Protokół
z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Lista obecności, znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej.
1. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Głównej z działalności systemu bibliotecznoinformacyjnego za rok akademicki 2015/2016.
2. Zaopiniowanie ocen okresowych bibliotekarzy dyplomowanych: mgr Joanny
Kołakowskiej i mgr Agnieszki Folgi.
3. Zaopiniowanie kandydatury mgr Justyny Banaś na stanowisko kierownika Biblioteki
Wydziału Geograficzno-Biologicznego
4. Zaopiniowanie kandydatury mgr Mirosława Urama na stanowisku kierownika
Oddziału Obsługi Informatycznej BG
5. Zaopiniowanie kandydatury mgr Marzeny Błach na bibliotekarza dyplomowanego
6. Zaopiniowanie

wniosków

awansowych

na

stanowisko

starszego

kustosza

dyplomowanego mgr Renaty Ciesielskiej-Kruczek, mgr Ewy Piotrowskiej i dr Renaty
Zając
7. Wolne wnioski
Po raz pierwszy przewodniczył zebraniu Rady bibliotecznej

prof. Mariusz Wołos,

Prorektor ds. Nauki, który po przywitaniu przybyłych, przekazał głos Dyrektorowi
Biblioteki Głównej dr. Stanisławowi Skórce.

Ad.

1.

Dyrektor przedstawił prezentację

Sprawozdanie z działalności systemu

biblioteczno-informacyjnego za rok akademicki 2015/2016. (całość do wglądu
w sekretariacie BG).
Struktura sieci Biblioteki Głównej uległa zmianie, utworzono Bibliotekę Polonistyki
i Informacji Naukowej (po połączeniu bibliotek Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) oraz Bibliotekę Wydziału GeograficznoBiologicznego ( po połączeniu bibliotek Instytutów Biologii i Geografii).
Zbiory Biblioteki obecnie stanowią ok. 600 tys. woluminów z czego:

Biblioteka Główna : 347 025 vol
Biblioteki instytutowe : 254 486 vol
Zakupy utrzymują się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych,
W Bibliotece Głównej przybyło 5051 vol., a w Bibliotekach instytutowych 6523 vol.
Biblioteka Główna wzbogaca swoje zbiory poprzez dary, w tym roku z Biblioteki
Jagiellońskiej, wydawnictwa Helion oraz od ks. Kruszewskiego z Luksemburga – 600
woluminów w języku francuskim.
Pan Prorektor, zwrócił w tym momencie uwagę, że jeżeli nasza Biblioteka nie jest
w stanie zagospodarować w całości przekazanych książek w języku francuskim, może
przekazać część do Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
W ubiegłym roku przeprowadzono również dużą selekcje księgozbioru ok. 12 000 vol.
Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów, to w Bibliotece Głównej zarejestrowanych jest
6274 czytelników, w bibliotekach instytutowych 13849, liczba wypożyczeń na zewnątrz
w BG 183 455, w bibliotekach instytutowych 197030 vol. Odnotowano spadek liczby
odwiedzin i wypożyczeń w BG i całej sieci bibliotecznej. Wzrosła natomiast liczba
odwiedzin w Czytelni czasopism i Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.
Coraz więcej osób korzysta z elektronicznych usług informacyjno-bibliograficznych
poprzez wykorzystanie baz danych, co widać po wzroście ilości logowań i pobranych
plików. Zainteresowaniem cieszą się bazy czasopism, ProQuest, Ebsco (41 tys.
ściągniętych plików) oraz IBUK. W roku akademickim 2015/2016 testowano dostęp do
czterech nowych baz danych. Czytelnicy korzystają też z baz tworzonych w BG
Educatora, Biografika, Bibliografii Prac Pracowników UP, katalogu prac doktorskich.
Do zasobu PBC dodano 144 rekordy, łączna liczba publikacji to 5067.
Do Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego, dodano 789 dokumentów (głównie
doktoratów).
Warto nadmienić, iż elektroniczny katalog systemu biblioteczno-informacyjnego BG UP
znajduje się na II miejscu pod względem ilości rekordów bibliograficznych i rekordów
egzemplarzy wśród innych bibliotek naukowych Krakowa takich jak Biblioteka
Jagiellońska czy Biblioteka AGH.
Do katalogu elektronicznego dodano w BG 26193 rekordów, a w bibliotekach sieci
10963.
Następnie Pan Dyrektor BG przedstawił

jak kształtowały się wydatki w roku

akademickim 2015/2016. Ogółem zakupiono do BG woluminów za kwotę 248 935 tys.
zł, a do bibliotek instytutowych za kwotę 180 140 zł.

