Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 25.05.2017 roku. (cz. 1)
Rada Biblioteczna liczy 33 członków, na posiedzeniu obecnych było 28 członków.
Program obrad:
1. Ukonstytuowanie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020
2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2016 - referuje
dr hab. Artur Jazdon – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
3. Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie bibliotecznoinformacyjnym UAM za rok 2016 - referuje mgr Edyta Szelejewska-Dembińska –
Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej ds. bibliotek wydziałowych
4. Zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej – referuje dr hab.
Artur Jazdon
5. Wolne głosy i wnioski.
Obrady Rady Bibliotecznej otworzył Prorektor ds. informatyzacji i współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr hab. Marek Nawrocki.
Na wstępie Przewodniczący pogratulował członkom RB wyboru na kadencję
2016-2020 i przeszedł do wyboru członków na pozostałe funkcje w Radzie; w trybie
tajnego głosowania wybrano:
 z-ca przewodniczącego - Prof. dr hab. Edward Jeliński (Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa) ZA - 28 głosów, PRZECIW – 0 głosów, WSTRZ. – 0 głosów
 sekretarz - Mgr Maciej Bochyński (Biblioteka Uniwersytecka) ZA - 27 głosów,
PRZECIW – 0 głosów, WSTRZ. – 1 głos.

Następnie o głos poprosił mgr Jakub Skutecki, który zwrócił uwagę na
nieprzestrzeganie uchwalonego regulaminu RB (częstotliwość posiedzeń) oraz
poddał pod wątpliwość możliwość ukonstytuowania się Rady oraz przyjęcia
sprawozdań z działalności bibliotek sieci na jednym posiedzeniu.
Prorektor M. Nawrocki przeprosił za tak późne zwołanie pierwszego w nowej kadencji
posiedzenia RB i wyjaśnił, że związane to było z „zawirowaniami wokół Biblioteki
Uniwersyteckiej” o których nie chciałby w tym momencie mówić. W przypadku drugiej
kwestii członkowie RB jednogłośnie zdecydowali o formalnym zamknięciu
posiedzenia i po krótkiej przerwie o ponownym rozpoczęciu posiedzenia.
Na tym posiedzenie zamknięto.

