurope.eu/events/liber-digital-humanities-digital-cultural-heritage-working-group-members-meeting-collecting-use-cases/
http://libereurope.eu/events/liber-digital-humanities-digital-cultural-heritage-working-group-members-meeting-collecting-use-cases/
https://bit.ly/2IQqQW4
https://www.fosteropenscience.eu/node/2233
https://www.facebook.com/fosteropenscience/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/otwartanauka?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/otwartydost%C4%99p?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/otwarterecenzjenaukowe?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/otwarteinnowacje?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/otwarteinnowacje?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/przep%C5%82ywpracy?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/otwarteoprogramowania?source=feed_text
http://libereurope.eu/events/liber-architecture-group-19th-seminar-context-library-planning-next-phase/
http://liberconference.eu/
http://liberconference.eu/
https://libereurope.eu/blog/2018/09/14/tudelft-data-stewardship-webinar/
https://libereurope.eu/blog/2018/09/14/tudelft-data-stewardship-webinar/
https://vimeo.com/289817749
https://libereurope.eu/events/;
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 EOSC Stakeholders Forum, Wiedeń (21-22.11.2018) - spotkanie poświęcone projektowi 

European Open Science Cloud https://libereurope.eu/blog/2018/10/12/eosc-

stakeholders-forum-2018-edition/; 

 LIBER supporting Open Access Week - (22-28.10.2018) oferta szkoleń w ramach 

tygodnia Open Access promowana przez 

LIBER, https://libereurope.eu/blog/2018/10/12/liber-supporting-open-access-week-

2018/. 

SPARC 

[Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki politechniki Gdańskiej, jest członkiem Rady SPARC Europe (SPARC 
Europe Board of Directors). Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest członkiem tej organizacji od listopada 
2017 r. Kadencja dr Anny Wałek w Radzie SPARC Europe rozpoczęła się 1 stycznia 2018 r. i potrwa trzy 
lata. Upowszechnianie wiedzy o otwartej nauce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, szerzenie 
wiedzy o działaniach i misji SPARC Europe w bibliotekach i instytucjach naukowych w Polsce i regionie, 
udział Biblioteki PG w różnego typu przedsięwzięciach i projektach SPARC Europe to główne cele 
zaplanowanych działań [SPARC Europe board]. 
 

 European Open Data Champions, od 15.11.2017 - SPARC Europe uruchomił nowy 

program European Open Data Champions, wyróżniający osoby, których działania mają 

na celu promowanie otwartych danych w społecznościach akademickich 

 International Digital Curation Conference 2018, Barcelona, Hiszpania (20.02.2018) 

 Opendata day (03.03.2018) - Open Data Day (Dzień otwartych danych) to coroczne 

święto obchodzone na całym świecie. Po raz siódmy różne grupy z całego świata będą 

inicjować wydarzenia kulturalne  wykorzystując  otwarte dane w lokalnych 

społecznościach. Jest to okazja, by pokazać korzyści płynące z otwartych danych          

w społeczeństwie obywatelskim i zachęcić przedstawicieli władz, nauki i biznesu          

do przyjęcia polityki otwartych danych. 

 Open education week 2018 (05-09.03.2018) - Open Education Week (Tydzień Otwartej 

Edukacji) to czas świętowania i promowania idei otwartej edukacji. Celem Open 

Education Week jest podnoszenie świadomości na temat otwartej edukacji                      

i jej wpływu na proces uczenia się i nauczania na całym świecie. 

 COAR Annual Meeting and General Assembly, Hamburg, Niemcy (15-17.05.2018) 

 Open Repositories 2018, Bozeman, (01.06.2018) 

 10th Conference on Open Access Scholarly Publishing (COASP), Wiedeń, Austria          

(17-19.09.2018). 

 

INNE 

 Copyright Week 2018 15-19.01.2018 

 Love data week 12-16.02.2018 

 International Opan Access Week 22-28.10.2018. 

https://libereurope.eu/blog/2018/10/12/eosc-stakeholders-forum-2018-edition/;
https://libereurope.eu/blog/2018/10/12/eosc-stakeholders-forum-2018-edition/;
https://libereurope.eu/blog/2018/10/12/liber-supporting-open-access-week-2018/
https://libereurope.eu/blog/2018/10/12/liber-supporting-open-access-week-2018/
https://sparceurope.org/newboardmembers2018/
http://www.openscholarchampions.eu/opendata.
http://www.dcc.ac.uk/events/international-digital-curation-conference-idcc
http://opendataday.org/
https://www.openeducationweek.org/
http://www.or2018.net/
https://oaspa.org/conference/
https://www.eff.org/deeplinks/2018/01/copyright-week-2018-join-us-fighting-better-copyright-law-and-policy
http://lovedataweek.org/
http://www.openaccessweek.org/

