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Protokół 

z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 18 stycznia 2012 r. 

 

 

 

Lista obecności, znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. 

 

 

Program  posiedzenia Rady Bibliotecznej 

 

1. Sprawozdanie Dyrektora BG z działalności Systemu biblioteczno-informacyjnego za 

rok akademicki 2010/2011. 

2. Zaopiniowanie wniosku awansowego na kustosza dyplomowanego dla  

      mgr Renaty  Ciesielskiej – Kruczek 

3. Zapoznanie z koncepcją Systemu oceny pracowników systemu biblioteczno-  

      informacyjnego Uczelni. 

4. Biblioteka Główna i System biblioteczno-informacyjny w 2012 roku. Plan rozwoju 

5. Wolne wnioski 

6. Prezentacja regałów przesuwnych w pomieszczeniu 15 p. 

 

 

Po przywitaniu wszystkich przez Rektora  prof. Tadeusza Budrewicza,   dyrektor BG  

dr Stanisław Skórka podarował panu Rektorowi  jubileuszową publikację pracowników 

Biblioteki pt. Służą i chronią. 65 lat Biblioteki Głównej UP w Krakowie. 

 

Ad. 1 

Dyrektor BG  przedstawił prezentację System biblioteczno-informacyjny w roku 

akademickim 2010/2011. Sprawozdanie z działalności.   

(w  załączeniu wersja  tekstowa) 

Dyrektor omówił najważniejsze punkty oraz wnioski : 

-    wzrost liczby bibliotekarzy dyplomowanych wśród pracowników Biblioteki 

- zwiększenie liczby odwiedzin w BG, zwłaszcza w mediatece,  
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- spadek liczby udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej a wzrost wypożyczeń w 

bibliotekach instytutowych , 

- aktualizacja aktywnych kont czytelniczych w BG, 

- postęp prac w opracowaniu elektronicznym księgozbioru w tym retrokonwersji, 

- potrzeba wydzielenia w BG miejsc do pracy indywidualnej,  

- wzrost liczby czytelników korzystających z baz danych czasopism ( najwięcej    

    EBSCO i Elsevier )  i Biblioteki Cyfrowej, 

- potrzeba zakupu bazy ibuk.pl  PWN, gdzie każdy tytuł może przeglądać 5   

      użytkowników jednocześnie. System nie zezwala na kopiowanie i drukowanie treści  

      książek. 

Dyskusja nad sprawozdaniem: 

Prof. T. Budrewicz, stwierdził, że na Uczelni studiuje ok. 20 tys. studentów i mamy ok. 1000 

pracowników, wobec czego bazy danych,  takie jak  ibuk, są niezbędne, gdyż zapewniają  

dostęp do słowników, encyklopedii oraz najnowszej literatury, pochwalił też inicjatywę 

utworzenia strefy do pracy cichej dla studentów. 

Pan prof. Rafał Sobolewski zwrócił się z pytaniem, czy istnieje możliwość zakupu ze 

środków BG książek do Biblioteki Instytutu Sztuki, która mieści się przy ul. Mazowieckiej, w 

której  studenci mogliby korzystać z tych publikacji . Prorektor T. Budrewicz, zauważył, że 

nie ma takiej możliwości finansowania bibliotek instytutowych ze środków BG, natomiast 

instytuty mają własne środki, również z grantów i studiów doktoranckich.  

Prof. Sobolewski zgłosił wniosek o przeznaczenie jednak jakiejś puli na zakupy dla 

bibliotek instytutowych. 

Rektor stwierdził, że zakup  ze środków BG musi być zainwentaryzowany w majątku BG, 

może być ewentualnie dany w depozyt Bibliotece  Wydziału Sztuki.  

Mgr Gabriela Meinardi zapytała o statystykę zakupów bibliotek instytutowych. 

Dyrektor BG odpowiedział, że najwięcej środków na zakup książek od swoich władz 

otrzymuje biblioteka Wydziału Pedagogicznego i Instytutu Politologii, najmniej kupuje 

biblioteka Instytutu Neofilologii i  Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. 

Rektor T.  Budrewicz wskazał możliwość uzyskania środków przez biblioteki instytutowe 

 z algorytmów Instytutów oraz np.  z pieniędzy dla doktorantów. 

Mgr Maria Wierzbiak  jako przedstawiciel  pracowników bibliotek instytutowych, 

zwróciła uwagę na fakt, że obieg książki w bibliotekach instytutowych jest kilkakrotnie 

większy niż w BG, gdyż książki są wypożyczane na bardzo krótki czas od jednego do kilku 

dni, a w BG na okres kilku miesięcy. Stąd większa liczba wypożyczeń i odwiedzin w tych 
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bibliotekach. Zgłosiła propozycję możliwości wypożyczeń między Biblioteką Główną, która 

dysponuje większą pulą pieniędzy na zakup książek, a bibliotekami instytutowymi  

niezbędnych publikacji do okresowego wykorzystania.Pani mgr Renata Zając, zauważyła, że 

studenci powinni korzystać ze zbiorów BG, tam mają możliwość wypożyczenia książek na 

dłuższy okres i korzystania również na miejscu z wydzielonego księgozbioru. 

