Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 30 czerwca 2014 roku.
Rada Biblioteczna liczy 34 członków, na posiedzeniu obecnych było 18 członków.
Program obrad przewidywał:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w strukturze systemu bibliotecznoinformacyjnego UAM poprzez likwidację Biblioteki Brytyjskiej – referuje prof. dr
hab. Jacek Witkoś - Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UAM.
2. Wolne głosy i wnioski.
Obrady Rady Bibliotecznej otworzył Prorektor UAM ds. informatyzacji i
współpracy z gospodarką prof. dr hab. Marek Nawrocki.
Omówienie programu obrad:
Ad 1). Przytoczenie historii powstania i dotychczasowych zasad funkcjonowania
Biblioteki Brytyjskiej przedstawił Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
UAM Jacek Witkoś. Pan Prorektor przypomniał, że Biblioteka Brytyjska UAM działa
od 1986 r. dzięki porozumieniu zawartemu między UAM a The British Council,
organizacji zajmującej się popularyzacją kultury brytyjskiej i języka angielskiego na
świecie. Do tej pory jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych Wielką Brytanią,
a także nauką i nauczaniem języka angielskiego. Jednakże z czasem, w dobie
internetu i bezproblemowego dostępu do materiałów anglojęzycznych formuła
Biblioteki zaczęła się wyczerpywać. Od kilku lat odnotowuje się również znaczny
spadek zainteresowania i wsparcia materialnego ze strony British Council. W obliczu
tych argumentów władze Uczelni zaczęły rozważać sens dalszego, niemalże
samodzielnego, również z punktu widzenia finansowego, utrzymywania placówki. Po
rozpatrzeniu wszystkich argumentów, zaproponowano rozwiązanie Biblioteki
Brytyjskiej i podział jej księgozbioru pomiędzy Bibliotekę Filologiczną NOVUM i
Bibliotekę Uniwersytecką oraz ewentualnie Bibliotekę Raczyńskich.
W ramach otwartej dyskusji Pani prof. dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak z
Wydziału Anglistyki zapytała o szczegóły dotyczące podziału księgozbioru oraz o
dalszy dostęp do księgozbioru osób, które mają wykupioną kartę biblioteczną.
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr hab. A. Jazdon, wytłumaczył że w pierwszej
kolejności księgozbiorów przejrzy Biblioteka NOVUM, w drugiej kolejności Biblioteka
Uniwersytecka i zapewnił że czytelnicy posiadający aktywny dostęp do tego
księgozbioru, utrzymają go po podziale. Prorektor J. Witkoś poinformował również,
że dotychczasowy personel Biblioteki Brytyjskiej znajdzie zatrudnienie w innych
jednostkach UAM.
Zaproponowano pozytywnym zaopiniowaniem sprawy rozwiązania Biblioteki
Brytyjskiej i podziału jej księgozbioru.
W głosowaniu udział wzięło 18 członków RB, uchwałę przyjęto jednogłośnie ilością
głosów 18 „ZA”.
Ad 2). Wolne głosy i wnioski
Pan Prorektor Marek Nawrocki zapowiedział uruchomienie od nowego roku
akademickiego aplikacji do zdalnego uiszczania opłat aktywacyjnych w systemie
biblioteczno-informacyjnym UAM.
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Dyrektor Artur Jazdon zaprosił uczestników Rady na otwarcie wystawy Kolekcja
masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Wicedyrektor Piotr Karwasiński poinformował o pozytywnym przeprowadzeniu
konwersji danych z systemu Sowa do systemu Horizon przez Bibliotekę Instytutu
Historii Sztuki, w związku z czym wszystkie biblioteki systemu bibliotecznoinformacyjnego UAM pracują już w jednym komputerowym systemie bibliotecznym.
Na tym posiedzenie zamknięto.

Sporządził: mgr Maciej Bochyński
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