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Protokół 

z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

Lista obecności uczestników dostępna jest w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. 

 

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej: 

 

1. Przedstawienie sprawy projektu e-Omnis, NUKAT i ewentualnej zmiany zintegrowanego 

systemu bibliotecznego w Uczelni. 

2. Sprawozdanie z prac nad multiwyszukiwarką Naviga oraz wprowadzeniem systemu 

elektronicznego wypożyczania i rejestracji czytelników w bibliotekach Systemu biblioteczno-

informacyjnego. 

3. Koncepcja rozwoju Muzeum Podręcznika. 

4. Wolne wnioski. 

 

Przebieg obrad 

 

Po przywitaniu przybyłych członków Rady Bibliotecznej i krótkim zasygnalizowaniu kwestii 

zw. z Dorobkiem Naukowym (m. in. eksport danych z PBN do Wirtualnej Uczelni),  Prorektor prof. 

dr. hab. Mariusz Wołos przekazał głos Dyrektorowi Biblioteki Głównej dr. Stanisławowi Skórce, 

który zaprezentował program zebrania Rady. 

 

Ad 1. 

    Dyrektor BG UP przedstawił projekt e-Omnis prowadzony przez Bibliotekę Narodową 

(zintegrowana wyszukiwarka, POLONA w chmurze, repozytorium wydawnicze e-ISBN), jak 

również kwestię NUKAT-u, który stał się konkurencją dla e-Omnis i został zagrożony redukcją 

finansowania. Odniósł się także do możliwej zmiany obecnego systemu bibliotecznego VTLS-Virtua, 
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zaznaczając iż planowane jest przedłużenie jego licencji od 2020 r. na kolejne trzy lata, a po tym 

okresie – zastąpienie go innym systemem. 

 

Ad 2. 

   W kolejnym punkcie obrad Dyrektor BG UP zaprezentował sprawozdanie z przebiegu prac 

nad multiwyszukiwarką Naviga – prowadzonych przez informatyków Biblioteki Głównej UP (gł. 

mgr Kamil Panaś). Wstępna wersja multiwyszukiwarki, umożliwiającej zbieranie i wyszukiwanie 

danych z wielu zasobów (katalog BG UP,  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa, Repozytorium UP) jest 

dostępna pod adresem: http://naviga.up.krakow.pl 

Poruszona została również kwestia wprowadzania elektronicznej obsługi czytelników  

w bibliotekach Systemu biblioteczno-informacyjnego. Pan Dyrektor podkreślił, że w konsekwencji 

w katalogu elektronicznym BG UP pojawi się także informacja o realnej dostępności książek  

w bibliotekach Systemu, co było pożądaną funkcją. Poinformował, iż spotkał się z kierownikami 

Bibliotek, aby przedyskutować kwestie zw. z wprowadzaniem systemu, do których ustosunkowali się 

oni pozytywnie. 

W dyskusji nad ww. kwestiami głos zabierali: dr Urszula Kosielińska-Grabowska, dr Iwona 

Pietrzkiewicz oraz dr hab. Rafał Solewski, prof. UP. Zaakcentowano potrzebę zwiekszenia 

finansowania dot. prac informatycznych, jak również uposażenia bibliotekarzy. Podkreślono, aby na 

bieżąco aktualizować informacje dot. działania bibliotek Systemu biblioteczno-informacyjnego, 

dostępnych na stronie www. Poruszono również kwestie tworzenia różnorodnych baz danych  

w poszczególnych instytutach oraz informowania o nich na bieżąco, aby nie były powielane. 

 

Ad 3. 

     W ostatnim punkcie obrad Dyrektor BG UP przybliżył koncepcję rozwoju kolekcji Muzeum 

Podręcznika, która została przeniesiona z ul. Jęczmiennej (m. in. ze względu na niedogodną 

lokalizację i niedostateczną możliwość jej wykorzystania). Kolekcja ma mieć charakter badawczy. 

Pracami związanymi z kolekcją zajmą się pracownicy Oddziału Informacji Naukowej: mgr 

Bartłomiej Duda i mgr Piotr Milc. Dyrektor zwrócił uwagę na konieczność finansowego wsparcia dla 

pracowników zajmujących się kolekcją, a także zasadność stworzenia odrębnej jednostki - Muzeum 

Podręcznika. 
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W odpowiedzi Pan Prorektor zasugerował, aby Muzeum Podręcznika funkcjonowało na 

początku w ramach struktury BG UP, natomiast w miarę stopniowego rozwoju można rozpocząć 

starania o utworzenie samodzielnej jednostki. Zaproponował utworzenie stałej ekspozycji zbiorów 

pochodzących z kolekcji na terenie Uniwersytetu i poprosił o rozważenie, gdzie zostanie ona 

umiejscowiona i jak ma być rozwijana, a także w jaki sposób pozyskiwać nowe zasoby do Muzeum. 

 

 

Kraków, 28 czerwca 2018 roku 

Protokołowała 

Aleksandra Więk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


