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Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

z dnia 7 października 2013 r. 

 

Lista obecności uczestników dostępna jest w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. 

 

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej: 

1. Sprawozdanie dyrektora BG z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za 

rok akademicki 2012/13. 

2. Zaopiniowanie wniosku awansowego na kustosza dyplomowanego dla mgr 

Magdaleny Janas. 

3. Zaopiniowanie wniosku awansowego na starszego kustosza dyplomowanego dla 

dr. Stanisława Skórki.  

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.  

Przebieg obrad 

1. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Głównej dr Stanisława Skórki z działalności 

systemu biblioteczno-informacyjnego za rok akademicki 2012/2013 (wg stanu na 

dzień 30 czerwca 2013 r.). 

Zwrócono uwagę na:  

 Wzrost liczby zbiorów w Systemie biblioteczno-informacyjnym o ponad 10 tys. j. 

inw.  

 Spadek liczby wypożyczeń zasobów w całym Systemie Biblioteczno-

Informacyjnym.  

 Znaczny wzrost udostępniania materiałów elektronicznych oraz utrzymanie się 

tendencji wzrostowej wykorzystania baz danych. 

 Rosnącą liczbę odwiedzin w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej – od listopada 

2012 r. zanotowano 295 211 wejść. 

 Wzrost o 10 726 liczby skatalogowanych elektronicznie książek w Bibliotece 

Głównej (II miejsce w Krakowie po BJ). 

 Spadek kwoty przeznaczonej na zakupy o 19 002 PLN w bibliotekach Systemu 

biblioteczno-informacyjnego. 

 Wypracowanie poprzez własną działalność Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Pedagogicznego środków w wysokości 64 490 PLN. 
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 Pozyskanie środków finansowych na upowszechnianie nauki w wysokości  

88 000 PLN. 

 Znaczący wzrost ilości informacji udzielanych pocztą elektroniczną. 

 Wzrost ilości rekordów w bazach opracowywanych w Oddziale Informacji 

Naukowej Biblioteki Głównej (1250 rekordów w bazie Edukator oraz 2 409 

rekordów  w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu 

Pedagogicznego). 

 Działalność edukacyjną i naukową prowadzoną w Bibliotece Głównej UP dla 

pracowników naukowych oraz studentów w formie wykładów, ćwiczeń, 

prezentacji, praktyk, szkoleń oraz wystaw. W ramach programu Erasmus 

odbywały się staże zawodowe dla bibliotekarzy. Organizowano także praktyki i 

szkolenia pracowników, jak również warsztaty i wycieczki. 

 Zorganizowanie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Biblioteka  

w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji 

wzięło w niej udział 126 uczestników. 

 Uczestnictwo pracowników Systemu biblioteczno-informacyjnego w 

konferencjach oraz seminariach. Ukazało się 37 publikacji pracowników Systemu 

biblioteczno-informacyjnego.  

 Opublikowanie trzech numerów elektronicznego czasopisma Biblioteka i 

Edukacja wydawanego przez Bibliotekę Główną UP.  

 Działalność promocyjną Biblioteki Głównej UP poprzez organizowanie m. in. 

„Nocy z kulturą hiszpańską”, uczestnictwo w Dniach Otwartych Uniwersytetu 

Pedagogicznego, stałą współpracę z Biurem Promocji i Karier Uniwersytetu 

Pedagogicznego podczas Święta Uczelni, konkurs Dołącz do nas – Biblioteka 

czeka na Ciebie, akcje promujące czytelnictwo, pokazy multimedialne na temat 

Biblioteki. 

W toku posiedzenia dr Krzysztof Ciepliński zadał pytanie dotyczące dublowania środków 

finansowych oraz nakładu pracy bibliotekarzy w stosunku do Bibliografii Publikacji 

Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego oraz systemu zakupionego przez Uczelnię 

pod nazwą Dorobek Naukowy.  

Wyjaśnień w tej sprawie udzielili Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. 

Kazimierz Karolczak, prof. UP oraz Dyrektor Biblioteki Głównej dr Stanisław Skórka. 

W jawnym głosowaniu sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
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2. Zaopiniowanie wniosku awansowego na kustosza dyplomowanego dla mgr Magdaleny 

Janas. 

Dyrektor Biblioteki Głównej dr Stanisław Skórka przedstawił dorobek mgr 

Magdaleny Janas. Wniosek awansowy został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu 

tajnym (głos oddało 15 osób). 

3. Zaopiniowanie wniosku awansowego na starszego kustosza dyplomowanego dla dr. 

Stanisława Skórki. 

Prorektor Kazimierz Karolczak przedstawił dorobek dr. Stanisława Skórki. Prof. 

Krzysztof Ciepliński zadał pytanie dotyczące punktowanych publikacji dr. Stanisława 

Skórki. Szczegółowych wyjaśnień udzielił Pan Prorektor. Wniosek został przyjęty 

w tajnym głosowaniu jednogłośnie (głos oddało 14 osób). 

4. Zaopiniowanie propozycji umieszczenia w Statucie Uczelni kryteriów wymagań 

stawianych kandydatom na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej – w związku z uchwaleniem Ustawy o 

zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. 

Dyrektor dr S. Skórka zreferował sytuację bieżącą oraz propozycje zmian w nowym 

Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego dotyczącą bibliotekarzy dyplomowanych, 

w tym utworzenie Komisji Rektorskiej oceniającej kandydatów na bibliotekarzy 

dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji 

i informacji naukowej za wyjątkiem dyrektora Biblioteki Głównej. Organem 

oceniającym dyrektora Biblioteki Głównej byłby Prorektor ds. Nauki.  

Prof. Krzysztof Ciepliński zadał pytanie dotyczące oceny dyrektora Biblioteki 

Głównej. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Prorektor ds. Współpracy 

Międzynarodowej dr hab. Kazimierz Karolczak, prof. UP. 

Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym - głosowało 15 osób, przy 

czym jedna osoba była przeciwna. 

5. Wolne wnioski w formie postulatu pracowników przedstawiła mgr Agata Rubiś.  

Dotyczyły one m.in. interpretacji prawa nabytego w formie 36-dniowego urlopu przez 

zmianą Ustawy o Szkolnictwie Wyższym w 2005 r., kwestii przeszeregowań oraz 

awansów pracowników, zabezpieczenia stałych środków na zakup księgozbioru oraz 

nowych technologii, zmian w regulaminie Biblioteki Głównej UP dotyczącej zapisów 

do BG. W sprawie powyższych wniosków głos zabrali Prorektor Kazimierz 

Karolczak, dr Stanisław Skórka, mgr Maria Stachnik, mgr Mariola Wierzbak, prof. 

Krzysztof Ciepliński. 
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Na zakończenie  posiedzenia głos zabrał prof. Krzysztof Ciepliński w sprawie 

poprawności pisania artykułów naukowych przez bibliotekarzy dyplomowanych  

w związku z przywłaszczeniem tekstu bez podania źródeł. W tej kwestii wyjaśnień 

udzielił Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Kazimierz Karolczak, 

prof. UP. 

  

 

Protokołowała  

Joanna Kołakowska 