Sporządził: mgr Maciej Bochyński
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Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 25.05.2017 roku. (cz. 2)
Rada Biblioteczna liczy 33 członków, na posiedzeniu obecnych było 28 członków.
Program obrad:
1. Przedstawienie sytuacji w Bibliotece Uniwersyteckiej – referuje prof. dr hab. Marek
Nawrocki – Prorektor UAM
2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2016 - referuje
dr hab. Artur Jazdon – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
3. Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie bibliotecznoinformacyjnym UAM za rok 2016 - referuje mgr Edyta Szelejewska-Dembińska –
Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej ds. bibliotek wydziałowych
4. Zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej – referuje dr hab.
Artur Jazdon
5. Wolne głosy i wnioski.
Obrady Rady Bibliotecznej otworzył Prorektor ds. informatyzacji i współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr hab. Marek Nawrocki.
Na początku obrad w nawiązaniu do poprzedniego posiedzenia Pani prof. A.
Kiełkiewicz-Janowiak z Wydziału Anglistyki poprosiła Pana Prorektora o wyjaśnienie
„zawirowań wokół Biblioteki Uniwersyteckiej”. Za zgodą zgromadzonym po
głosowaniu (ZA - 27 głosów, PRZECIW – 0 głosów, WSTRZ. – 1 głos.) dodano do porządku
obrad na początku punkt dotyczący przedstawienia sytuacji obecnej w BU.
Ad 1). Prorektor Nawrocki poinformował zebranych, że w 2016 roku na ręce JM
Rektora prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego złożono anonimowy donos sygnalizujący o
nienajlepszej atmosferze i sytuacji wewnątrz jednostki. JM Rektor postanowił podjąć
działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy spotykając się z pracownikami
Biblioteki oraz zlecając firmie zewnętrznej przeprowadzenie audytu organizacyjnego
mającego na celu zebranie informacji od pracowników. W chwili obecnej jest już
opracowany raport końcowy jednakże jest jeszcze za wcześnie na przedstawianie
wniosków.
Prof. Tylczyński poprosił Prorektora o możliwość zapoznania się RB z wnioskami z
audytu na kolejnym posiedzeniu, natomiast prof. Bering wyraził swoje zdziwienie na
fakt podjęcia przez JM Rektora jakichkolwiek działań w oparciu o anonimowy donos.
Rektor wyjaśnił, iż reakcja była spowodowana faktem, że do władz Uczelni dotarła
już kolejna niepokojąca informacja o sytuacji wewnątrz Biblioteki.
Następnie powrócono do omawiania kolejnych punktów porządku obrad.
Ad 2). Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej przedstawił dr hab.
Artur Jazdon. Rok 2016 był drugim rokiem działania w nowym systemie finansowania
wewnętrznego i mimo pewnego obniżenia budżetu realizacja zadań podstawowych
przebiegała spokojniej niż w roku ubiegłym. W ramach dążenia do poprawy jakości
obsługi czytelników a także dążeniem do spłaszczania struktury oraz stopniowej
redukcji etatów dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki. Połączono
wszystkie oddziały zajmujące się opracowaniem zbiorów w jeden Oddział
Opracowania. Ponadto połączono oddziały udostępniania i magazynowania zbiorów
w jeden duży Oddział Udostępniania. Podjęte kroki mają na celu przyspieszenie
procesu przysposobienia książki, czyli upływu czasu od momentu jej pozyskania do
mementu jej udostępnienia czytelnikowi. W zakresie zarzadzania zasobami należy
zwrócić uwagę na zwielokrotnienie działań na rzecz selekcji zbiorów, w tym głównie
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zdezaktualizowanych ciągów czasopism oraz tych do których jest już dostęp zdalny.
Prowadzenie selekcji jest oczywiście związane również ze złą sytuacją magazynową
BU. Dostrzegany w dalszym ciągu jest również regres w liczbie odwiedzin i
udostępniania materiałów tradycyjnych (print) oraz utrzymywanie się wysokiego
poziomu udostepnień elektronicznych. Stanowi to konsekwencję działań i skupianiu
się na oferowaniu użytkownikom dostępów do zasobów elektronicznych, zarówno
komercyjnych jak i własnych (WBC, repozytorium AMUR oraz Platforma Czasopism
PRESSto). W tym miejscu zwrócono jednak uwagę na wciąż niezadawalający
poziom deponowania prac w AMURze, wysoki poziom niedostępności materiałów
zdeponowanych oraz brak decyzji redakcji czasopism o umieszczaniu tytułów na
platformie PRESSto. W kontekście założeń strategii uczelni BU realizowała z
sukcesami misję społeczno-kulturalną organizując blisko 120 różnego rodzaju
wydarzeń. Nadal poważnym problemem pozostaje sytuacja magazynowa. W roku
sprawozdawczym rozpoczęto relokację zbiorów z DPT w Ciążeniu oraz Coll. H.
Cegielskiego w związku z zamiarem zbycia przez UAM wspomnianych obiektów.
Otrzymano co prawda na wspomniane zbiory pomieszczenia po Bibliotece Instytutu
Historii w Coll. Historicum, aczkolwiek nie udało się tam pomieścić wszystkich
zbiorów i część ulokowano w i tak już przepełnionym magazynie przy ul. F.
Ratajczaka oraz baraku przy Coll. Chemicum.
W ramach otwartej dyskusji po zreferowaniu sprawozdania głos zabrał prof. dr hab.
P. Bering podziękował za gromadzenie zbiorów specjalnych a także popiera i
pochwala stworzenie kolekcji komiksów, która już zdobyła renomę największej i
najcenniejszej w kraju. Ponadto prof. A. Kiełkiewicz-Janowiak dodała, że na UAM
trwają badania naukowe nad twórczością graficzną, korzystające m.in. z kolekcji
komiksów. Prof. K. Brzechczyn natomiast poprosił o przybliżenie zasad selekcji
zbiorów. Z kolei prof. T. Nieborak z Wydziału Prawa i Administracji odniósł się do
problemu niskiego poziomu deponowania prac w repozytorium AMUR, tłumacząc że
może to być spowodowane brakiem korzyści płynących dla autora pracy (sprawy
patentowe, prawa autorskie). Korzystniejsze materialnie dla niego jest np. sprzedanie
wyników badań i praw autorskich jakiemuś wydawnictwu aniżeli deponowanie pracy
w AMURze. Na koniec Prorektor M. Nawrocki odniósł się do słów Dyrektora Jazdona
dotyczących przyznawanych środków na działalność BU i forsowania zastosowania
modelu zagranicznego przyznającego na działalność bibliotek głównych 2,5%
budżetów uczelni. Z wyliczeń Prorektora wynika że sumując budżety BU i BW jest to
dużo powyżej 2,5% całego budżetu UAM.
Sprawozdanie zostało przyjęte ilością głosów ZA - 27 głosów, PRZECIW – 0 głosów,
WSTRZ. – 1 głos.
Ad 3). Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych przedstawiła mgr Edyta
Szelejewska-Dembińska. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że analizowanym roku
porządkowano strukturę bibliotek wydziałowych w ramach systemu bibliotecznoinformacyjnego. Biblioteka Filologiczna Novum nawiązała współpracę w Goethe
Institut w Warszawie i przejęła księgozbiór Biblioteki Niemieckiej. Biblioteka Wydziału
Teologicznego kontynuowała prace nad przeniesieniem księgozbioru do nowego
budynku oraz jego czyszczeniem. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji nadal
funkcjonuje w dwóch obiektach – Coll. Iuridicum oraz Iuridicum Novum. Ponadto w
tym drugim obiekcie uruchomiono Centrum Biblioteczno-Informacyjne warunkujące
poprawę codziennej obsługi użytkowników. Jednostka składa się z Punktu
Informacyjnego i E-czytelni i Pokoju Nauki. Na podstawie Zarządzenia JM Rektora
zlikwidowano również Bibliotekę Ogrodu botanicznego i przekształcono ją w
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księgozbiór podręczny – księgozbiór jest dostępny na zewnątrz za pośrednictwem
Biblioteki Wydziału Biologii.
W ramach otwartej dyskusji zgromadzeni zapytali z jakich powodów nie wszystkie
biblioteki pracują w systemie komputerowym Horizon i co za tym idzie ich zbiory nie
są widoczne w katalogach online. Pani Dyrektor wyjaśniła, że jest to tylko i wyłącznie
brak dobrej woli i chęci ze strony dziekanów tychże wydziałów.
Sprawozdanie zostało przyjęte ilością głosów ZA - 26 głosów, PRZECIW – 0 głosów,
WSTRZ. – 1 głos.
Ad 4). Po zapoznaniu się proponowanymi zmianami oraz uzasadnieniem (załącznik
nr 1) przyjęto uchwałę o zatwierdzeniu zmian jednogłośnie ilością głosów 27 „ZA”.
Ad 5). Wolne głosy i wnioski – brak
Na tym posiedzenie zamknięto.

Sporządził: mgr Maciej Bochyński
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