Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 20 listopada 2014 roku.
Rada Biblioteczna liczy 34 członków, na posiedzeniu obecnych było 22 członków.
Program obrad przewidywał:
1. Przyjęcie zmian w Cenniku opłat systemu biblioteczno-informacyjnego UAM
2. Informacja o zmianach w Szczegółowych zasadach udostępniania Biblioteki
Uniwersyteckiej i obsłudze użytkowników w roku akademickim 2014/2015
3. Informacja o planowanych zmianach w Strukturze organizacyjnej Biblioteki
Uniwersyteckiej
4. Informacja o założeniach Strategii szkoleniowo – edukacyjnej Biblioteki
Uniwersyteckiej
5. Wolne głosy i wnioski.
Obrady Rady Bibliotecznej otworzył Prorektor UAM ds. informatyzacji
i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Marek Nawrocki.
Omówienie programu obrad:
Ad 1). Omawiający punkt pierwszy Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej ds. usług
i użytkowników Piotr Karwasiński zaproponował zmiany w części IV cennika,
dotyczącej opłat za usługi mikrofilmowania i digitalizacji, dostosowując cennik do
obowiązujących standardów jakościowych (rezygnacja z usługi skanowania w niskiej
rozdzielczości 150dpi) oraz poziomów cenowych obowiązujących na rynku. Drugą
zmianą była możliwość odmowy wykonania usługi w przypadku złego stanu
zachowania materiału oraz indywidualnej wyceny usługi w uzasadnionych
przypadkach (patrz załącznik nr 1).
Zaproponowano pozytywne zaopiniowanie zmian w Cenniku.
W głosowaniu udział wzięło 22 członków RB, uchwałę przyjęto jednogłośnie ilością
głosów 22 „ZA”.
Ad 2). Punkt drugi porządku obrad dotyczył zmian w szczegółowych zasadach
udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i omówił go również Wicedyrektor
Piotr Karwasiński (patrz załącznik nr 2). Do głównych zmian można zaliczyć:
możliwość zdalnej rejestracji i aktualizacji konta czytelnika, skrócenie czasu trwania
opracowania książki spoza systemu bibliotecznego z 7 do 3 dni a także
wprowadzenie wypożyczenia na zewnątrz w trybie rekomendacyjnym, polegający na
wypożyczeniu materiałów bibliotecznych po okazaniu rekomendacji podpisanej przez
pracownika naukowego UAM (formularz - patrz załącznik nr 3).
W ramach otwartej dyskusji Przewodniczący Rady Bibliotecznej Prof. Marek
Nawrocki zapytał czy przedstawione zasady są zasadami Biblioteki Uniwersyteckiej
czy bibliotek sieci biblioteczno-informacyjnej UAM, a Prof. Krzysztof Brzeszczyn czy
rekomendacji można udzielać zdalnie, elektronicznie? Wicedyrektor Karwasiński
wytłumaczył, że omówione zasady dotyczą wyłącznie Biblioteki Uniwersyteckiej
natomiast każda rada podstawowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z zapisem
Statutu UAM ustala zasady udostępniania zbiorów swoich bibliotek. Tryb
rekomendacyjny nie przewiduje zaś rekomendowania elektronicznego.
Prorektor M. Nawrocki zaproponował rozważenie wprowadzenia wypożyczania
rekomendacyjnego w każdej z bibliotek sieci systemu biblioteczno-informacyjnego.
