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Protokół 

z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  

z dnia 9 listopada 2017 r. 

 

Lista obecności uczestników dostępna jest w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. 

 

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej: 

 

1. Sprawozdanie Dyrektora BG z działalności Systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni  

za rok akademicki 2016/17. 

2. Zaopiniowanie wniosków: 

a) o   przekształcenie Biblioteki Instytutu Historii w Bibliotekę Wydziału Humanistycznego, 

b) o przekształcenie Biblioteki Instytutu Politologii oraz Instytutu Filozofii i Socjologii  

w Bibliotekę Wydziału Politologii. 

3. Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w świetle Projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce z dn. 16.09.2017 r. 

4. Zaopiniowanie kandydatury mgr Marii Stachnik na kierownika Biblioteki Instytutu 

Neofilologii. Sekcja Romańska. 

5. Wolne wnioski. 

 

Przebieg obrad 

 

Po przywitaniu przybyłych członków Rady Bibliotecznej przez Prorektora prof. dr. hab. 

Mariusza Wołosa, Dyrektor Biblioteki Głównej dr Stanisław Skórka przedstawił program zebrania 

rady, wnosząc o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego 

zaopiniowania kandydatury mgr Marii Stachnik na kierownika Biblioteki Instytutu Neofilologii. 

Sekcja Romańska. 

 

1. Sprawozdanie Dyrektora BG z działalności Systemu biblioteczno-informacyjnego  

za rok akademicki 2016/2017 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.). 

 

 Zwrócono uwagę na: 

 Spadek liczby zbiorów w Systemie biblioteczno-informacyjnym o 4 763 j. inw., głównie  

z powodu prac selekcyjnych w księgozbiorze byłej Biblioteki Instytutu Biologii. 

 Wzrost zakupów – w stosunku do ubiegłego roku nabytki zwiększyły się o 11 796 j. inw. 
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 Dary – 883 książki pochodzące z daru ks. Kruszewskiego z Luksemburga BG przekazała 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu oraz Misji katolickiej w Beninie. 

 Dokumenty Życia Społecznego Uczelni – rozpoczęcie tworzenia kolekcji od 2017 r. 

 Inwentaryzację i prace selekcyjne (460 vol. w BG). 

 Spadek liczby czytelników odwiedzających czytelnie o 5382 osoby. 

 Spadek wypożyczonych zasobów w całym Systemie biblioteczno-informacyjnym. 

 Wzrost wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 Ciągłą tendencję wzrostową wykorzystania baz danych i materiałów elektronicznych  

(liczba logowań wzrosła z 79 532 do 208 404). 

 Rosnącą popularność usługi skanowania w Czytelniach BG – ok. 16 tys. stron skanów. 

 Rozwijanie Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej – wprowadzono 423 nowe obiekty  

oraz Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego – 683 nowe obiekty. 

 Katalog elektroniczny BG UP:  219 702 rekordy bibliograficzne, znajduje się na II miejscu 

pod względem liczby rekordów bibliograficznych i rekordów egzemplarzy wśród katalogów 

pozostałych bibliotek naukowych Krakowa. 

 Komputeryzację procesów bibliotecznych: uruchomiono platformę „PulseSecure”  

do korzystania z baz danych BG, wdrożono nowy system ochrony sieci „ESET Endpoint 

Security Suite”, uruchomiono nową witrynę BG. 

 Zakup książek i prenumeratę w Systemie biblioteczno-informacyjnym na kwotę 586 347 zł. 

 Pozyskanie środków finansowych z funduszy na Działalność upowszechniającą naukę w 

wysokości 30 567 zł. 

 Działalność edukacyjną i naukową skierowaną do pracowników naukowych oraz studentów 

w formie wykładów, ćwiczeń, prezentacji, praktyk, szkoleń oraz wystaw. Organizowano 

praktyki i szkolenia pracowników, warsztaty i wycieczki oraz staże zawodowe  

dla bibliotekarzy w ramach programu Erasmus+. Prowadzono również warsztaty, wykłady, 

prezentacje i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. 

 Uczestnictwo pracowników Systemu biblioteczno-informacyjnego w konferencjach  

oraz seminariach. Ukazały się 54 publikacje  naukowe pracowników. 

 Organizację konferencji przez BG UP: IV Konferencja z cyklu Biblioteka w przestrzeni 

edukacyjnej pt. Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie  

(67 uczestników), konferencja Technologie strumieniowe w bibliotekach cyfrowych  

(60 uczestników). 

 Publikację elektronicznego, recenzowanego półrocznika „Biblioteka i Edukacja”  

(2 numery). 
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 Działalność promocyjną BG UP – zorganizowanie m. in. Nocy w bibliotece. Kultura 

gruzińska, Tygodnia Książek Zakazanych, Dołącz do nas – Biblioteka czeka na Ciebie  

oraz innych konkursów dla studentów, Zoom in on America – konkursu dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we współpracy z Konsulatem Generalnym USA  

w Krakowie, różnorodnych akcji promujących czytelnictwo (Facebook, Instagram) 

spotkań autorskich, gry bibliotecznej Wkręceni w bibliotekę i innych. 