Mgr Dorota Witczak,  stwierdziła, że propozycja wypożyczeń między BG i bibliotekami 

instytutowymi, zwiększy jeszcze liczbę udostępniania w bibliotekach wydziałowych , 

natomiast należy zacieśnić współpracę z Oddziałem Gromadzenia, gdzie można złożyć 

dezyderaty pracowników i studentów,  w sprawie zakupu konkretnych tytułów. 

Dyrektor BG zaproponował współtworzenie księgozbioru razem z bibliotekami 

instytutowymi, które spełniają funkcje księgozbiorów podręcznych , warsztatowych 

 i informacyjnych. 

Mgr Marek Glogier spytał o zalecenia Komisji Akredytacyjnych w sprawie działalności 

bibliotek instytutowych, oraz o zapis dla dyrektorów jednostek o przyznawaniu środków na 

zakup książek 

W odpowiedzi,  prorektor, prof. T. Budrewicz stwierdził, że Komisje Akredytacyjne 

zawsze oceniają biblioteki instytutowe, zwracając uwagę na dostępność księgozbioru i rolę 

informacyjną bibliotek, Natomiast nie można wydać stosownego rozporządzenia w sprawie 

odpisu z algorytmu na zakup książek, gdyż dyrektorzy jednostek i dziekani rozporządzają 

swoim majątkiem w miarę różnych  najważniejszych potrzeb. 

Dezyderaty pracowników instytutów może realizować Biblioteka Główna a nie biblioteki 

instytutowe. Prof. T. Budrewicz zaznaczył także, że wie ile starań o dofinansowanie 

Biblioteki czyni Dyrektor BG dr Stanisław Skórka, a ile dyrektorzy poszczególnych 

jednostek. 

Prof. R. Sobolewski zapytał o możliwość kupowania książek z  witryny allegro.pl. 

Dyrektor BG odpowiedział, że jest taka możliwość, robiąc protokół kupna z konieczności. 

Po dyskusji, prof. T. Budrewicz wniósł o przegłosowanie  zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Biblioteki. 

Rada zatwierdziła jednomyślnie Sprawozdanie. 

 

Prof. Sobolewski zwrócił się z pytaniem o możliwość pozycjonowania strony z tekstami 

„Rocznika Instytutu Sztuki”. W odpowiedzi mgr Witczak, zaproponowała pomoc w 

pozycjonowaniu tej strony  i umieszczeniu linka na stronie BG. 
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Pani mgr Zając, zastępca dyrektora BG, zaznaczyła, że wszelkie teksty, które pracownicy 

chcą umieścić na stronach internetowych do wglądu,  mogą znaleźć się repozytoriach albo 

bibliotece cyfrowej. 

Prof. R. Sobolewski spytał tez o możliwość umieszczania w repozytoriach wybitniejszych 

prac magisterskich  mgr D. Witczak odpowiedziała, że prace magisterskie mogą być 

umieszczane za zgoda promotora i autora. Prorektor T. Budrewicz dodał, że również prace 

podoktorskie mogą być umieszczane w wersji cyfrowej, gdyż nowa ustawa o szkolnictwie 

wyższym postanowiła, że te prace nie mogą być drukowane. 

Mgr Gabriela Meinardi wniosła postulat, aby sprawozdania z działalności biblioteki 

za rok akademicki były dostępne na stronie internetowej BG. 

Pan dyrektor dr S.Skórka  zapowiedział, ze sprawozdanie jest już gotowe do umieszczenia na 

stronie BG. 

 

Ad. 2 

Zaopiniowanie wniosku awansowego na kustosza dyplomowanego dla mgr Renaty 

Ciesielskiej-Kruczek. 

Dyrektor BG przedstawił sylwetkę mgr  Ciesielskiej-Kruczek, przebieg jej kariery 

zawodowej  w Bibliotece Instytutu Neofilologii, wymienił jej osiągnięcia jak np. publikacje, 

wyjazdy na konferencje, ukończone studia podyplomowe, itp. 

Prof. T. Budrewicz  poparł wniosek Pana dyrektora,  Rada Biblioteczna zaopiniowała go 

również pozytywnie. 

 

     Ad. 3 

Zapoznanie z koncepcją oceny pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni 

      Dyrektor BG  stwierdził, że istnieje potrzeba wprowadzenia oceny dla wszystkich       

pracowników Biblioteki,  niezbędnej w procedurze  przyznawania awansów, premii  i nagród. 

