Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 listopada 2019 r.
W dniu 28.11. 2019 r. o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, któremu
przewodniczyła prof. dr hab. Renata Oczkowska. W posiedzeniu uczestniczyło
13 przedstawicieli Rady.
Załącznik nr 1- lista obecności
Porządek obrad:
1.Omówienie planu rzeczowo-finansowego BG na rok 2019, w oparciu o przyznane roczne
limity środków finansowych na zakup książek i licencji dostępu do specjalistycznych baz
danych oraz prenumeratę czasopism.
2. Sprawy różne
Ad. 1.
Dyrektor BG przedstawiła – podając odpowiednie kwoty – zaakceptowany przez Władze
Uczelni plan wydatków przeznaczonych na zakup przez Bibliotekę w 2019 roku książek,
czasopism, baz danych oraz norm dla Biblioteki Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania
Produktem.
Ad. 2.
Przedstawiciel Parlamentu Studenckiego w Radzie Bibliotecznej omówił wstępne wyniki
przeprowadzonej wśród studentów Uczelni ankiety, mającej na celu zbadanie ich potrzeb
i oczekiwań w stosunku do Biblioteki. Biorący udział w ankiecie zgłosili m.in. potrzebę
udostępnienia
w
Bibliotece
dodatkowych
pomieszczeń
do
pracy własnej
i wypoczynku oraz potrzebę zaopatrzenia księgozbioru w dodatkowe egzemplarze publikacji
polecanych przez wykładowców. Odnosząc się do tych uwag, Dyrektor BG wskazała na
możliwość wykorzystywania subskrybowanej przez BG UEK (także w zdalnym dostępie)
platformy Ibuk Libra, umożliwiającej dotarcie do ponad trzech tysięcy, publikacji
naukowych. Przy okazji, Dyrektor przypomniała o możliwości zgłaszania on-line propozycji
książek do zakupu, a także zaakceptowała wysuniętą przez studentów możliwość
umieszczania ogłoszeń bibliotecznych na fanpage’u Parlamentu Studenckiego.
Poinformowała również o możliwości odbycia, przez wszystkich zainteresowanych
studentów, szkolenia bibliotecznego na uczelnianej platformie Moodle.
W ostatniej części spotkania Dyrektor BG przedstawiła swoje starania zmierzające do
zachowania statusu pracowników biblioteki, który obowiązywał do 1 października 2019 r., do
czasu zatwierdzenia nowego Statutu w oparciu o zapisy Ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z 2018 r. Omawiając rozwiązania w tym względzie, przyjęte w innych
krakowskich bibliotekach akademickich, zwróciła uwagę na wprowadzone przez Władze
Uczelni ustalenia dla pracowników BG UEK.
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