Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 05 maja 2016 roku.
Rada Biblioteczna liczy 34 członków, na posiedzeniu obecnych było 25 członków.
Program obrad przewidywał:
1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2015 - referuje
dr hab. Artur Jazdon – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
2. Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie bibliotecznoinformacyjnym UAM za rok 2015 - referuje mgr Danuta Czaja – Wicedyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej ds. bibliotek wydziałowych
3. Zatwierdzenie składu Komisji Wyborczej Biblioteki Uniwersyteckiej na lata 20162020.
4. Wolne głosy i wnioski.
Obrady Rady Bibliotecznej otworzył Prorektor UAM ds. informatyzacji i
współpracy z gospodarką prof. dr hab. Marek Nawrocki. Przed rozpoczęciem
posiedzenia Przewodniczący RB wprowadził do programu obrad na prośbę
Dyrektora A. Jazdona i za zgodą członków RB, punkt dotyczący głosowania nad
składem Komisji Wyborczej Biblioteki Uniwersyteckiej na lata 2016-2020.
Omówienie programu obrad:
Ad 1). Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej przedstawił dr hab.
Artur Jazdon. Z punktu widzenia Dyrektora rok sprawozdawczy 2015 nie był łatwy w
związku z wprowadzeniem optymalizacji systemu zarządzania finansami uczelni czyli
tzw. decentralizacją. Odbiło się to niekorzystnie na Bibliotece nie tylko w wysokości
przyznanych środków budżetowych, niższych niż w roku poprzednim, ale również na
tworzonej w tym kontekście złej aurze wokół Biblioteki i ocenie jej działalności przez
pryzmat poniesionych przez nią kosztów. Skutkiem tej sytuacji było przede wszystkim
zrealizowanie pewnych zadań na niższym poziomie – szczególnie w zakresie kupna
zasobów i usług. Zmiana systemu zarządzania finansami przeniosła na wydziały
odpowiedzialność za finansowanie zakupów np. baz danych, czasopism i książek
elektronicznych i niestety skutkiem czego było wiele rezygnacji wydziałów z dalszego
subskrybowania płatnych zasobów. Niestety często w tym wypadku również winą
była obarczana Biblioteka Uniwersytecka, pod której adres były formułowane zarzuty
o zaniechanie zakupów, pogorszenie poziomu dostępności zasobów nauki itp.
Dyrekcja BU ma nadzieję, że z czasem będzie wzrastała świadomość społeczności
akademickiej w zakresie zasad procedur i reguł finansowania zakupów zasobów.
Drugi elementem na który zwrócił uwagę Pan Dyrektor były zmiany w udostępnianiu
zbiorów. O ile z jednej strony pogłębił się regres w liczbie odwiedzin i udostępnianiu
materiałów tradycyjnych, to z drugiej w sposób wzrastała liczba udostępnień
elektronicznych co jest konsekwencją już wcześniej zapoczątkowanych działań i
skupienia się na oferowaniu użytkownikom coraz szerszych dostępów do zasobów
elektronicznych (wzbogacenie oferty WBC, AMUR oraz zaproponowanie nowego
produktu jakim jest Platforma Czasopism PRESSto). Chcąc przeciwdziałać słabym
statystykom odwiedzin, planowane są zmiany w udostępnianiu zbiorów (zakres
dziedzinowy Czytelni Zbiorów Specjalnych zostanie poszerzony o zasoby regionalne,
w Czytelni Nauk Historycznych i Gazet zostaną udostępnione komiksy). Kolejnym
ważnym w opinii Dyrektora Jazdona elementem było rozbudowanie w 2015 roku
przez Bibliotekę Uniwersytecką oferty (pod względem form, ilości i częstotliwości)
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różnych działań kulturalno-oświatowych i popularyzacyjnych, kierując je do szerszej
niż dotąd grupy odbiorców. Wpisuje się to w założenia strategii uczelni, iż ma ona
obok misji badawczej i edukacyjnej realizować także tę ukierunkowaną na szeroką
współpracę ze środowiskiem lokalnym.
W ramach otwartej dyskusji pochwalono kierunek planowanych zmiany w
udostępnianiu a także działalność popularyzatorską Biblioteki Uniwersyteckiej w
ramach trzeciej misji Uniwersytetu, sugerując jednocześnie położenie jeszcze
większego nacisku na promocję wydarzeń społeczno-kulturalnych w regionie.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2015 zostało przyjęte
jednogłośnie ilością głosów 25 „ZA”.
Ad 2). Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych przedstawiła mgr Danuta
Czaja. Pani Dyrektor jako najważniejszą sprawę w 2015 roku wskazała zakończenie
etapu tworzenia systemu bibliotek wydziałowych poprzez powołanie Biblioteki
Wydziału Historycznego, która to rozpoczęła swoją działalność z początkiem nowego
roku akademickiego 2015/2016. Ponadto od 1 października 2015 Biblioteka Wydziału
Teologicznego rozpoczęła działalność w nowej lokalizacji. Nadal nie rozwiązano
problemu lokalizacji Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji co uniemożliwia
poprawy codziennej obsługi użytkowników oraz uruchomienia nowych funkcje i usług.
Prowadzono również dyskusję nad wdrożeniem usługi zdalnego regulowania opłat
typu kary za niedotrzymanie terminu zwrotu książki za pośrednictwem bankowości
elektronicznej w kolejnych bibliotekach. Zadaniem było wprowadzenie usługi z w/w
zakresu we wszystkich jednostkach systemu.
W ramach otwartej dyskusji poruszono kwestię statusu księgozbioru Katedry
Ekokomunikacji, który jest dostępny dla czytelników tylko 3 godziny dziennie. W
odpowiedzi Dyrektor Czaja ujawniła że trwają rozmowy w sprawie połączenia tego
księgozbioru z księgozbiorem Biblioteki Novum.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Sprawozdanie z działalności Bibliotek Wydziałowych za rok 2015 zostało przyjęte
jednogłośnie ilością głosów 25 „ZA”.
Ad 3). Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej przedstawił proponowany składu Komisji
Wyborczej Biblioteki Uniwersyteckiej na lata 2016-2020 i poprosił o jego
zaakceptowanie:
- dr Rafał Wójcik
- mgr Justyna Łopaczyk
- Malgorzata Konieczna
Skład Komisji został przyjęty jednogłośnie ilością głosów 25 „ZA”.
Ad 4). W ramach wolnych głosów i wniosków poruszono kwestię trudnej sytuacji
magazynowej BU i zaproponowano częściowe rozwiązanie problemu poprzez
przekazanie niektórych materiałów do bibliotek wydziałowych. Dyrektor Jazdon
zapewnił, że tego typu rozwiązania są brane pod uwagę, realizowane i oczekuje
aktywności wydziałów celem wyselekcjonowania materiałów, których przejęciem są
one zainteresowane.
Kolejnym głosem i propozycją do rozważenia była możliwość zwrotu książek z BU w
dowolnej bibliotece wydziałowej i następnie przesyłania ich transportem
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wewnętrznym do BU. Dyrektor Jazdon poinformował, że przy takim rozwiązaniu
przede wszystkim konieczna jest zmiana regulaminów udostępniania oraz
rozwiązanie kwestii transportu wewnętrznego. Prorektor poparł pomył i prosił o
rozważenie możliwości jego wprowadzenia w życie.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Sporządził: mgr Maciej Bochyński
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