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Apie konferenciją
Metų pabaigoje įprasta įvertinti nueinančiuosius, svarstyti, ką atneš ateinantieji. Jau daugiau kaip tris dešimtmečius įtakingas britų žurnalas „The Economist“ vieno gruodžio
numerio viršelį tradiciškai skiria kitų metų įžvalgoms, kurios pateikiamos kaip savotiška
vizualinė mįslė, vėliau šifruojama ir įvairių teorijų kūrėjų, ir solidžių analitikų. Prognostinę
perspektyvą, susijusią su makroekonomine dinamika, pateikia pasaulio audito kompanijos (pavyzdžiui, „Ernst & Young“), bankai. Platesnes pasaulines, geopolitines prognozes svarsto tokios prognostinės analizės platformos, kaip britų „Oxford Analytica“ ar
amerikiečių „Stratfor“.
Būdama parlamentinė biblioteka, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
informaciniu aspektu neišvengiamai dalyvauja valstybiniuose procesuose. Nacionalinės bibliotekos Vadovybės informacijos skyrius ir Informacijos analitikos skyrius, pagal
pareikalavimą teikdami susistemintą informaciją Seimo komitetams, paskiriems Seimo
nariams, ministerijoms, kitiems valstybiniams bei nevalstybiniams subjektams, vykdo
viešosios erdvės monitoringą, identifikuoja esmines temas, siužetus, galimus scenarijus,
teikia audiovizualines ir informacijos analitikos paslaugas.
2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinėje bibliotekoje organizuojama metinė konferencija-diskusija „2020-ieji. Pasaulinės tendencijos ir nacionalinis saugumas. Įžvalgos.
Iššūkiai. Scenarijai“, skirta strategiškai numatyti globalius siužetus, kurie kitais metais
vienaip ar kitaip gali būti susiję su Lietuva.
Kiek pasaulis taps saugesnis 2020-aisiais, ar Lietuvoje jausimės saugesni – esminiai klausimai, į kuriuos bus mėginama atsakyti analizuojant skirtingus scenarijus. Numatoma
svarstyti įvairius saugumo aspektus: informacinį, karinį, energetinį, ekologinį ir kitus, bet
labiausiai bus susitelkiama į socialinį saugumą, apimantį atskirtį, skurdą, emigraciją, imigraciją, demografiją, mirštamumą ir panašius dalykus. Speciali tema, pastaruoju metu
vėl atsidūrusi dėmesio centre ir neabejotinai būsianti aktuali kitais metais, – atminties
politika, suprantama kaip bendrosios saugumo politikos dalis.
Konferencija rengiama originaliu formatu. Renginio analitinę bazę sudaro daugiau negu
trys dešimtys vaizdo įrašų, filmuotų Nacionalinės bibliotekos vaizdo studijoje pasitelkus
įvairių sričių ekspertus (tarp jų – L. Kojala, A. Pranckevičius, K. Andrijauskas, R. Lazutka, R.
Kuodis, R. Dargis, R. Staselis, K. Skrupskelis, A. Vaišnys, V. Rubavičius, Z. Norkus, I. Vaišvilaitė, J. Komar, S. Muravjovas ir kt.), kuriuos kalbina Nacionalinės bibliotekos Vadovybės
informacijos ir Informacijos analitikos skyrių darbuotojai. Pasitelkus šią analitinę medžiagą (greta vaizdo įrašų, kurių bendra trukmė – daugiau kaip keturiasdešimt valandų, dalyviams bus pateikti ir išrašyti tekstai), vyks konferencija-diskusija, kurios metu bus galima
apsikeisti nuomonėmis, įžvalgomis, požiūriais. Konferencija bus transliuojama tiesiogiai
internetu.
Kviečiame dalyvauti!