W dalszej części dyskusji Pani Prof. Danuta Barałkiewicz zapytała czy korzystniejsze
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z przyczyn finansowych dla bibliotek wydziałowych jest zdalna czy osobista
rejestracja czytelnika, a Pani Teresa Nowak – Kierownik Biblioteki Wydziału
Matematyki i Informatyki zapytała o powody braku importu do bazy komputerowego
systemu bibliotecznego danych studentów 1 roku? W pierwszej sprawie głos zabrał
Pan Prorektor, biorący czynny udział w opracowaniu zasad podziału wpływów z
tytułu zdalnych zapisów i prolongat – najważniejszy jest czytelnik i ułatwienia tego
typu powinny być poza wszelkimi kwestiami, opracowano jego zdaniem sprawiedliwy
podział w stosunku 9 zł: 3 zł na korzyść biblioteki wydziałowej. Drugą sprawę
wyjaśnił Wicedyrektor Karwasiński, tłumacząc to przyczynami prawnymi - brakiem
bezpośredniej zgody czytelnika na przetwarzanie jego danych osobowych,
trudnościami z otrzymywaniem w/w danych z Działu Nauczania, technicznymi kwestią niepotrzebnego obciążania systemu wskutek importu kilku tysięcy kont,
z których ponad 60% nigdy nie zapisuje się do biblioteki. Prorektor M. Nawrocki
zwrócił uwagę, że student z chwilą złożenia podania o przyjęcie na studia wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Przedstawiciel doktorantów – Pan
mgr Michał Kosakowski poruszył w ramach zasad udostępniania kwestię dostępu do
zasobów elektronicznych osób, które już podbiły kartę obiegową a jeszcze nie
rozpoczęły studiów doktoranckich. Wicedyrektor Karwasiński wyjaśnił, że osoby takie
od tego roku mają dostęp do zasobów elektronicznych w ramach ważności karty
bibliotecznej, a wiec do 31 października. Na koniec Prof. S. Gawiejnowicz poprosił
o rozwianie wątpliwości związanych z wypożyczeniem w trybie rekomendacyjnym
i zobowiązaniami finansowymi, o których mowa w rekomendacji – „co w przypadku
zmiany regulaminu w czasie trwania rekomendacji?”. Przewodniczący Rady
Bibliotecznej poprosił o konsultacje w tej sprawie z radcami prawnymi.
Po dyskusji zaproponowano pozytywne przyjęcie informacji o zmianach
w Szczegółowych zasadach udostępniania Biblioteki Uniwersyteckiej i obsłudze
użytkowników w roku akademickim 2014/2015.
W głosowaniu udział wzięło 22 członków RB, uchwałę przyjęto jednogłośnie ilością
głosów 22 „ZA”.
Ad 3). Zmiany w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej dotyczą zmiany nazwy
Oddziału ds. systemu biblioteczno-informacyjnego na Oddział Innowacji i Wdrożeń
oraz połączenia Oddziałów - Opracowania Formalnego Zbiorów Zwartych,
Opracowania Rzeczowego Zbiorów, Opracowania Czasopism i Wydawnictw
Ciągłych w jeden Oddział Opracowania. Zmiana nazwy pierwszego związana jest z
coraz większym zakresem obowiązków pracowników tegoż Oddziału, opiekujących
się już nie tylko systemem biblioteczno-informacyjnym Horizon, ale również
aplikacjami okołohorizonowymi i innymi usługami oferowanymi przez Bibliotekę
Uniwersytecką. Utworzenie Oddziału Opracowania poprzez połączenie ma przede
wszystkim na celu uproszczenie struktury BU oraz uproszczenie przestarzałych
procedur opracowania materiałów bibliotecznych. Powstanie nowego oddziału skróci
czas opracowania zbiorów, cały opis będzie mogła zrobić jedna osoba od A do
Z oraz da możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracowników – katalogerów.
Ponadto poinformowano o planowanym zacieśnianiu współpracy z Centrum
Informatycznym UAM i przejęciu przez Centrum nadzoru informatycznego Biblioteki,
w tym opieki nad infrastrukturą sieciową i sprzętową.
Po krótkiej dyskusji pozytywne przyjęto informację o planowanych zmianach
w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej.
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Ad 4). Założenia Strategii szkoleniowo – edukacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej
(patrz załącznik nr 4)
Ad 5). Wolne głosy i wnioski – brak
Na tym posiedzenie zamknięto.

Sporządził: mgr Maciej Bochyński
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