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Resumo
Stories  about  the death  of  libraries  were  wrong.  Today  across  the  globe  library  usage  is
increasing. Major publications that once wondered about the relevance of librarians in a world
of Google now glowing talk about libraries as vital social infrastructure. New libraries built in
Denmark, The Netherlands, and China are welcoming new generations. The reason why has
little to do with architecture, however, and a lot to do with a change in how librarians see
their role in communities. This webinar will explore a new librarianship based on learning and
community engagement. It  will  illustrate new approaches to the profession with examples
around  the  globe  and  set  out  an  ambitious  plan  for  librarians  to  be  advocates  for  their
communities.

Dinamizador
David  Lankes  é  Professor  e  Diretor  da  Biblioteca  da  Escola  de  Ciência  e  Informação,  na
Universidade da Carolina do Sul. Lankes sempre se interessou por combinar teoria e prática,
no sentido de promover projetos de investigação que verdadeiramente fizessem a diferença. O
seu trabalho tem sido financiado por organizações como MacArthur Foundation, The Institute
for  Library  and  Museum  Services,  NASA,  The  U.S.  Department  of  Education,  The  U.S.
Department of Defense, The National Science Foundation, The U.S. State Department, e The
American Library Association (ALA).

Robert Lankes é um defensor apaixonado das bibliotecas e do seu papel na sociedade, o que
lhe valeu, em 2016, o Prémio Ken Haycock for Promoting Librarianship da American Library
Association.

Foi convidado de honra na Biblioteca Nacional do Canadá, na Escola de Educação de Harvard,
e o primeiro colega a integrar o Gabinete da Política de Tecnologia da Informação da ALA. Em
2012, o seu livro The Atlas of New Librarianship, venceu o prémio ABC-CLIO/Greenwood na
categoria Melhor Livro em literatura de bibliotecas.
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