Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 29 listopada 2017 r.
W dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 9.30 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej,
któremu przewodniczyła prof. dr hab. Renata Oczkowska.
Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Porządek obrad:
1. Omówienie planu rzeczowo-finansowego BG na 2018 rok, w oparciu o przyznane
roczne limity środków finansowych.
2. Sprawy różne.
Ad 1.
Dyrektor BG omówiła przygotowany plan rzeczowo-finansowy BG na 2018 r.
W związku z informacją Kanclerza dotyczącą redukcji przydziału poszczególnym
Realizatorom środków pieniężnych do wykorzystania w 2018 r. o 10% w stosunku do kwot
zeszłorocznych, Biblioteka przygotowała plan wydatków biorąc pod uwagę powyższe
wytyczne.
Zakup książek odbywać się będzie w ramach przyznanego limitu.
Jeżeli chodzi o prenumeratę czasopism, przyznane środki nie zapewniały jej utrzymania na
poziomie zeszłorocznym. Niezbędne było przygotowanie przez kierownika Oddziału
Wydawnictw Ciągłych propozycji rezygnacji z prenumeraty kilkunastu tytułów czasopism
polskich i zagranicznych, do tej pory dostępnych w Bibliotece. Zaproponowano również
rezygnację z dotychczasowej prenumeraty gazet i czasopism dla Jednostek
Administracyjnych oraz katedr Uczelni.
Przewodnicząca RB postawiła wniosek o przyjęcie przez członków RB przedstawionych
propozycji oszczędnościowych dotyczących planu w tym zakresie na 2018 r., z realizacją
w roku 2019.
RB jednomyślnie zatwierdziła przedstawioną propozycję.
W dalszej kolejności dyrektor BG omówiła sytuację dotyczącą zakupu licencji dostępu do baz
danych. W związku z ograniczeniami finansowymi również i w tym zakresie, brak środków
nie pozwoli w przyszłości na realizację dostępu do wszystkich baz danych znajdujących się
aktualnie
w Bibliotece. Ze względu na zawartość merytoryczną materiałów
w obrębie poszczególnych baz danych, nie ma możliwości rezygnacji z którejkolwiek z nich.
W związku z tym, po wspólnej z członkami RB analizie, zaproponowano by brakującą kwotę
uzyskać ze środków, które BG generuje jako przychód na rzecz Uczelni z opłat za
nieterminowy zwrot książek. Kwota ta pokryłaby braki w przyznanym limicie na zakup
licencji dostępu do baz danych.
Przewodnicząca RB postawiła wniosek o przyjęcie przez członków RB propozycji
wystąpienia do Kanclerza z prośbą o sfinansowanie w całości zakupu licencji dostępu do baz
danych, ze wskazaniem przyjętego przez RB źródła pozyskania brakującej kwoty.
RB jednomyślnie poparła wniosek.
Ad 2.
Dyrektor BG przedstawiła sprawy związane z awansami dla bibliotekarzy.
Poinformowała członków RB o problemie, który od dłuższego czasu występuje, a dotyczy
braku awansów na wyższe stanowiska pracowników BG, pomimo spełniania przez nich

warunków określonych przepisami. W związku z tym mają prawo czuć się niedoceniani,
a także odczuwać brak motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.
Dyrektor BG podkreśliła, że nie chodzi tu tylko o profity finansowe, ale także o formalne
awansowanie i uzyskiwanie kolejnych stopni rozwoju zawodowego.
Dyrektor BG omówiła sytuację dotyczącą funkcjonowania BG w soboty i niedziele. Inne
biblioteki krakowskie w niedzielę nie pracują za wyjątkiem Biblioteki Politechniki
Krakowskiej, która otwarta jest w dwie niedziele miesiąca.
Obecnie, bibliotekarze BG za pracę w soboty i niedziele, w oparciu o przepisy kodeksu,
odbierają dzień wolny w tygodniu po przepracowanej wolnej sobocie bądź niedzieli. Taka
sytuacja może grozić zaburzeniem organizacji bieżącej pracy. Należy się sytuacji przyjrzeć
dokładnie. Dyrektor BG poddała pod dyskusję pomysł zamknięcia Biblioteki w niedzielę,
w momencie wystąpienia problemów z zapewnieniem obsady pracowniczej na dyżurach
w pozostałe dni tygodnia.
Dyrektor BG zwróciła uwagę na mylący zapis w rocznych sprawozdaniach finansowych
Kanclerza, gdzie w rubryce dotyczącej remontów BG podany jest bardzo wysoki ich koszt.
Należy podkreślić, że kwota ta obejmuje remonty całego budynku Biblioteki, w którym
znajdują się również inne jednostki Uczelni. Jednak na podstawie tak przedstawionych
zapisów można odnieść wrażenie, iż remonty dotyczą tylko pomieszczeń bibliotecznych.
Dyrektor BG zwróci się do Kanclerza z prośbą o zmianę zapisu w obecnej jego postaci.
Sprawozdała:
Bożena Przęczek-Giec

