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Protokół 

z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  

z dnia 5 grudnia 2018 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 2017/18. 

2. Sytuacja bibliotek akademickich i bibliotekarzy w świetle Konstytucji dla Nauki. 

3. Zaopiniowanie wniosku o włączenie Muzeum Podręcznika w ramach struktury Biblioteki 

Głównej. 

4. 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. 

1. Sprawozdanie Dyrektora BG z działalności Systemu biblioteczno-informacyjnego  

za rok akademicki 2017/2018 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.). 

Zwrócono uwagę na: 

 Nieznaczny spadek liczby zbiorów w Systemie biblioteczno-informacyjnym o 403 j. inw.  

w stosunku do ubiegłego roku akademickiego. 

 Inwentaryzację i prace selekcyjne (4197 vol. w bibliotekach Systemu). 

 Niewielki spadek liczby czytelników aktywnych o 243 osoby. 
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 Wzrost liczby pracowników naukowych zapisanych do Biblioteki, do czego przyczyniły się 

m.in. przesyłanie przez Oddział Informacji Naukowej BG dorobku piśmienniczego  

do Modułu Statystycznego PBN oraz współpraca BG z instytutami przy organizacji imprez. 

 Spadek wypożyczonych zasobów w całym Systemie biblioteczno-informacyjnym. 

 Wzrost wypożyczeń międzybibliotecznych. 

 Ciągłą tendencję wzrostową wykorzystania baz danych i materiałów elektronicznych 

(wzrost liczby logowań). 

 Rozwijanie Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej (wprowadzono 385 nowych obiektów)  

oraz Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego (1173 nowe obiekty); wzrost liczby 

wyświetleń. 

 Katalog elektroniczny BG UP:  229 928 rekordy bibliograficzne, znajduje się na II miejscu 

pod względem liczby rekordów bibliograficznych i rekordów egzemplarzy wśród katalogów 

pozostałych bibliotek naukowych Krakowa;  podłączenie linków do pozycji dostępnych  

w czytelni IBUK, Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej oraz Repozytorium UP. 

 Komputeryzację procesów bibliotecznych i modernizację infrastruktury: rozwijanie 

NAVIGO – multiwyszukiwarki zasobów cyfrowych, unowocześnienie systemu OIS (Open 

Journal System) – platformy czasopisma elektronicznego BG „Biblioteka  

i Edukacja” (BiE), uruchomienie nowych baz danych oraz modernizacja istniejących, 

wdrożenie systemu statystyk dla Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego „eRUP”  

oraz „Otwartego Systemu Archiwizacji” (OSA) do rejestracji dokumentów życia 

społecznego, eksportowanie danych z Bibliografii Publikacji Pracowników do Modułu 

Sprawozdawczego PBN. 

 Mniejsze fundusze na zakup książek i prenumeratę w Systemie biblioteczno-informacyjnym 

(456 015 zł) – spadek o 130 332 zł w stosunku do ubiegłego roku. 

 Działalność informacyjno-bibliograficzną: udzielanie informacji naukowej w BG: 

bezpośrednio – 3330 informacji; pocztą elektroniczną:  4603 informacji, telefoniczne: 1844 

informacji, poprzez Gadu-Gadu: 66 informacji, blog Bibliodziennik: 43 posty; Centrum 

Informacji Bibliotecznej (674 osób). Rozwijanie baz danych w Oddziale Informacji 

Naukowej: Baza EDUKATOR (5471 nowych rekordów);  Bibliografia publikacji 
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pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego (3511 nowych rekordów);  Baza Biografik 

(101 nowych rekordów). 

 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+. 

 Prowadzenie warsztatów, wykłady, konkursy, prezentacje i lekcje biblioteczne dla dzieci  

i młodzieży, t. j.: zajęcia w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Małopolskich Dni 

Książki, Zoom in on America – konkurs wiedzy o historii i kulturze USA dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we współpracy z Konsulatem Generalnym USA  

w Krakowie,   Uniwersytet Pedagogiczny Dzieciom – przez zabawę do wiedzy  i inne. 

 Uczestnictwo pracowników Systemu biblioteczno-informacyjnego w konferencjach  

oraz seminariach. Ukazało się 46 publikacji pracowników Systemu biblioteczno-

informacyjnego. 

 Organizację konferencji przez BG UP: konferencja „Technologie/treści” – zorganizowana 

wspólnie z serwisem Digitalizacja.pl (110 uczestników); organizacja Spotkania Polskiej 

Grupy Użytkowników Systemu VTLS/Virtua (75 uczestników). 

 Publikację elektronicznego, recenzowanego półrocznika „Biblioteka  

i Edukacja” (2 numery). 

 Działalność promocyjną BG UP – zorganizowanie 35 wydarzeń we współpracy z różnymi  

organizacjami i instytucjami, m. in. Białe noce w bibliotece czyli tydzień z kulturą 

skandynawską, Biblioteka w stylu… irlandzkim, różnorodne akcje promujące czytelnictwo 

na portalach społecznościowych (facebook, instagram, blog), spotkania autorskie, wystawy  

i inne. 

 Zapotrzebowanie na pomieszczenia do pracy grupowej i indywidualnej oraz przeznaczonych 

na szkolenia i seminaria w przestrzeni BG. 
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Pan Prorektor prof. M. Wołos podziękował za przedstawienie prezentacji i poruszył takie 

kwestie, jak: 

 Multiwyszukiwarka Navigo – szansa na dofinansowanie z konkursu na realizację projektów 

w ramach przedsięwzięcia „Strategia Innowacyjności – Uczelnia Badawcza”; prośba  

o wystosowanie wniosku o udział w konkursie przez BG. 

 Podziękowanie dla pracowników BG (OIN) – dodatkowa praca zw. z koniecznością  

obowiązkowego wprowadzania numeru ORCID. 

