Protokół
z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 29 marca 2017

Lista obecności znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej.
1. Aktualne inicjatywy podejmowane przez Bibliotekę Główną.
2. Zaopiniowanie kandydatury mgr Katarzyny Mól oraz mgr Piotra Milca na
bibliotekarza dyplomowanego.
3. Zaopiniowanie wniosku awansowego na stanowisko starszego kustosza
dyplomowanego dla mgr Marii Stachnik
4. Wolne wnioski.

Pan prof. Mariusz Wołos Prorektor ds. Nauki po przywitaniu przybyłych, przekazał głos
Dyrektorowi Biblioteki Głównej dr Stanisławowi Skórce, który poinformował, że Rada
Biblioteczna w obecnym składzie zbiera się po raz ostatni, gdyż w kwietniu odbędą się
wybory do Rady na nową kadencję. Przekazał również informację, że niestety nie odbędą
się planowane w sierpniu w Krakowie na naszej Uczelni obrady sekcji czasopism
konferencji IFLA.
Ad. 1 Dyrektor przedstawił nowe inicjatywy podejmowane w Bibliotece Głównej.
Z inicjatywy Pana Prorektora prof. Mariusza Wołosa powstanie Dział Dokumentów Życia
Społecznego Uniwersytetu Pedagogicznego tzw. DŻS-ów, którego koordynatorem
zostanie dr Elżbieta Twardy z BG.
Sukces powodzenia zależy od wspólnych działań Biblioteki Głównej, bibliotek
instytutowych i wydziałowych oraz Archiwum Uczelni. Od 2017 roku wszelkie tego
rodzaju dokumenty (zaproszenia, katalogi wystaw, programy i plakaty konferencji
naukowych, informatory, zdjęcia, filmy, ulotki itp.) gromadzić będzie BG, w związku
z czym planowana jest reorganizacja funkcjonowania magazynów, digitalizacja tych
materiałów oraz umieszczenie bazy danych na platformie PBC lub Repozytorium. DŻS-y
będą udostępniane na miejscu w Czytelniach.

Nową inicjatywą jest również zmieniony wygląd strony internetowej Biblioteki Głównej
Jej głównymi zaletami są responsywność, przejrzystość oraz możliwość przeszukiwania
katalogów BG, Nukat, PBC, Repozytorium UP. Nowa witryna jest zasługą pracowników
działu Digitalizacji Michała Górskiego, Barbary Krasińskiej, Bartłomieja Siedlarza,
Łukasza Tomkiewicza i Grzegorza Wajdy. Opracowanie tekstów: Oddział Informacji
Naukowej BG UP.
W dniach 24-25 maja 2017 odbędzie się konferencja naukowa organizowana razem
z Instytutem Nauk o Informacji UP pt. Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej, pt.
„Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”. Wśród
sponsorów konferencji jest platforma Platforma PWN IBUK Libra.pl oraz firma MCB
Regały Przesuwne. Na konferencję wstępnie zgłoszonych było 35 osób i 17 referatów.
Dyrektor omówił następnie inicjatywę gry bibliotecznej Wkręceni w Bibliotekę, której
organizatorkami są Katarzyna Mól i Hanna Kościńska–Jawień. Gra ma na celu
propagowanie czytelnictwa i bibliotek całej sieci UP.
Kończąc ten punkt obrad, Dyrektor poinformował, że 21 kwietnia 2017 r. Biblioteka
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VTLS/VIRTUA. Celem tego spotkania jest przyszłość systemu Virtua i prezentacji
platformy usług bibliotecznych nowej generacji np. Sierry.
24 kwietnia b.r. z okazji Małopolskich Dni Książki, będzie można zwiedzić wystawę
Książka Dobrze Zaprojektowana.
W październiku 2017 planowany jest z kolei Tydzień z literaturą skandynawską.

Ad. 2

Kandydatura mgr Katarzyny Mól i mgr Piotra Milca na bibliotekarzy

dyplomowanych. Powołano komisje skrutacyjną mgr Agate Rubiś i mgr Piotra
Trojanowskiego.
Pan Dyrektor BG przedstawił sylwetkę mgr Katarzyny Mól.
W BG pracuje od 2003 roku, obecnie w oddziale Czasopism i Wydawnictw Ciągłych
Zajmuje się katalogowaniem elektronicznym czasopism, prowadzi blog biblioteczny –
bibliodziennik. Ma na koncie 7 publikacji w tym 6 recenzowanych, 2 konferencje z
referatami. W głosowaniu tajnym 12 głosów na tak.
Mgr Piotr Milc pracuje w BG od 2010 roku w Oddziale Informacji Naukowej, zajmuje
się parametryzacją i wprowadzaniem publikacji do Bibliografii Publikacji Pracowników.

Zajmuje się również mediami społecznościowymi, opublikował 11 artykułów w tym 4
recenzowane, 3 konferencje z referatami, przeprowadza szkolenia e-learningowe itp.
W głosowaniu tajnym 12 głosów na tak.

Ad. 3 Wniosek awansowy na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego dla
mgr Marii Stachnik.
Dyrektor wyjaśnił członkom Rady, że podstawowym wymogiem awansu na stanowisko
starszego kustosza dyplomowanego jest minimum 4 lata pracy jako bibliotekarz
dyplomowany. mgr Maria Stachnik pracuje od 22 lat w bibliotece Instytutu Neofilologii
sekcja romańska. Jest katalogerem, 15 artykułów, konferencje z referatami, finansowanie
z Ministerstwa na retrokonwersję zbiorów, jest wysoko oceniana przez Dyrekcję instytutu,
pracowników i studentów.
Głosowanie tajne 11 głosów na tak.
Ad. 4 Wolne wnioski.
Pan dr Łukasz Binkowski zwrócił się z propozycją aby na stronach internetowych BG
umieścić linki do list czasopism punktowanych i narzędzi do mierzenia liczby cytowań
i obliczania na ich podstawie wartości innych wskaźników bibliometrycznych
(np. indeksu Hirscha). Byłoby to dużą pomocą dla doktorantów i młodych naukowców.
Na zakończenie posiedzenia Rady Bibliotecznej głos zabrał Pan Prorektor ds. Nauki, który
podziękował osobom, które pracują przy bibliometrii i parametryzacji wprowadzając
publikacje do PBN i dalej przesyłają do systemu POL-on. Przekazał również informację, o nie
wykorzystanych środkach na badania statutowe, o które mogą ubiegać się również
bibliotekarze dyplomowani.
Protokołowała
Maria Wierzbiak