 

Pan Prorektor podziękował za przedstawienie sprawozdania i odniósł się do następujących 

kwestii:  

 Gromadzenie Dokumentów Życia Społecznego Uczelni – podkreślenie wagi 

przedsięwzięcia, prośba o wypracowanie ścieżki przekazywania materiałów do BG. 

 Spadek czytelnictwa – jest konsekwencją m.in. zwiększającego się korzystania ze źródeł 

elektronicznych, jak również konieczności zredukowania liczby studentów Uniwersytetu 

Pedagogicznego będącej skutkiem reformy szkolnictwa wyższego. 

 Podziękowanie dla pracowników Oddziału Informacji Naukowej BG wprowadzających 

dane do Bibliografii Pracowników i Doktorantów UP, co przełożyło się na dobre wyniki 

parametryzacji (4 wydziały z kategorią A), prośba o zgłaszanie przez pracowników 

naukowych na bieżąco informacji do PBN. 

 

W toku posiedzenia głos zabrała dr I. Pietrzkiewicz podnosząc potrzebę egzekwowania 

informacji dotyczących postępów w pracy nad katalogiem elektronicznym od bibliotek 

wydziałowych i instytutowych, a także współpracy bibliotek instytutowych w gromadzeniu 

Dokumentów Życia Społecznego (DŻS). 

Prof. M. Wołos zwrócił się z prośbą do Dyrektora BG o wystąpienie na Senacie  

i poinformowanie możliwości przekazywania dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostek  

do Biblioteki Głównej. 

Dr U. Kosielińska-Grabowska zapytała o możliwość wprowadzania danych przez 

pracownika naukowego do modułu Dorobek Naukowy zamiast dostarczania formularza w formie 

pisemnej do Oddziału Informacji Naukowej BG. 

W odpowiedzi prof. M. Wołos zwrócił uwagę, że elektroniczne wypełnianie formularza  

do PBN jest umożliwione, trzeba jedynie dostarczyć do weryfikacji swoje publikacje. Podkreślił 

potrzebę wcześniejszego, systematycznego dostarczania formularzy wraz z publikacjami do OIN 

BG, co usprawni proces wprowadzania danych.  

Dr S. Skórka potwierdził, że wkrótce moduł (Dorobek Naukowy) będzie umożliwiał 

samodzielne wprowadzenie danych o publikacji przez pracownika naukowego,  
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które po weryfikacji m. in. przez bibliotekarza będą wysyłane do PBN. Dyrektor BG odniósł się 

także do kwestii katalogowania zbiorów w Systemie biblioteczno-informacyjnym, podkreślając,  

że w bibliotekach instytutowych prace postępują wolniej ze względu na ograniczoną liczbę 

pracowników, dlatego w katalogowaniu zbiorów pomaga im również Odział Gromadzenia 

i Opracowania BG. 

W jawnym głosowaniu sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego 

zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

2. Zaopiniowanie wniosków: 

a) o przekształcenie Biblioteki Instytutu Historii w Bibliotekę Wydziału Humanistycznego 

b) o przekształcenie Biblioteki Instytutu Politologii oraz Instytutu Filozofii i Socjologii  

            w Bibliotekę Wydziału Politologii 

Pan Prorektor wyjaśnił, że przekształcenia bibliotek są konsekwencją przekształceń 

instytutów (powstanie nowego wydziału), natomiast Dyrektor BG podkreślił,  

że stan kadrowy pozostanie taki sam.  

Oba wnioski zostały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowanie w głosowaniu jawnym. 

 

3. Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w świetle Projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce z dn. 16.09.2017 r. 

W swoim wystąpieniu Dyrektor BG  zaznaczył, iż wyż. wym. projekt ustawy nie 

uwzględnia zapisów dotyczących istotnych kwestii związanych z bibliotekami uczelnianymi  

(m. in. bibliotekarze dyplomowani, uczestnictwo dyrektora biblioteki w obradach Senatu Uczelni, 

funkcjonowanie rady bibliotecznej). Jeśli ustawa wejdzie w życie (prawdopodobnie październik 

2018 r.), kwestie dot. bibliotek będą musiały być uregulowane wewnętrznie, w nowym Statucie 

Uczelni.  

 

4. Zaopiniowanie kandydatury mgr Marii Stachnik na kierownika Biblioteki Instytutu Neofilologii.  

Wniosek został przyjęty w tajnym głosowaniu jednogłośnie (głos oddało 16 osób).  

 

 

 

 

Kraków, 9 listopada 2017 roku 

Protokołowała  

Aleksandra Więk 


