Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 19 kwietnia 2009 roku.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Tomasz Sobieraj.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej – ref. dr Artur Jazdon
Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych – ref. mgr Danuta Czaja
Dyskusja
Wolne wnioski

ad.1
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej zreferował dr Artur Jazdon.
Dyrektor zwrócił uwagę głównie na brak polityki kadrowo płacowej, konieczność
wypracowania zgodnych strategii tj. Uczelni oraz Biblioteki oraz brak ostatecznych
decyzji dotyczących rozbudowy lub budowy Biblioteki pod kątem możliwości
magazynowania książek. Dyrektor dokonał analizy osiągnięć Biblioteki w dziedzinach
opracowania i elektronicznego udostępniania, wdrażania nowych wersji programów
obsługujących system biblioteczny, szkolenia studentów i pracowników Uczelni.
Kwestie finansowe koncentrowały się na budżecie wykonanym i nieznanym jeszcze
na 2009r. Biblioteka poczyniła przygotowania strategiczne na wypadek niższego
budżetu – ograniczenia zakupów i konserwacji książek oraz oszczędności w
utrzymaniu gmachu.
Sprawozdanie Dyrektora BU zamieszczone jest na stronie www Biblioteki
Uniwersyteckiej.
ad. 2
Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych zreferowała mgr Danuta Czaja.
Przedstawiła zmiany strukturalne, które dokonały się w ubiegłym roku i które
planowane są na 2009 rok. Mowa była o bibliotece filologicznej, bibliotece nauk
politycznych i dziennikarstwa, rozpoczęciu budowy biblioteki chemicznej,
przeniesieniu czytelni brytyjskiej. Pani Czaja zwróciła uwagę na następujące
problemy: mało spójna polityka finansowania w ramach wydziałów, słabe
wyposażenie bibliotek w sprzęt komputerowy, brak środków na retrokonwersję,
dopracowanie systemów komputerowych, utrzymanie obsady etatowej na
niezmienionym poziomie oraz poprawę współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w
ramach wymiany, druków zbędnych i prenumerat.
Sprawozdanie wicedyrektora ds. bibliotek wydziałowych zamieszczone jest na
stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej.

ad. 3
W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono sprawę egzemplarza obowiązkowego,
w kontekście lepszej dystrybucji wydawnictw tematycznych np. informatyka,
matematyka. Profesor Domański zwrócił również uwagę na możliwość
„rozładowania” Biblioteki Uniwersyteckiej przez biblioteki wydziałowe. Pierwsza
sugestia została przyjęta pozytywnie, co do drugiej odpowiedź przedstawicieli
bibliotek wydziałowych nie była jednoznaczna ponieważ biblioteki mają również
problemy „metrażowe”. Uczestniczący w obradach Prorektor Witkoś ustosunkował
się do części poruszanych w sprawozdaniach spraw, informując m.in. o działaniach
władz uczelni na rzecz poprawy sytuacji finansowej pracowników. Podziękował za
pracę wszystkim bibliotekarzom systemu UAM i wyraził nadzieję, że zgłoszone
problemy nie pozostaną bez reakcji władz Uczelni. Wyjaśnienia do zadanych pytań
udzielił Dyrektor Jazdon. Rada Biblioteczna jednomyślnie udzieliła absolutorium dla
obydwu sprawozdań.
ad.4
W sytuacji braku innych pytań i wniosków przewodniczący Rady Bibliotecznej
zakończył obrady.
Protokołował: mgr Jacek Halicki

