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XIV Międzynarodowa Konferencja ISKO 
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World: Challenges and Perspectives for Cultural, 
Scientific, and Technological Sharing 

in a Connected Society”
(Rio de Janeiro, 27 -29  września 2016)

XIV M iędzynarodow a K onferencja In ternational Society for Knowledge O rganization  (ISKO) 
w dniach 27-29  września 2016 r. zgrom adziła w Rio de Janeiro w Brazylii ponad stu uczestników 
z 17 krajów. Brazylia to piąty co do wielkości kraj świata. Brazylijczycy mawiają, że Bóg stworzył świat 
w ciągu sześciu dni. Siódmy poświęcił na Rio de Janeiro. Położone bardzo malowniczo miasto jest 
obdarzone wszelkimi cecham i raju. Czuwa nad nim  na granitowej górze Corcovado olbrzymia figura 
Chrystusa Zbawiciela z rozpostartym i ramionami. Głowę i dłonie statui wyrzeźbił w 1931 r. francuski 
artysta polskiego pochodzenia Paul Landowski. Spod tego pom nika rozciągają się wspaniałe widoki 
na okoliczne wzgórza, miasto, Głowę Cukru, słynny stadion piłkarski M aracanę, m iędzynarodowe 
lotnisko oraz przepiękne plaże Copacabanę i Ipanemę. Ten kolorowy kulturowo zróżnicowany raj 
jest jednak pełen kontrastów. Pełne przepychu apartam enty sąsiadują tu  z dzielnicam i nędzy i wy
stępku, tzw. favelami.

Celem tegorocznej konferencji ISKO była naukowa debata na tem at obecnych wyzwań i perspek
tyw dalszego rozwoju organizacji wiedzy (OW ) właśnie w kontekście różnorodności kulturowej, 
weryfikacja aktualnego stanu badań w zakresie organizacji wiedzy, wyznaczenie nowych perspektyw 
naukowego dialogu w międzynarodowym środowisku badaczy tego obszaru wiedzy, przedyskutowanie 
jego epistemologicznej struktury, możliwości interdyscyplinarnego dialogu, w drożenia najnowszych 
aplikacji technologicznych i zdefiniowania społecznego wymiaru OW, a także w zm ocnienia między
narodowej współpracy i w idoczności badań naukowych w zakresie OW.

O tw arcia tegorocznego spotkania w bardzo nowoczesnych budynkach prestiżow ej Fundaęao 
Getulio Vargas dokonał obecny prezydent ISKO prof. Joseph T. Tennis (University of W ashington, 
Seattle, USA) oraz przew odniczący oddziału ISKO w Brazylii prof. Jose Augusto Chaves Guimaräes 
(Sâo Paulo State University, M arilia, Brazylia).

Przew odni tem at konferencji Knowledge Organization fo r  a Sustainable World: Challenges and  
Perspectives fo r  Cultural, Scientific, an d  Technological Sharing in a Connected Society stanowił 
inspirację do 70 wystąpień, które w ciągu trzech dni zaprezentowano równolegle w trzech blokach 
tematycznych: (1) wymiar epistemologiczny organizacji wiedzy -  26 w ystąpień (konceptualne, hi
storyczne, metodologiczne podstawy organizacji wiedzy -  także na przecięciu różnych dyscyplin); 
(2) w ym iar stosowany -  30 w ystąpień (modele organizacji wiedzy, formaty, narzędzia, produkty 
i struktury), a także (3) perspektyw a społeczno-polityczna -  14 wystąpień (w tym  zagadnienia edu
kacji i profesjonalnej praktyki, etyki, kultury oraz zrównoważonego rozwoju).

W  kontekście wyzwań i perspektyw zrównoważonego rozwoju stawiano pytania o to jak organizacja 
wiedzy -  jako dyscyplina badawcza i jako w spólnota badaczy -  może zaadaptować się do obecnie 
zachodzących zm ian w dziedzinie nauki na świecie i w jaki sposób mogą one zostać włączone do 
koncepcji projektowania i wykorzystywania systemów organizacji wiedzy; w jaki sposób organizacja 
wiedzy wpływać może na obecny świat nauki?
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Do wygłoszenia inauguracyjnego wykładu w sesji plenarnej fiLhe Integration o f Culture in Know
ledge O rganization Systems) zaproszona została prof. M aria J. Lopez-H uertas (University of G ra
nada, H iszpania), k tóra w swoim w ystąpieniu zw róciła szczególną uwagę na obecność różnych 
wymiarów kultury w organizacji wiedzy oraz system ach organizacji wiedzy -  SOW  (Knowledge 
O rganization Systems -  KOSs). Jej postulat integracji kultury w globalnych SOW  dotyczył zarów 
no integracji różnych subkultur w ram ach jednej wspólnej kultury, jak i integracji różnych kultur 
w uniw ersalnym  SOW.

