Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 06 czerwca 2013 roku.
Rada Biblioteczna liczy 33 członków, na posiedzeniu obecnych było 26 członków.
Program obrad przewidywał:
1. Kilka słów o Coll. Chemicum – referuje prof. dr hab. Henryk Koroniak Dziekan
Wydziału Chemii UAM
2. Stanowisko Rady Bibliotecznej dot. Rekomendacji RW KDPBA dla KRASP-u w
sprawie bibliotekarzy dyplomowanych – referuje dr hab. Artur Jazdon
3. Zmiana Regulaminu szczegółowych zasad korzystania z systemu biblioteczno –
informacyjnego UAM – referuje mgr Piotr Karwasiński
4. Zaopiniowanie wniosków o awansowanie na stanowisko starszego kustosza
dyplomowanego - referują dr hab. Artur Jazdon, mgr Piotr Karwasiński:
mgr Emilii Karwasińskiej
mgr Małgorzaty Rychlik
dr Rafała Wójcika
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zwiedzanie Biblioteki Wydziału Chemii – dr Iwona Taborska
Obrady Rady Bibliotecznej otworzył Prorektor UAM ds. informatyzacji i współpracy z
gospodarką prof. dr hab. Marek Nawrocki.
Omówienie programu obrad:
Ad. 1) Prezentację nowego gmachu Collegium Chemicum przedstawił Dziekan
Wydziału Chemii UAM, prof. dr hab. Henryk Koroniak.
Ad. 2) Rekomendację Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
dla Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie nowych wymagań
dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników
dokumentacji i informacji naukowej przedstawił dr hab. Artur Jazdon, Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Rada Wykonawcza KDBASP chcąc uniknąć
rozbieżności pomiędzy dodatkowymi wymaganiami i kwalifikacjami zawodowymi
kandydatów na wspomniane stanowiska w poszczególnych uczelniach, opracowała
nowe wymogi i zwraca się z uprzejmą prośbą o ich przyjęcie jako rekomendowanych
przez KRASP dla wszystkich uczelni – patrz załącznik nr 1.
W ramach otwartej dyskusji Przewodniczący RB poddał pod wątpliwość czy
rekomendowane wymagania nie są wyższe od starych, jeszcze obowiązujących.
Podobnego zdania był prof. dr hab. W. Ratajczak, podkreślając jednocześnie że
nowe wymagania powinny być jasne i przejrzyste oraz prof. dr hab. P. Bering, który
potwierdził konieczność stawiania wymogów dla kandydatów do awansu ale niższe
od rekomendowanych (liczba wymaganych publikacji, kierowanie projektami). Z-ca
Dyrektora BU mgr P. Karwasiński zwrócił uwagę że ustawodawca uwalniając zawód
bibliotekarza dyplomowanego chciał uwolnić go od ingerencji państwa, likwidując
państwową komisję egzaminacyjną i oddać całkowicie w ręce i na poziom uczelni.
Jednocześnie podkreślił, że opracowane przez KDASP wymagania nie są za wysokie
i właśnie transparentne czego nie można powiedzieć o obecnie obowiązujących
czego dowodem może być fakt iż obowiązujące składają się z kilku stron
maszynopisu. Prof. dr hab. W. Ratajczak chcąc podsumować i zakończyć dyskusję
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zwrócił uwagę na konieczność dalszej dyskusji i złożył postulat o zorganizowanie
osobnego posiedzenia o tematyce ustawy deregulacyjnej.
Ad. 3) Zmianę regulaminu szczegółowych zasad korzystania z systemu bibliotecznoinformacyjnego UAM w przedmiocie obowiązku korzystania z szatni zreferował z-ca
Dyrektora BU mgr P. Karwasiński – patrz załącznik nr 2.
Zaproponowano przyjęcie bez zmian zapisu sformułowanego przez Radcę Prawnego
UAM.
W głosowaniu udział wzięło 25 członków RB, uchwałę przyjęto jednogłośnie ilością
głosów 25 „ZA”.
Ad. 4) Wnioski o awansowanie na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego.
Po krótkiej charakterystyce uzupełniającej przedstawioną wcześniej dokumentację,
przeprowadzono głosowanie tajne, którego wyniki są następujące(w głosowaniach
udział wzięło 25 członków RB):
- mgr Emilia Karwasińska - ZA - 21 głosów, PRZECIW – 2 głosy, WSTRZ. – 2 głosy.
- mgr Małgorzata Rychlik - ZA - 21 głosów, PRZECIW – 2 głosy, WSTRZ. – 2 głosy.
- dr Rafał Wójcik - ZA - 24 głosy, PRZECIW – 1 głos, WSTRZ. – 0 głos.
Ad 5). Wolne głosy i wnioski – brak
Na tym posiedzenie zamknięto i członkowie Rady przeszli do realizacji ostatniego
punktu obrad – pkt. 6 - zwiedzania Biblioteki Wydziału Chemii pod kierownictwem
Pani dr Iwony Taborskiej.

Sporządził: mgr Maciej Bochyński
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