Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 22 maja 2014 roku.
Rada Biblioteczna liczy 34 członków, na posiedzeniu obecnych było 24 członków.
Program obrad przewidywał:
1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2013 - referuje
dr hab. Artur Jazdon – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
2. Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie bibliotecznoinformacyjnym UAM za rok 2013 - 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.
Omówienie programu obrad:
Ad 1). Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej przedstawił dr hab.
Artur Jazdon. Z punktu widzenia Dyrektora rok sprawozdawczy 2013 nie był
najłatwiejszym z wielu powodów, aczkolwiek realizacja podstawowych zadań
przebiegała bezproblemowo. Do najważniejszych czynników można zaliczyć niższy
budżet jednostki, blokada etatów, pogarszające się ogólne warunki funkcjonowania
uczelni (spadająca liczba studentów, spadek środków przeznaczanych na
finansowanie nauki) oraz równoczesne działanie na terenie Biblioteki kilku zespołów
kontrolerów i audytorów. Z pozytywów należy odnotować w zakresie gromadzenia
wzrost wpływów do zbiorów m.in. poprzez zakup dużej kolekcji e-booków a także
wzrost udostępniania elektronicznego, co jest rezultatem nie tylko powiększania
wspomnianych e-zasobów, ale także rozwoju własnych zasobów elektronicznych
(WBC i AMUR), dążenie do poprawności funkcjonowania multiwyszukiwarki, oddania
do dyspozycji użytkowników dostępu elektronicznego do zeskanowanego starego
katalogu kartkowego a także rozszerzenie oferty szkoleń, różnicowanie form i
sposobu ich prowadzenia jak i akcji promocyjnych, działań marketingowych.
W roku 2014 w związku z planowaną decentralizacją kosztów, konieczne będzie
zweryfikowanie zasad odpłatności za pozyskiwane zasoby elektroniczne i rozpisanie
ich na wydziały. Można spodziewać się również w związku z audytem
organizacyjnym zmian organizacyjnych mających na celu optymalizację procesów.
Ponadto w związku ze zmianami prawnymi i utratą prawa do określania
najcenniejszej części swego księgozbioru mianem Narodowego Zasobu
Bibliotecznego, BU planuje wraz z największymi bibliotekami w regionie utworzenie
Regionalnego Wielkopolskiego Zasobu Bibliotecznego i opracowanie wspólnej
polityki gromadzenia.
Ad 2). Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych przedstawiła mgr Danuta
Czaja. W roku 2013 kontynuowano prace nad uporządkowaniem struktury systemu
biblioteczno-informacyjnego. W grudniu Rada Wydziału zatwierdziła wniosek o
powołanie Biblioteki Wydziału Historycznego w nowopowstałym na Morasku budynku
Wydziału Historycznego. Ponadto rozpoczęto budowę nowego gmachu dla biblioteki
Wydziału Teologicznego. Do systemu biblioteczno-informacyjnego włączono
Bibliotekę Coll. Polonicum w Słubicach oraz zlikwidowano Bibliotekę Kolegium
Języków Obcych (zbiory biblioteczne przekazano do Biblioteki Filologicznej Novum
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oraz Biblioteki Dwuwydziałowej Nauk społecznych i Studiów Edukacyjnych. W
związku z powołaniem Szkoły Językowej UAM porządkowano strukturę Biblioteki
Studium Nauczania Języków Obcych (włączono zbiory Ośrodka Alliance Francaise i
wydzielono czytelnię). W Bibliotekach Wydziałowych również przeprowadzono audyt
organizacyjny.
W ramach otwartej dyskusji po wygłoszeniu obu sprawozdań Przewodniczący prof.
dr hab. Marek Nawrocki poinformował zebranych o dwóch kończących się audytach
na Uczelni. Jednym finansowym, którego wnioski mają być zaczątkiem procesu
decentralizacji kosztów i to na ich podstawie m.in. będzie opracowywany algorytm
podziału finansowania zakupu baz danych i czasopism elektronicznych przez BU.
Drugi natomiast audyt, zarządczy, dotyczy administracji centralnej i ma na celu
zoptymalizowanie zachodzących na Uczelni procesów. Prof. Andrzej Wyrwa zwrócił
uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa narodowego jakim są niektóre zbiory
biblioteczne poprzez przeznaczenie dodatkowych środków na gromadzenie jak i
ochrona zbiorów. Z kolei Prof. Piotr Bering pochwalił rozwój oferty szkoleniowej
jednostki oraz ideę utworzenia WRZB i zwrócił uwagę na niezwykle ważną rzecz jaką
jest ochrona zbiorów bibliotecznych jako dziedzictwa narodowego. Ponadto wyraził
swoją opinię na temat bardzo kontrowersyjnej decentralizacji kosztów oraz
proponowanego modelu finansowania e-zasobów.
Następnie przeprowadzono głosowania nad przyjęciem sprawozdań.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2013 zostało przyjęte
jednogłośnie ilością głosów 22 „ZA”.
Sprawozdanie z działalności Bibliotek Wydziałowych za rok 2013 zostało przyjęte
jednogłośnie ilością głosów 22 „ZA”.
Ad 3). Wolne głosy i wnioski – brak
Na tym posiedzenie zamknięto.

Sporządził: mgr Maciej Bochyński
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