 Wyjaśnienie zagadnień: przyszłość NUKAT-u; korelacja między zwiększeniem korzystania 

ze źródeł elektronicznych a spadkiem liczby czytelników korzystających z BG; Czasopismo 

BG  BiE – udział w konkursie ministerialnym „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 

W odniesieniu do wypowiedzi pana Prorektora Dyrektor BG poinformował, iż czasopismo 

BiE nie wystąpiło w konkursie ze względu na niewystarczające spełnienie wymaganych kryteriów, 

jednak jako publikacja elektroniczna ma szansę na kontynuowanie działalności. Liczba czytelników 

BG zmniejszyła się nieznacznie, i może być to wynikiem również innych czynników, poza 

zwiększeniem dostępu elektronicznego do zasobów. Jeśli chodzi o NUKAT – dofinansowanie 

zostało mu przyznane do końca 2019 roku, potrzeba dalszych starań, aby zostało przedłużone  

na kolejne lata. 

W toku posiedzenia głos zabrała prof. H. Batorowska, odnosząc się do przedstawionego 

sprawozdania – podkreśliła swoje uznanie dla wkładu pracy oraz dużej liczby publikacji 

pracowników BG UP. 

Prof. M. Wołos zwrócił się z prośbą do Dyrektora BG o bieżące sygnalizowanie spadku 

finansowania dla zakupu nowych publikacji, aby uzyskiwać informację o przyczynach ograniczeń.  

W odpowiedzi pan Dyrektor podkreślił, iż obok spadku finansowania zakupów dla BG należy 

wspomnieć o pozytywnym rozwiązaniu długo odkładanej kwestii sfinansowania remontu 

pomieszczenia Oddziału Udostępniania BG, a także o otrzymaniu odrębnego pomieszczenia  

(po ksero) dla Muzeum Podręcznika. 

W jawnym głosowaniu sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego 

zostało przyjęte jednogłośnie. 
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2. Sytuacja bibliotek akademickich i bibliotekarzy w świetle Konstytucji dla Nauki 

W swoim wystąpieniu Dyrektor BG dr S. Skórka zaznaczył, iż wyż. wym. ustawa 

wprowadziła ustalenia, które nie są do końca korzystne  dla bibliotek akademickich. 

Dyrektor BG podkreślił, iż sytuacja bibliotekarzy dyplomowanych powinna zostać 

uregulowana wewnętrznie oraz wyraził poparcie dla zachowania przez bibliotekarzy 

dyplomowanych statusu nauczycieli akademickich, co nie zostało ujęte w ustawie. Poinformował, 

że odpowiednie zalecenia zostały już przekazane do uczelnianych komisji zajmujących się 

tworzeniem projektu nowego Statutu. Zaproponowane zostały dwa warianty: w pierwszym miałaby 

zostać utworzona czwarta kategoria pracowników tzw. pozostałych nauczycieli akademickich, 

którzy nie składaliby oświadczeń o Dyscyplinie, ze względu na inne warunki zatrudnienia  

(etat, zakres obowiązków na danym stanowisku) niż pozostali pracownicy naukowi.  

W drugim wariancie pan Dyrektor zaproponował zaliczenie bibliotekarzy dyplomowanych  

do jednej z grup nauczycieli akademickich już istniejących w Statucie, tzn. pracowników 

dydaktycznych, którzy nie składają oświadczenia o Dyscyplinie, ale muszą prowadzić zajęcia 

dydaktyczne. Utrzymanie przez bibliotekarzy dyplomowanych statutu nauczycieli akademickich 

zostało również wstępnie poparte przez JM Rektora UP. 

Pan Prorektor zwrócił uwagę, że złożenie oświadczenia o Dyscyplinie jest równoznaczne  

z przystąpieniem do ewaluacji (co 4 lata) – gdzie kryteria zostały znacznie podwyższone, dlatego 

bibliotekarze dyplomowani (ze względu na obowiązki etatowe) mogliby jej nie podołać. 

Następnie Dyrektor BG zauważył, iż w nowej ustawie nie zostały uwzględnione inne istotne 

kwestie, które z tego względu powinny zostać uregulowane w Statucie – t.j. zapisy  

dot. działalności Rady Bibliotecznej, Dyrektora Biblioteki i jego uczestnictwa w obradach Senatu 

Uczelni czy utrzymania 36-godzinnego tygodnia pracy. 

W odpowiedzi prof. M. Wołos podkreślił, iż popiera stanowisko Dyrektora BG  

dot. wyodrębnienia grupy specjalnej bibliotekarzy dyplomowanych – zachowującej uprawnienia 

pracowników naukowych, ale nie biorącej udziału w ewaluacji. Odnosząc się do pozostałych 

kwestii wymagających uregulowania i wyrażając dla nich poparcie, pan Prorektor, zwrócił się  

do Dyrektora BG o wystąpienie z odpowiednimi wnioskami do zespołów zajmujących się 

projektem nowego Statutu. 
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3. Zaopiniowanie wniosku o włączenie Muzeum Podręcznika w ramach struktury Biblioteki 

Głównej 

Dyrektor BG przypomniał, iż Zbiory Muzeum Podręcznika zostały sprowadzone  

z Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ul. Jęczmienna), m.in.  

ze względu na niedogodną lokalizację. Na rzecz Muzeum przekazane zostało odrębne 

pomieszczenie na terenie Uczelni. Opieką merytoryczną nad Muzeum zajmować będą się 

pracownicy OIN BG – mgr Bartłomiej Duda oraz mgr Piotr Milc. 

Wniosek został  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany w głosowaniu jawnym. 

 

Kraków, 5 grudnia 2018 roku 

Protokołowała 

Aleksandra Więk 


