Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 21 marca 2013 roku.

Rada Biblioteczna liczy 33 członków, na posiedzeniu obecnych było 23 członków. Program
obrad przewidywał:
1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2012 - referuje dr hab. Artur
Jazdon - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
2. Sprawozdanie
z
działalności
bibliotek
wydziałowych
w
systemie
biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2012 - referuje mgr Danuta Czaja - Wicedyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej ds. bibliotek wydziałowych
3. Wolne głosy i wnioski.
Obrady Rady Bibliotecznej otworzył Prorektor UAM ds. informatyzacji i współpracy z
gospodarką prof. dr hab. Marek Nawrocki.
Przewodniczący poprosił o uzupełnienie programu obrad o punkt dotyczący korekty
Regulaminu RB. Stało się to konieczne w związku ze mianami zapisu Statutu UAM, zgodnie z
którym, przewodniczącego RB nie wybiera się jak dotąd w głosowaniu, spośród zgłoszonych
kandydatów. Zgodnie z § 97 pkt 3 Statutu UAM przewodniczącym RB jest prorektor
posiadający w swoich kompetencjach nadzór nad działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej i
został nim obecny na posiedzeniu Prorektor prof. dr hab. Marek Nawrocki. Na pozostałe
funkcje w tajnych głosowaniach wybrano:
- z-ca przewodniczącego - Prof. dr hab. Tomasz Nieborak (Wydział Prawa i Administracji) ZA
- 20 głosów, PRZECIW - 0 głosów, WSTRZ. - 1 głos, NIEWAŻNY - 1 głos,

- sekretarz - Mgr Maciej Bochyński (Biblioteka Uniwersytecka)

ZA

- 21 głosów, PRZECIW - 0

głosów, WSTRZ. - 1 głos.

Omówienie programu obrad:
Ad 1). Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej przedstawił dr hab. Artur
Jazdon. Z punktu widzenia Dyrektora rok 2012 była bardzo ważnym rokiem, wręcz nawet
przełomowym. Wprowadzone w owym roku rozwiązania programowe i systemowe (m.in.
multiwyszukiwarka SUMMON, platforma DIGIT-CARDS, aplikacja LIBSMART COPY), wraz z
tymi wdrożonymi w poprzednich latach zaowocowały wyraźną zmianą w funkcjonowania
jednostki mimo niejednokrotnie podkreślanej przez Władze Uczelni nie najlepszej jej sytuacji,
szczególnie w zakresie finansowania. Następnie scharakteryzował pokrótce działania BU w
najważniejszych zakresach: gromadzenia, opracowania, udostępniania, informacji naukowej,
działalności naukowej i promocyjnej i nadal nierozwiązany problem magazynowania zbiorów.
W tym miejscu Dyrektor BU złożył na ręce Prorektora Nawrockiego podziękowania za
podejmowane działania w kierunku rozwiązania tego problemu i umiejscowienie sprawy
budowy nowego magazynu przy ul. F. Ratajczaka jako jednego z priorytetów na lata
2014-2020.
W ramach otwartej dyskusji po zreferowaniu sprawozdania głos zabrał prof. dr hab. Waldemar
Ratajczak, który wyraził podziw dla rozmachu działania BU wskazanego w sprawozdania oraz
zapytał o dalszy rozwój Biblioteki i zakup dostępu do kolejnych baz danych. Z kolei prof. dr
hab. Piotr Bering zwrócił uwagę na niski jego zdaniem poziom budżetu Biblioteki oraz żenująco
niski poziom zarobków pracowników bibliotek i wyraził pochwałę dla nowych usług
oferowanych przez Bibliotekę

1

Uniwersytecką. Wyjaśnień udzielili Prorektor oraz z-c Dyrektora BU mgr P. Karwasiński.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie ilością głosów 23 „ZA".
Ad 2). Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych przedstawiła mgr Danuta Czaja.
Pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na ważne wydarzenie jakim było uroczyste otwarcie
Biblioteki Wydziału Chemii w październiku 2012 roku a także na rozwiązania problemu
magazynowania zbiorów przez Bibliotekę WPiA, rozpoczęcie prac nad budową budynku
Wydziału Historycznego na Morasku z lokalizacją dla Biblioteki Wydziału oraz powołanie
Biblioteki Instytutu Kultury Europejskiej. Następnie scharakteryzowała działalność bibliotek w
najważniejszych jej zakresach. W ramach otwartej dyskusji Prorektor prof. Dr hab. M.
Nawrocki poruszył sprawę sporu prawnego grupy pracowników która nabyła takie prawo
(kustosze, starsi bibliotekarze) z władzami uczelni w sprawie przywrócenia urlopów w
wymiarze 36 dni, zwracają uwagę na to że miejscowy sąd rozstrzygnął już spór orzekając że
nie ma podstaw do przywrócenia urlopów lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu. Sprawozdanie
zostało przyjęte jednogłośnie ilością głosów 23 „ZA".
Ad 3). Wolne głosy i wnioski - brak
Na tym posiedzenie zamknięto.

Sporządził: mgr Maciej Bochyński
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