Z działalności informacyjno-bibliograficznej: odnotowano spadek odwiedzin w CIB,
natomiast wzrost w Oddziale Informacji Naukowej, gdzie czytelnicy korzystają z baz
danych, skanerów, drukarek.
Działalność edukacyjna i naukowa. Pracownicy sieci uczestniczą w konferencjach,
szkoleniach, warsztatach itp. Prowadzą szkolenia dla studentów Erasmusa , webinaria
i prelekcje Open Acces dla pracowników. Dziewięć osób ( m.in. z Hiszpanii, Portugalii
i Czech) odbyło w BG staże zawodowe. Bibliotekarze dyplomowani prowadzą zajęcia
dydaktyczne.
W roku akademickim 2015/2016 pracownicy opublikowali

w sumie 51 pozycji,

głównie artykułów w czasopismach i monografiach. W konferencjach brało udział 16
osób z BG i 15 osób z bibliotek instytutowych. Biblioteka wydaje tez czasopismo
„Biblioteka i Edukacja”, oraz ukazały się dwie części monografii Bibliotekarz 2.0.
Pracownicy dbają również o promocję Uczelni i Biblioteki poprzez organizację
i uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych. (Noc w Bibliotece, Dni Otwarte, Targi
Edukacyjne, Festiwal Nauki liczne konkursy). W maju zorganizowano wspólnie
z Instytutem Nauk o Informacji oraz Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich, spotkanie szkoleniowe „Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole”.
Na zakończenie Pan Dyrektor przedstawił następujące wnioski: duży wzrost liczby
osób korzystających z baz danych i usług elektronicznych, problem braku miejsca dla
studentów do pracy grupowej i indywidualnej.

Plan pracy na rok akademicki 2016/2017
Trwa intensywna praca przy dodawaniu rekordów do Repozytorium Cyfrowym i PBC.
Uczestnictwo bibliotekarzy z naszej Uczelni na Światowym Kongresie IFLA 2017,które
odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. pod hasłem Biblioteki.
Solidarność. Społeczeństwo. Na tym Pan Dyrektor BG zakończył prezentacje
sprawozdania.
Pan Prorektor, zwrócił uwagę, że uczestniczył już w dwóch imprezach
organizowanych przez Bibliotekę Główną – w Nocy Gruzińskiej i konkursie wiedzy
o historii i kulturze Stanów Zjednoczonych.
Stwierdził, że najważniejszą w chwili obecnej jest sprawa parametryzacji
Uniwersytetu, i zwrócił się z prośbą o mobilizację sił i w miarę możliwości szybkie
umieszczanie prac w Bibliografii publikacji pracowników. Ważne jest też uruchomienie
w Bibliotece działu Dokumentów Życia Społecznego, który będzie gromadził,

opracowywał i digitalizował

różne

tego rodzaju

dokumenty

dotyczące Uczelni.

