Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 5 marca 2009 roku.
Proponowany porządek obrad posiedzenia przewidywał:
1. Ukonstytuowanie Rady Bibliotecznej
2. Przyjęcie Regulaminu Rady Bibliotecznej
3. Propozycje tematów obrad Rady Bibliotecznej
4. Uchwała w sprawie rekomendacji dla powołania Biblioteki Polskiej i Klasycznej
oraz wolne głosy

Obrady Rady Bibliotecznej, nowej kadencji 2008/09 – 2011/12, otworzył Prorektor
UAM, prof. dr hab. J. Witkoś. Porządek obrad omówił Dyrektor BU, dr A.Jazdon.
Na wniosek mgr D.Czaja porządek obrad został uzupełniony o stanowisko Rady
Bibliotecznej w sprawie powołania Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.
ad.1 W tajnym głosowaniu członkowie Rady Bibliotecznej wybrali:
-

przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Sobieraj
z-ca przewodniczącego – prof. dr hab. Czesław Karolak
sekretarz – mgr Jacek Halicki

ad. 2 Przewodniczący otworzył dyskusję na temat Regulaminu Rady Bibliotecznej,
obowiązującego od roku 2000. Regulamin należało dostosować do zapisów
obowiązującego Statutu UAM, co odnosiło się do punktów 8 i 11. W czasie dyskusji
zgłoszono także zastrzeżenia co do zapisów punktów 3, 10 dotychczasowego
Regulaminu. W wyniku głosowania postanowiono Nowe brzmienie kwestionowanych
punktów oraz rozszerzony punkt nr 8 o przyjęto w jawnym głosowaniu w następujący
sposób:
-

-

pkt 3 wykreślenie w pierwszym zdaniu słów po „ jednostki macierzyste” oraz
skreślenie w drugim zdaniu „ spośród pracowników bibliotek” (za głosowało
24, przeciw 1 oraz wstrzymało się od głosu 5) dzięki czemu uzyskał on
brzmienie: „ Przedstawiciele wydziałów reprezentują w Radzie Bibliotecznej
swoje macierzyste jednostki. Członkowie Rady zobowiązani są informować
swoje środowisko o pracy Rady Bibliotecznej.”
pkt 8 uzupełnić zapisem dot. „Uczelnianej Rady Doktorantów” (wynik
głosowania jednomyślny) w wyniku czego uzyskał on brzmienie: „ ...W razie
trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach, Rada może
skierować wniosek do właściwego organu ( Senat, Uczelniana Komisja
Wyborcza, Uczelniana Rada Doktorantów, Rada Samorządy Studentów ) o
odwołanie członka i wnosić o przeprowadzenie przez organ delegujący
powtórnych wyborów.”

-

-

pkt 10 wykreślenie w drugim zdaniu „co najmniej dwóch członków”,
zastąpienie słowem „ członka Rady” (za głosowało 30, przeciw 1), w wyniku
czego uzyskał on brzmienie: „ ...Przewodniczący, na wniosek członka Rady
obecnego na posiedzeniu, zarządza także głosowanie tajne w innych
sprawach niż personalne.”
pkt 11 zastąpienie słowa „zwykłą”, słowem „bezwzględną” (poprawkę przyjęto
jednomyślnie) nadając pkt 11 zapis: „ Uchwały Rady zapadają bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Rady.”

Prof. dr hab. Jacek Witkoś wskazał, iż regulamin musi zostać przedstawiony radcom
prawnym UAM celem jego zatwierdzenia. Projekt Regulaminu w pełnym jego
brzmieniu przedstawiony został w zał.1
Ad.3. Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad propozycjami tematów, którymi
Rada winna się zająć w obecnej kadencji. Chyba tradycyjnie już podnoszone były
sprawy związane z polityką gromadzenia. Prof. dr hab. P. Domański miał
zastrzeżenia do dostępów lub w ogóle braków pewnych e – baz, problemów w
poruszaniu się w środowisku Horizon (czytelność strony www) oraz sposobu
dystrybucji egzemplarza obowiązkowego. Poruszana była sprawa braku
repozytorium uniwersyteckiego oraz mało wydajnego serwera Biblioteki
Uniwersyteckiej. Zwrócono uwagę na konieczność digitalizacji oraz na bardzo
małą liczbę nowych tytułów książek zagranicznych (np. z zakresu stosunków
międzynarodowych). Pojawiły się również uwagi do systemu udostępniania no i
tradycyjnie zastrzeżenia co do opłat za karty oraz kary za nieterminowe zwroty.
Profesor dr hab. T. Żuchowskiego zabrał głos w sprawie konieczności
przedyskutowania obowiązujących zasad organizacji systemu bibliotecznoinformacyjnego UAM (łączenie bibliotek systemu w duże Biblioteki Wydziałowe).
Dr A. Jazdon podsumowując dyskusję, wskazał, iż na najbliższym posiedzeniu
Rada Biblioteczna zobowiązana będzie do zaopiniowania sprawozdań rocznych z
działalności Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek systemu, co stanowić będzie
dobrą okazję do poszerzenia katalogu problemów. Głosy dyskutantów można
natomiast wg dr A. Jazdona zebrać w kilka podstawowych grup:
- polityka gromadzenia, w tym organizacja dostępu do e-zasobów,
- polityka udostępniania zbiorów w systemie,
- budowa własnych zasobów elektronicznych i ich udostępnianie (digitalizacja,
WBC, repozytorium instytucjonalne),
- polityka płacowo-kadrowa,
- sytuacja lokalowa Biblioteki Uniwersyteckiej
ad. 3a. Dodatkowym punktem obrad była rekomendacja dla powołania Biblioteki
Polskiej i Klasycznej. Temat zreferowała z-ca dyrektora ds. bibliotek
wydziałowych mgr D. Czaja. W dyskusji głos zabrała również odpowiadając na
pytania i przekazując informacje szczegółowe mgr I. Chorbowy. W wyniku
głosowania Rada Biblioteczna jednomyślnie przyjęła stanowisko popierające
wniosek Dziekana Wydziału Fil. Polskiej i Klasycznej (zob.zał.2).
ad. 4.Na zakończenie obrad ustalono
wyznaczając je na czwartki godz. 9.00
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