Drugą część obrad plenarnych stanowiły wystąpienia w ram ach 90-m inutowego tzw. okrągłego 
stołu na tem at KO fo r  a Sustainable World: ISKO Perspectives, m oderow ane przez prof. D. G ranta 
Campbella (University of W estern  O ntario, London, Kanada). Celem tej dyskusji była prezentacja 
przez koordynatorów  -  prezydentów  poszczególnych narodow ych oddziałów -  ich wizji między
narodowej działalności ISKO oraz działalności ich oddziałów. Do wypowiedzi na tem at perspektyw 
dalszego rozwoju O W  zostali zaproszeni Prezydent ISKO oraz koordynatorzy narodow ych oddzia
łów ISKO z Brazylii (Jose Augusto Chaves Guimaräes), Francji (W idad M ustafa El Hadi), Hiszpanii 
(Isidoro Gil Leiva), Indii (K.S. Raghavan), N iemiec (H. Peter Ohly), Polski (Wiesław Babik), USA 
(Joseph T. Tennis) i Wielkiej Brytanii (Stella Dextre Clarke). Szczegółowe pytania, które postawiono 
w dyskusji to:

-  Jak należy rozum ieć term in  „zrównoważony system  organizacji w iedzy” (ang. sustainable 
knowledge organization system )?

-  Co m ożna i należy uczynić, aby funkcjonujące w XXI wieku uniw ersalne systemy organizacji 
wiedzy jak DDC, UDC i LCC stały się „sustainable” (rozwijały się trwale)?

-  Co należy robić, aby rów now ażona (ang. sustainable) ludzka działalność m inim alizowała 
postępującą degradację środowiska informacyjnego?

-  W  jaki sposób działalność i badania naukowe ISKO mogą przyczynić się do globalnego rów
noważenia rozwoju środowiska informacyjnego?

W  trakcie obrad okrągłego stołu postawiono więc pytania o współczesne rozum ienie term inu „or
ganizacja wiedzy”, dynamiczne zmiany zachodzące w O W  i ISKO, a w związku z tym, jak skutecznie 
prom ować tę dyscyplinę oraz w jakim kierunku powinny zm ierzać działania ISKO i badania nad 
O W  w przyszłości. Zasygnalizowano podjęcie przez ISKO opracow ania Encyclopedia o f Knowledge 
Organization.

Najbardziej w idoczne konteksty brazylijskiej konferencji stanowiły: kulturow a różnorodność, 
m iędzynarodow ość, globalizacja, zrów noważony rozwój oraz m etodologiczny pluralizm . W  wy
m iarze praktycznym  za słowa-klucze konferencji z pew nością m ożna uznać ontologie oraz sieci 
sem antyczne.

Na zakończenie obrad konferencji poinform ow ano o w yłonionym w konkursie na najlepszy -  
zdaniem  specjalnego jury -  tekst opublikowany w wydrukowanych przez Ergon Verlag m ateriałach 
tej konferencji. Zwycięzcą została A nn M. G raf z USA (University of W isconsin-M ilwaukee), która 
w tekście Describing an O utsider A r t M ovem ent from  Within: Ъге A A T  and  Graffiti A r t  zaprezen
tow ała wyniki badań nad tym, jak swoje działania i produkty opisuje w czasopism ach wspólnota 
artystyczna skupiona wokół graffiti i na ile przoduje na tym  polu G etty Research Institute’s A rt and 
A rchitecture Thesaurus (AAT).

W arto odnotow ać wygłoszone i opublikowane referaty trzech polskich naukowców: W iesława 
Babika (UJ): Inform ation  Logistics: Usability in Knowledge O rganization, K atarzyny M aterskiej 
(UKSW): Knowledge Organization in University Repositories in Poland oraz M arcina Roszkowskiego 
(UW) (wspólnie z W idad M ustafa El Hadi Universite Liile 3 Francja): Ъге Role o f D igital Libraries as 
Virtual Research Environments fo r  the D igital H umanities.

Pokłosiem  konferencji jest w spom niana 600-stronicowa publikacja, w ydana przez Ergon Verlag 
w serii Advances in Knowledge Organization, vol. 15, której redaktoram i są brazylijscy akademicy:



154

Jose Augusto Chaves G uim aräes, Suellen Oliveira M ilani oraz Vera D odebei1. Jest ona dostępna 
w wersji papierowej i elektronicznej -  dla członków  ISKO w postaci elektronicznej na portalu  
Ergon -  Services for ISKO m em bers (http://w w w .ergon-verlag.de/isko_ko/).

Świetne przygotowanie konferencji jest zasługą brazylijskiego oddziału ISKO, w tym  studentów  
G raduate School of Inform ation Science of Säo Paulo State University. Konferencji towarzyszyła 
bardzo przyjazna atmosfera, a jej uczestnicy mieli okazję nawiązać wiele nowych kontaktów  nauko
wych i prywatnych znajomości. Dobrem u nastrojowi sprzyjały przepiękne widoki i liczne turystyczne 
atrakcje wspaniałego Rio de Janeiro.

N astępna, XV już M iędzynarodow a Konferencja ISKO odbędzie się za dwa lata w Porto (Portu
galia) od 9 do 11 lipca 2018 r.

Wiesław Babik (Krajowy Koordynator ISKO w Polsce)
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet jagielloński

Katarzyna M aterska (Sekretarz Polskiej Sekcji ISKO)
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nadesłano: 11 stycznia 2017.
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