(programy imprez, zaproszenia, plakaty, zdjęcia itp.).
Pan Prorektor poprosił również o zwiększenie liczby pozycji w PBC i digitalizację
źródeł. Zapytał czy Biblioteka ma miejsce na nowe nabytki i czy planowane są dalsze
łączenia bibliotek w związku z podziałem Wydziału Humanistycznego.
W odpowiedzi, Pan Dyrektor BG, stwierdził, że jeżeli chodzi o nowe nabytki, to jest
jeszcze miejsce w magazynach na ok. 2-3 lata. Są regały przesuwane w pomieszczeniu
P4, gdzie po selekcji znajdzie miejsce ok. 20 tys. woluminów.
W sprawie digitalizacji publikacji do PBC, będzie więcej wprowadzanych rekordów,
Z Oddziału Komputeryzacji wydzielono Oddział Digitalizacji i Reprografii i Oddział
Obsługi Informatycznej, pracownicy maja teraz nowy podział obowiązków. W ubiegłym
roku skupiono się przede wszystkim na tworzeniu bazy Repozytorium Cyfrowego
i digitalizacji najstarszych podręczników szkolnych do Muzeum Podręcznika.
W kwestii podziału Wydziału Humanistycznego, Instytutu Politologii oraz Instytutu
Filozofii i Socjologii pęka w szwach i potrzebuje nowego lokalu. Natomiast nie ma
decyzji w sprawie przekształcenia bibliotek Instytutów Historii i Archiwistyki oraz
Politologii w biblioteki wydziałowe.
Jeżeli chodzi o utworzenie oddziału zajmującego się DŻS, dawniej było zarządzenie,
aby tego typu dokumenty znajdowały się w Archiwum UP. Niektóre biblioteki
instytutowe gromadzą je w swoich zbiorach. Biblioteka Główna jest otwarta na
propozycje, gdyż dokumenty życia społecznego, znajdujące się poza obiegiem
czytelniczym, nigdy nie ujrzą światła dziennego bez opracowania ich i i digitalizacji.
Następnie zabrał głos Pan mgr Bartłomiej Duda w sprawie wprowadzania publikacji
pracowników do Bibliografii. Pomimo, że są powołani koordynatorzy na wydziałach,
pracownicy również przynoszą swoje prace,

dziennie jest wpisywanych po ok. 20

egzemplarzy na osobę. Oddział Informacji Naukowej stara się na bieżąco wprowadzać
publikacje, ale też potrzebna jest współpraca pracowników, aby sami zadbali dostarczenia
swoich artykułów.
Pan Prorektor poprosił o jawne głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
z działalności Systemu biblioteczno-informacyjnego w roku akademickim 2015/2016.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzono przedłożone sprawozdanie.

Ad.2 Oceny bibliotekarzy dyplomowanych.

Dyrektor BG przedstawił ocenę mgr Joanny Kołakowskiej z Oddziału Informacji
Naukowej BG. Jest to pierwsza ocena na tym stanowisku w sumie zdobyła 49 pkt., 10
publikacji, 17 wykładów dla studentów i pracowników, 3 konferencje krajowe,
współpraca z Biurem karier UP, bogata działalność promocyjna, ocena pozytywna.
Mgr Agnieszka Folga z Oddziału Informacji Naukowej BG. 48 pkt, 8 publikacji, 3
konferencje krajowe, działalność promocyjna i popularyzatorska ( warsztaty dla dzieci),
ocena pozytywna.
Do przeprowadzenia głosowania powołano komisję w składzie: mgr Agata Rubiś, mgr
Magdalena Janas, mgr Piotr Trojanowski. W tajnym głosowaniu mgr Joanna Kołakowska
uzyskała na 15 osób uprawnionych do głosowania – 15 głosów na „tak”. Mgr Agnieszka
Folga: 15 osób uprawnionych do głosowania 15 głosów na „tak”.
Głos zabrał Prorektor prof. Mariusz Wołos w kwestii nowej ankiety do oceny , która
będzie teraz co 4 lata, spodziewane jest zaostrzenie przepisów i wymóg większej ilości
publikacji).
Ad. 3. Kandydatura mgr Justyny Banaś na stanowisko kierownika Biblioteki
Wydziału Geograficzno-Biologicznego
Biblioteka Wydziału Geograficzno-Biologicznego powstała w 2016 r. z połączenia dwóch
bibliotek Instytutu Geografii i Biologii. Mgr Justyna Banaś, pełniła funkcje kierownika
Biblioteki Instytutu Biologii od 19995 roku, ma więc duże doświadczenie w prowadzeniu
biblioteki

instytutowej.

Jej

kandydaturę

popiera

również

dziekan

Wydziału

Geograficzno-Biologicznego, prof. Grzegorz Formicki.
Dyrektor BG zwrócił się do Rady o pozytywne zaopiniowanie.
W głosowaniu tajnym oddano 15 głosów popierających kandydaturę.
Ad. 4. Kandydatura mgr Mirosława Urama na stanowisku kierownika Oddziału
Obsługi Informatycznej BG
Po złożeniu wypowiedzenia stosunku pracy przez mgr Dorotę Witczak i jej odejściu za
porozumieniem stron, nastąpiła potrzeba obsadzenia stanowiska kierownika Oddziału
Obsługi Informatycznej. Mgr Mirosław Uram jest informatykiem, pracuje w Uczelni od
2001 roku. Jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Repozytorium Cyfrowego UP oraz
cały elektroniczny system biblioteczny. Dyrektor zwrócił się do Rady o pozytywne
zaopiniowanie. Mgr Agata Rubiś zapytała czy będzie zatrudniona jeszcze dodatkowa