Powołując się na inne Uczelnie, które oceniają nie tylko bibliotekarzy dyplomowanych, prosił 

o ustosunkowanie się do tego wniosku. 

Rektor Budrewicz stwierdził, że  konieczna jest ocena wszystkich pracowników, powinna 

bowiem odzwierciedlać  pracę i wykonywanie powierzonych obowiązków. Nadmienił 

również, że także studenci oceniają pracowników dydaktycznych. 

Mgr M.Wierzbiak  stwierdziła, że jak na razie nie ma podstawy prawnej do 

przeprowadzenia oceny innych pracowników niż dyplomowanych, tak bowiem przewiduje  

ustawa o szkolnictwie wyższym i statut uczelni.  Należy zatem oczekiwać stosownego 



5 

 

zarządzenia  Rektora w tej sprawie. Poza tym jeśli zaistnieje podstawa prawna, powinna objąć 

wszystkich pracowników Biblioteki, również na stanowiskach administracyjnych i 

technicznych,  i należy wtedy powołać zespół, który opracuje kryteria tej oceny. 

        Mgr D. Witczak wniosła o rozszerzenie w ocenie, punktu dotyczącego przydatności  

      pracownika do pracy na danym stanowisku, gdyż sama skala punktowa nie oddaje zakresu  

      wykonywanych prac.  

        To stwierdzenie poparła mgr G. Meinardi, która również uważa punkty za zbyt  

       lapidarną formę oceny. 

       Mgr M. Glogier, zaproponował dodanie formy autoprezentacji 

       Prorektor T. Budrewicz  podsumowując  dyskusję, stwierdził, że  nie uciekniemy od 

oceny pracowników,  należy opracować wzór ankiety po konsultacji z pracownikami całego        

systemu bibliotecznego, należy pamiętać, że większość pracowników biblioteki wykonuje 

także pracę dydaktyczno-edukacyjną, poprzez szkolenia, praktyki, lekcje, wystawy, spotkania 

itp. 

       Podstawą prawną oceny będzie Zarządzenie Rektora. 

Rada Biblioteczna  zapoznała się z koncepcją wprowadzenia systemu oceny pracowników, 

postanawiając w tej sprawie, poczekać na wprowadzenie Zarządzenia Pana Rektora i 

opracować nowy  wzór ankiety. 

Pan dr S. Skórka przychylił się do tej opinii i podziękował Radzie za zrozumienie tej 

konieczności. 

 

 Ad.4 

 Biblioteka Główna i System biblioteczno-informacyjny w 2012 roku. Plan rozwoju 

 

 Dyrektor BG dr S. Skórka  przedstawił  priorytetowe zadania BG na rok 2012. 

 

W zakresie infrastruktury informatycznej  

  plan zakupu nowych komputerów, upgrade do oprogramowania dlibra dla Biblioteki 

  Cyfrowej, modernizacja serwerowni,  wdrożenie systemu Zimbra, który jest liderem 

  w dziedzinie rozwiązań Open Source dla nowoczesnej platformy wymiany informacji  

  oraz współpracy grupowej, 

  w zakresie digitalizacji: 

   współpraca z innymi Uczelniami, które nie posiadają Biblioteki Cyfrowej (np. AWF) 

   oraz innymi bibliotekami, utworzenie dodatkowych stanowisk do digitaliazcji, 
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  działalność naukowa: 

   wydanie materiałów pokonferencyjnych:  Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej 

   uruchomienie czasopisma „Biblioteka i Edukacja”, powołanie Rady Naukowej BG, 

   propagowanie akcji Open Acces 

   wydarzenia i promocje: 

   wystawa  Ameryka w mojej fotografii we współpracy z Konsulatem USA w Krakowie, 

   warsztaty biblioterapii, coroczna Noc w Bibliotece tym razem we współpracy z Centrum 

   Kultury i Języka Rosyjskiego 

   modernizacja pomieszczeń: 

   remont pomieszczenia Działu Automatyzacji, zakup nowych regałów przesuwnych  

   w magazynie, aranżacja korytarza.  

  

Prof. Tadeusz Budrewicz zasugerował, aby Biblioteka wyszła naprzeciw mieszkańcom 

okolicy,  reklamując swoje imprezy  poprzez plakaty, ulotki informacyjne itp. 

 

Ad.5 

Wolne wnioski 

 

mgr M. Glogier wrócił do propozycji zorganizowania Ogrodu Zimowego 

Pan Rektor w odpowiedzi przedstawił plany zagospodarowania terenów wokół nowego 

budynku Uczelni 

 

Ad.6 

Prezentacja regałów przesuwnych w pomieszczeniu 15 p. 

Uczestnicy Rady Bibliotecznej udali się do pomieszczenia magazynowego 15 p, gdzie 

zaprezentowano funkcjonalność regałów przesuwanych. 

 

Protokołowała 

Maria Wierzbiak 


