Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Lista obecności znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP.
Program posiedzenia Rady Bibliotecznej.
1. Sprawozdanie z działalności Systemu biblioteczno-informacyjnego za rok akademicki
2013/2014
2. Zaopiniowanie zmian w strukturze Biblioteki Głównej
utworzenie Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
utworzenie Oddziału Digitalizacji i Reprografii\
zmiana nazwy Oddziału Komputeryzacji i Digitalizacji na Oddział Obsługi
Informatycznej
3. Zaopiniowanie kandydatur na stanowiska kierownicze:
mgr Aleksandry Jurasz na stanowisko kierownika Oddziału Gromadzenia i
Opracowania Zbiorów
mgr Michała Górskiego na stanowisko kierownika Oddziału Digitalizacji i Reprografii
4. Informacje o planach i projektach Biblioteki Głównej na rok akademicki 2014/2015\
5. Wolne wnioski
Po przywitaniu, Pan prorektor prof. Kazimierz Karolczak , zaproponował uczczenie
chwilą ciszy śp. Dorotę Wilk, kustosza dyplomowanego, długoletniego pracownika
Uczelni oraz członka Rady Bibliotecznej.
Ad. 1
Szczegółowa prezentacja Sprawozdania znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej.
Pan dyrektor dr Stanisław Skórka, przedstawił Sprawozdanie z działalności Systemu
bibliotecznego za rok akademicki 2013/2014 w prezentacji.
W sieci BG działa 9 bibliotek instytutowych, 3 wydziałowe, zatrudnionych jest 47 osób.
Liczba księgozbioru całego systemu wynosi ok. 689 tys. woluminów.
W roku akademickim 2013/2014 miała miejsce duża selekcja książek, spowodowana brakiem
miejsca na nowe nabytki.
Ogólnie można stwierdzić spadek liczby udostępniania książek na zewnątrz i w czytelniach.
Zwiększa się natomiast liczba logowań i pobrań z elektronicznych baz danych i
Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej. Wzrost zainteresowania dostępem do baz takich jak
ProQuest, EBSCO, Elsevier, Scopus, Springer.

Opracowanie księgozbioru czyli katalogowanie elektroniczne bieżące i retrokonwersja stawia
Bibliotekę UP na drugim miejscu w Krakowie jeżeli chodzi o procent skatalogowanego
księgozbioru. Dostęp do katalogów online jest zdecydowanie bardziej preferowany niż
katalogi tradycyjne kartkowe, czytelnicy stawiają na szybkość dotarcia do książki.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć konieczność starania się o granty na retrokonwersję
księgozbioru, gdyż dodatkowe środki są potrzebne na wprowadzenie do katalogów
elektronicznych starszych pozycji.
Zauważa się większe zainteresowanie zasobami Mediateki, gdzie jest możliwość korzystania
z komputerów, tematycznych baz danych, skanerów i drukowania.
W kwestii działalności edukacyjno-naukowej Biblioteki, na uznanie zasługują: prowadzenie
szkoleń dla pracowników i bibliotekarzy, opieka nad praktykami studenckimi i stażami
zawodowymi, wyjazdy na Erasmusa i przyjmowanie gości z tego programu u nas, organizacja
wystaw, wycieczek, warsztatów i innych imprez. Biblioteka wydaje tez czasopismo
elektroniczne „Biblioteka i Edukacja”. Regularnie co roku organizowana jest „Noc w
Bibliotece”.
Na koniec wystąpienia, Pan Dyrektor sformułował kilka wniosków:
Dla potrzeb czytelników, zwłaszcza studentów, należy rozważyć udostępnianie czytników ebooków oraz laptopów, zwiększyć liczbę komputerów w Oddziale Informacji Naukowej i
Czytelni Głównej, zapewnić miejsce do pracy głośnej.
Pan Prorektor posumował sprawozdanie, twierdząc, że biblioteki przechodzą pewną ewolucję
– spadek liczby czytelnictwa książek w wersji papierowej przy wzroście wykorzystania ich
wersji cyfrowych.
W tym miejscu wywiązała się dyskusja na temat dostępu do baz danych:
Głos zabierali: prof. Kazimierz Karolczak, dr Łukasz Binkowski, prof. Ireneusz Kawecki,
prof. UP Krzysztof Ciepliński):
Dr Łukasz Binkowski zaproponował przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania
bibliograficznego systemu Mendeley. Jest to darmowe, dostępne na licencji zamkniętej,
oprogramowanie służące zarządzaniu, organizacji i dzieleniu się publikacjami naukowymi i
prowadzeniu naukowych statystyk i współpracy online. Program ten jest konkurencją dla
komercyjnego Citavi.
Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Sprawozdania, które zostało przyjęte
jednogłośnie.
Ad.2.
Zmiany planowane w strukturze Biblioteki Głównej omówił Dyrektor BG, dr Stanisław
Skórka.

