Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu
15 czerwca 2009 roku.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Tomasz Sobieraj.
Głównym celem posiedzenia było zaopiniowanie przez Radę Biblioteczną
Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej w wersji przyjętej przez uczelnianą komisję
regulaminową jako załącznik nr 1 – Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej oraz
załącznik nr 2 – Struktura organizacyjna Biblioteki Uniwersyteckiej, do Uchwały
Senatu UAM. Treść obydwu załączników zreferował dr Artur Jazdon. Dyrektor
Biblioteki przedstawił propozycję zmian w imieniu Kolegium Biblioteki i tak :
-

-

-

w załączniku 1 par. 7 pkt. 2 rozszerzenie o zdanie: Jeżeli przemawiają za tym
względy merytoryczne lub historyczne, sekcję można nazywać pracownią albo
czytelnią.
w załączniku 1 par. 9 pkt. 2 ...w sekcji zatrudniającej co najmniej trzy osoby
może zostać powołany kierownik.
w załączniku 2 w Oddziale Zbiorów Specjalnych zastąpienie proponowanych
nazw „Sekcja” tradycyjnymi określeniami „Pracownia”
w załączniku 2
w Oddziale Informacji Naukowej zmiana nazwy „Sekcja
Informacji Komputerowej i Szkoleń” na „Sekcja Informacji Elektronicznej i
Szkoleń”
w załączniku 2 w Oddziale Udostępniania rozszerzenie nazwy Sekcji
Wypożyczeń do „Sekcji Wypożyczeń Miejscowych”.
w załączniku 2 zmiana nazwy „Sekcja Bibliotekarz Systemowego” na „Sekcja
ds. Systemu Biblioteczno – Informacyjnego”,
w załączniku 2 zmiana nazwy „Oddział ds. Komputeryzacji” na xxxxxx.

Przewodniczący otworzył dyskusję, w wyniku której uchwalono następujące zmiany :
-

-

-

w załączniku 1 par. 7 pkt. 2 do zdania... „sekcję można nazywać pracownią,
czytelnią” dodano „lub archiwum”. Uchwalenie całego załącznika w następujący
sposób: 16 głosów za przy 3 głosach wstrzymujących się.
w załączniku 2
w Oddziale Magazynowania i Ochrony Zbiorów
zaproponowano rozszerzenie Sekcji Realizacji do Sekcji Realizacji Zamówień.
12 głosów za, 2 głosy przeciw i 5 głosów wstrzymujących się.
w załączniku 2 dopisany 14 punkt o treści: Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej.
Za tą poprawką jak i za całym załącznikiem Członkowie Rady Bibliotecznej
głosowali jednomyślnie za przyjęciem.

Drugim punktem obrad Rady Bibliotecznej stały się rekomendacje dla wniosków
awansowych dla: dr-a Rafała Wójcika na kustosza dyplomowanego oraz mgr Emilii
Karwasińskiej i mgr Małgorzaty Rychlik na bibliotekarki dyplomowane. Kandydatury
zaprezentował dr Artur Jazdon. Rada Biblioteczna udzieliła poparcia, głosując w
następujący sposób:

-

Rafał Wójcik 17 głosów za, 1 wstrzymujący się, brak innych,
Emilia Karwasińska 17 głosów za , 1 wstrzymujący się, brak innych,
Małgorzata Rychlik jednogłośnie za.

Wolne głosy dotyczyły regulaminu określającego zasady korzystania z bibliotek
systemu biblioteczno - informacyjnego uczelni, w tym szczegółowych zasad dot.
Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Bibliotek Wydziałowych. Przewodniczący Rady
Bibliotecznej wskazał, iż Rada ma na przedstawienie uwag do zapisów
zaproponowanych przez Komisję Regulaminowa czas do września 2009 roku
Na tym obrady zakończono.
Protokół sporządził Jacek Halicki