osoba w tym dziale? Dyrektor odpowiedział twierdząco – w oddziale będą pracowały
w sumie 4 osoby. W głosowaniu tajnym – 15 głosów na „tak”.
Ad. 5 Kandydatura mgr Marzeny Błach na bibliotekarza dyplomowanego
Pan Dyrektor BG przedstawił sylwetkę mgr Marzeny Błach. W BG pracuje od 2009 roku,
w Oddziale Udostępniania, gdzie zajmuje się m.in. wypożyczaniem międzybibliotecznym.
Odbyła 9 staży zagranicznych, jest autorką 17 publikacji, 12 konferencji z 11 referatami,
zajmuje się szkoleniem dla studentów Erasmusa.
W tym miejscu Dyrektor zwrócił się o opinię do mgr Agaty Rubiś – kierownika
Oddziału Udostępniania Zbiorów BG , bezpośredniej przełożonej mgr Marzeny Błach.
mgr Agata Rubiś poparła w pełni uzasadniony wniosek. W głosowaniu tajnym – 15
głosów na „tak”.

Ad. 6. Wnioski awansowe na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego mgr
Renaty Ciesielskiej-Kruczek, mgr Ewy Piotrowskiej i dr Renaty Zając
Dyrektor wyjaśnił członkom Rady, że podstawowym wymogiem awansu na stanowisko
Starszego kustosza dyplomowanego jest minimum 4 lata pracy jako bibliotekarz
dyplomowany.
Mgr Renata Ciesielska-Kruczek od 29 lat pracuje w Uczelni, w bibliotece Instytutu
Neofilologii – Sekcja angielska. W 2011 r. uzyskała tytuł bibliotekarza dyplomowanego.
Wydała 24 publikacje, kilkanaście konferencji. Dzięki finansowaniu badań statutowych
i programu Erasmus odwiedziła kilka bibliotek europejskich, którego pokłosiem będzie
publikacja wydana przez SBP. Pan Prorektor zapytał w jakich czasopismach publikowała
mgr Renata Ciesielska-Kruczek. W odpowiedzi Pan Dyrektor wskazał tytuły „Biblioteka
i Edukacja”, „Poradnik Bibliotekarza”. Głosowanie tajne, 15 głosów na tak.
Mgr Ewa Piotrowska, sekretarz naukowy BG, tytuł bibliotekarza dyplomowanego uzyskła
w 2010 r. Jest autorką 32 publikacji, m.in. w czasopismach „Zarządzanie Biblioteką” ,
„Biblioteka Nostra”,

„Poradnik Bibliotekarza”, redaktor czasopisma „Biblioteka

i Edukacja”, współredaktor publikacji pokonferencyjnych Bibliotekarz 2.0. Głosowanie
tajne 14 głosów na tak, 1 głos wstrzymujący.
Dr Renata Zając, zastępca dyrektora BG, obroniła pracę doktorską. 19 publikacji m.in.
w czasopismach „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, „Biblioteka Nostra” „Biblioteka
i Edukacja”.

W tym miejscu zabrała głos dr Iwona Pietrzkiewicz , poparła wniosek, informując
o zainteresowaniach prasoznawczych dr Renaty Zając i prowadzeniu zajęć dydaktycznych
w Instytucie Nauk o Informacji. Głosowanie tajne – 14 głosów na „tak”.

Ad. 7. Wolne wnioski.
Pan Rektor prof. Mariusz Wołos omówił propozycje zmian w ocenie bibliotekarzy
dyplomowanych. Ocena ma być co 4 lata, będzie nowy projekt ankiety, wzorowany na
ankiecie Biblioteki Jagiellońskiej. Została powołana nowa Rektorska Komisja ds. Oceny
Dorobku

Kandydatów

na

Dyplomowanych

Bibliotekarzy oraz

Dyplomowanych

Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej. Zaznaczył również, że ocena
pracownika naukowego pracującego w bibliotece musi być inna niż pracownika naukowodydaktycznego z uwagi na specyfikę pracy.

Protokołowała Maria Wierzbiak