Wyjaśnił potrzebę rozdzielenia dotychczasowego działu Komputeryzacji i Digitalizacji
Zbiorów, uzasadniając, iż przybywa zadań związanych z digitalizacją i reprografią, które
podjąć powinna samodzielna jednostka BG dedykowana do tych celów. Oddział Obsługi
Informatycznej z kolei zajmie się utrzymaniem i administracją serwerami Biblioteki,
systemem bibliotecznym, platformą biblioteki cyfrowej i repozytorium UP.
Pan Prorektor poparł te zmiany, które wychodzą na przeciw zwiększonym potrzebom
tworzenia bibliotek i repozytoriów cyfrowych.
Dr Jan Ryś zapytał o zmiany kadrowe i czy nikt z pracowników nie zostanie zwolniony.
Prof. Ireneusz Kawecki zauważył, że Biblioteka Wydziału Pedagogicznego straci jednego
pracownika mgr Michała Górskiego, który opiekował się Mediateką, na rzecz Biblioteki
Głównej, w której objąć ma stanowisko kierownika Oddziału Digitalizacji i Reprografii.
Pan Prorektor zasugerował, aby doktoranci Wydziału Pedagogicznego wsparli bibliotekę
wydziałową przy obsłudze Mediateki.
W głosowaniu jednogłośnie przyjęto proponowane zmiany.
Ad. 3.
Zaopiniowanie kandydatury mgr Aleksandry Jurasz na stanowisko kierownika Oddziału
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
Pan Dyrektor BG przedstawił sylwetkę mgr Aleksandry Jurasz, posiadającą 30-letni staż
pracy i pełniącą od 2010 r. funkcję kierownika Oddziału Gromadzenia. Jej doświadczenie i
zaangażowanie w pracy w pełni ją rekomendują na to stanowisko.
Powołano Komisje skrutacyjną i przeprowadzono głosowanie :
12 głosów uprawnionych i 12 głosów na TAK.
Zaopiniowanie kandydatury mgr Michała Górskiego na stanowisko kierownika Oddziału
Digitalizacji i Reprografii.
Pan Dyrektor BG przedstawił przebieg pracy zawodowej mgr. Michała Górskiego, który
ukończył również studia podyplomowe z informatyki stosowanej na AGH i od wielu lat
zajmuje się programem obsługi statystycznej Biblioteki – Status.
Przeprowadzono głosowanie :12 głosów uprawnionych i 12 głosów na TAK.
W tym miejscu Pan Dyrektor poprosił o jeszcze jedną rekomendację,
w związku ze śmiercią mgr Doroty Wilk, powstał vacat na stanowisku kierownika Oddziału
Informacji Naukowej. W związku z tym Dyrektor poprosił członków Rady bibliotecznej o
zaopiniowanie na to stanowisko kandydatury mgr Anny Sobol. P. A. Sobol pracuje w BG od
1986 r., w tym w OIN wiele lat, posiada duże doświadczenie, jest specjalistką od baz danych.
Przeprowadzono głosowanie :12 głosów uprawnionych i 12 głosów na tak

Ad. 4
Z powodu kłopotów finansowych Uczelni, rektor wskazał na konieczność łączenia bibliotek.
1 kwietnia mają być połączone Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
Profil zbiorów jest podobny, dlatego potrzebna będzie duża selekcja i ewentualne przekazanie
do Biblioteki Głównej części księgozbioru.
W nowej bibliotece zatrudnione będą trzy osoby, jedna przejdzie do BG.
Od 1 października 2015 planowane jest połączenie Biblioteki Instytutu Geografii i Instytutu
Biologii, która to przeniesie się z ul. Podbrzezie na ul. Podchorążych o ile ekspertyza
obciążenia stropu będzie pozytywna.
Od 1 maja 2015 r. w Bibliotece Wydziału Matematyczno-Fizycznego pozostanie tylko jedna
osoba, drugi pracownik przejdzie do BG.
Głos w dyskusji zabrał dr Marcin Kania , który zapytał o celowość takich działań.
W odpowiedzi Pan Prorektor odparł, że niestety na te decyzje ma wpływ mniejsza liczba
studentów, wzrost korzystania z cyfrowych udostępnień publikacji oraz zła sytuacja
finansowa Uczelni.
JM Rektor Uczelni obiecał, że nie będzie żadnych zwolnień, pracownicy będą odchodzić na
emerytury lub przesuwani będą na inne stanowiska pracy.
W dalszej dyskusji głos zabierali : dr Marcin Kania, dr Renata Zając, mgr Agata Rubiś, mgr
Maria Wierzbiak. Zauważono, że termin połączenia Bibliotek IFP i IINiB z dniem 1 kwietnia
2015 r. będzie trudny do przeprowadzenia ze względów technicznych. ( jeden pracownik na
urlopie wychowawczym, inny w styczniu 2015 r. ma planowany zabieg chirurgiczny i zwolnienie)
poza tym w bibliotekach IFP i IINiB znajduje bardzo duży księgozbiór, który wymaga szczegółowej
analizy przed planowaną selekcją.

Pan Dyrektor BG obiecał w tej sprawie pomoc pracowników Biblioteki Głównej.
Mgr Agata Rubiś zapytała, czy Rada ma wydać opinię nt. połączenia bibliotek i czy jest jakieś
oficjalne pismo władz Uczelni w tej kwestii?
Pan Prorektor poinformował, że organem decyzyjnym jest JM Rektor Uniwersytetu
Pedagogicznego.
W wolnych wnioskach, dr Łukasz Binkowski zaproponował, aby studenci wyjeżdżający na
Erasmusa mieli dostęp do Internetu i poruszył problem programu EDU-ROM.
Dr Krzysztof Ciepliński poinformował, że mgr Władysław Wilk ( były pracownik Centrum
Obsługi Informatycznej UP) jest do dyspozycji, gdyby ktoś potrzebował usług
informatycznych, bo obecnie jest bez pracy.

Na tym zakończono obrady
Protokołowała
Maria Wierzbiak

