Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 22 maja 2017 r.
W dniu 22 maja 2017 roku o godz. 10.30 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, któremu
przewodniczyła prof. dr hab. Renata Oczkowska.
Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za 2016 r.
2. Zaopiniowanie wniosków o coroczne nagrody Rektora dla pracowników
Biblioteki Głównej.
3. Sprawy różne.

Ad 1.
Dyrektor BG omówiła w skrócie sprawozdanie z działalności BG za 2016 rok, które w pełnej
wersji przesłane zostało członkom RB, w celu zapoznania się z jego zapisami, we
wcześniejszym terminie.
Przewodnicząca RB postawiła wniosek o przyjęcie bez zastrzeżeń sprawozdania
z działalności BG za 2016 rok.
RB jednomyślnie poparła wniosek.
Ad 2.
Dyrektor BG zaproponowała kandydatury dwóch bibliotekarzy dyplomowanych do nagrody
Rektora za 2016 rok, za działalność organizacyjną, przedstawiając RB
opinię
o kandydatkach.
Następnie dyrektor BG przedstawiła listę pracowników zgłoszonych przez kierowników
poszczególnych Oddziałów, do ubiegania się o nagrodę Rektora za 2016 rok dla
wyróżniających pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Wszystkie obecne na posiedzeniu osoby jednomyślnie poparły, poprzez głosowanie na TAK,
przedstawione wnioski o nagrody za ubiegły rok.
Ad 3.
W związku z przyznaniem przez Kwesturę Uczelni zmniejszonych środków finansowych,
w stosunku do ubiegłych lat, na zakup książek w 2017 r., dyrektor BG przedstawiła
propozycję pracowników Oddziału Gromadzenia Zbiorów, dotyczącą ograniczenia kwot
w tym względzie również dla Bibliotek Instytutowych.
Poinformowała również członków RB, o decyzji kierownika Katedry Handlu i Instytucji
Rynkowych, prof. dr hab. Andrzeja Szromnika o likwidacji biblioteki Katedry, za zgodą
Władz Uczelni.
Przewodnicząca RB postawiła wniosek o zaakceptowanie przez członków RB decyzji
o likwidacji biblioteki Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych.
RB jednomyślnie poparła wniosek.

Przewodnicząca RB postawiła wniosek o zaakceptowanie przez członków RB decyzji
o redukcji kosztów o 50% dla pozostałych bibliotek instytutowych.
RB jednomyślnie poparła wniosek.
Dyrektor BG przedstawiła sytuację związaną z wyborem nowego systemu komputerowego,
w oparciu o który będzie funkcjonował katalog biblioteczny po upływie terminu
serwisowania (koniec 2019 r.) przez firmę Innowative dotychczas eksploatowanego systemu
Virtua.
Dyrektor BG omówiła różne koncepcje i możliwości rozwiązania tego problemu. Jedną
z propozycji jest możliwość dołączenia do Konsorcjum Bibliotek Naukowych działającego
pod przewodnictwem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, powstałego w celu
poszukiwania nowego oprogramowania spełniającego określone, wyartykułowane przez
gremia biblioteczne kryteria, a także pozyskania środków grantowych na migrację danych
poszczególnych katalogów bibliotek uczelnianych
do nowego systemu. Drugim
rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy w tym zakresie z Biblioteką Narodową z jej
projektem OMNIS.
Dyrektor BG przekazała opinie na ten temat środowiska bibliotek naukowych, ze
szczególnym podkreśleniem opinii bibliotek krakowskich, opowiadającego się w większości
za przystąpieniem do Konsorcjum Bibliotek Naukowych. Zaproponowała, aby BG również
złożyła akces członkowstwa w Konsorcjum.
RB zaopiniowała pozytywnie koncepcję przystąpienia BG do Konsorcjum Bibliotek
Naukowych.
Sprawozdała:
Bożena Przęczek

