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Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 

za okres od października 2018 r. do sierpnia 2019 r. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek 

Akademickich Szkół Polskich obejmuje okres od Zjazdu KDBASP w Poznaniu w 2018 do 

końca sierpnia 2019.  

 

Zjazd KDBASP odbył się w dniach 18–19 października 2018 r. w Bibliotece Politechniki 

Poznańskiej. Tematyka zjazdu była zdominowana przez sprawy związane z sytuacją 

bibliotek akademickich i zatrudnionych w nich bibliotekarzy w świetle zapisów ustawy 

Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce oraz prac związanych w opracowaniem nowych 

statutów uczelni. Inne wątki zjazdu to m.in. wpływ Ustawy 2.0 na rolę i rozwój 

centralnych systemów gromadzących dane o nauce i szkolnictwie wyższym. Poza 

omawianymi sprawami merytorycznymi przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady 

Wykonawczej. Zatwierdzony protokół ze zjazdu znajduje się na stronie internetowej 

Konferencji (http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Zjazd-KDBASP-_-2018-pa%C5%BAdziernik.pdf).  

 

Według stanu na koniec sierpnia 2019 r. Konferencja liczyła 90 członków.  

Od ostatniego zjazdu nastąpiły zmiany na stanowiskach dyrektorów w 6 bibliotekach.  

 

W okresie sprawozdawczym Rada Wykonawcza spotykała się kilkakrotnie, jednak 

głównymi kanałami wymiany informacji i opinii była poczta elektroniczna oraz kontakty 

telefoniczne.  

 

 

W październiku 2018 r. w wyniku przeprowadzonej ankiety wśród członków Konferencji 

RW przygotowała zestawienia dotyczącego projektów statutów uczelni (w części 

dotyczącej bibliotekarzy dyplomowanych). Działanie to było jednym z postulatów 

zgłoszonych podczas zjazdu w Poznaniu. 

W listopadzie 2018 r. RW przygotowała i przeprowadziła głosowanie dot. stanowiska 

Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 

(KDBASP) z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie statusu pracowników szkół wyższych 

zatrudnionych w bibliotekach uczelnianych. Dokument został zatwierdzony  

i opublikowany (http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Stanowisko-RW-KDBASP-26-XI-2018.pdf)   

26 listopada 29018 r.  

W lutym i na przełomie maja i czerwca 2019 r. przeprowadzone zostały dwie tury 

ankiety, której wyniki miały zobrazować aktualną sytuację bibliotek i bibliotekarzy  

w zapisach nowych statutów. Zbiorcze wyniki ankiet zostały opublikowane za 

pośrednictwem listy dyskusyjnej. 

http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Zjazd-KDBASP-_-2018-pa%C5%BAdziernik.pdf
http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Stanowisko-RW-KDBASP-26-XI-2018.pdf
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Tabela 1. Wyniki ankiety I tura 
1. Czy bibliotekarze 
dyplomowani zostaną 
włączeni do grupy NA? 

TAK NIE  
JESZCZE NIE 
WIADOMO 

BRAK 
ODPOWIEDZI   

suma 
odpowiedzi 

4 13 5 0   22 

2. Jeżeli TAK to w jakiej 
grupie 

BADAWCZY 
BADAWCZO-

DYDAKTYCZNY DYDAKTYCZNY 

NIE DOTYCZY 
(nie będzie w 

grupie NA) Brak odpowiedzi   

1 1 3 14 3 22 

3. Jeżeli w pytaniu 1 
zaznaczono NIE, czy 
będą uwzględnieni w 
statucie lub regulaminie 
zatrudniania jako 
oddzielna grupa NNA? 

TAK NIE 
JESZCZE NIE 
WIADOMO 

NIE DOTYCZY 
(będą w grupie 

NA) BRAK ODPOWIEDZI   

3 7 6 3 3 22 

4. Czy st. bibliotekarze i 
kustosze zachowają 36 
godzinny tydzień pracy? 

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE BRAK ODPOWIEDZI   

1 6 9 6 0 22 

5. Czy będą Państwo 
wnioskować o zmianę 
nazwy stanowiska dla 
bibliotekarzy w grupie 
NA, a jeżeli tak, to na 
jaką? 

BEZ ZMIAN (zostaje 
bibliotekarz 
dyplomowany) 

BIBLIOTEKARZ 
AKADEMICKI 

BIBLIOTEKARZ 
NAUKOWY INNA NAZWA BRAK ODPOWIEDZI   

12 3 4 3 0 22 

Jeżeli inna nazwa to jaka 

BRAK DANYCH 
Kustosz, Starszy 
dokumentalista 

komentarze, bez 
konkretnych określeń NIE DOTYCZY     

16 1 4 1   22 

  

 

Tabela 2. Wyniki ankiety II tura 
1. Czy bibliotekarze 
dyplomowani zostaną 
włączeni do grupy NA? 

TAK NIE  BRAK ODPOWIEDZI 
suma 
odpowiedzi 

9 30 3 42 

2. Czy st. bibliotekarze i 
kustosze zachowają 36 
godzinny tydzień pracy? 

TAK NIE BRAK ODPOWIEDZI  

8 28 6 42 

  

 

W marcu 2019 r. w Łodzi odbyło się posiedzenie RW podczas którego omawiano m.in. 

następujące zagadnienia: przygotowanie zjazdu KDBASP w Bydgoszczy wiodących, 

status i sytuacja bibliotekarzy w bibliotekach akademickich, propozycje dalszych działań 

RW, NUKAT – obecna sytuacja i perspektywy, BN – omówienie bieżącej współpracy 

ICM-Elsevier B.V. – licencja krajowa na Science Direct, I Kongres Bibliotek Szkół 

Wyższych. 

Pełny wykaz prac i działań RW i jej poszczególnych członków przedstawiono w dalszej 

części Sprawozdania. 

 

W ostatnim roku nie nastąpiły zmiany odnośnie składu ekspertów i dyrektorów bibliotek 

wspomagających funkcjonowanie Konferencji. Funkcję eksperta KDBASP  

w zakresie prawa autorskiego i innych zagadnień prawnych związanych  

z funkcjonowaniem bibliotek nadal pełni Barbara Szczepańska, lista dyskusyjna 

konferencji dyrektorów jest nadal administrowana przez BG Politechniki Warszawskiej.  

Rada Wykonawcza serdecznie dziękuje za dobrą współpracę Paniom: Barbarze 

Szczepańskiej, Alicji Portasze, Dyrektor BG PW, a także Danucie Szewczyk-Kłos, 

Dyrektor BG Uniwersytetu Opolskiego, za obsługę na serwerze Uniwersytetu Opolskiego 

strony internetowej KDBASP.  
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W okresie 2018–2019 Rada Wykonawcza nie powołała formalnie nowych zespołów 

roboczych, aktywne natomiast pozostają niżej wymienione zespoły (składy osobowe 

zespołów podano w załączniku do Sprawozdania):  

• Zespół ds. standardów dla bibliotek naukowych. Odbyło się jedno posiedzenie 

zespołu (grudzień 2018 w Krakowie). Otwarty jest formularz do wprowadzania 

danych za rok 2018. Utrzymywany jest dotychczasowy poziom responsywności, 

zmodyfikowana została struktura prezentowanych danych z uwzględnieniem liczby 

wypełnionych ankiet w poszczególnych grupach bibliotek. Weryfikację danych 
statystycznych w bazie AFBN wspomagają konsultanci (skład zespołu konsultantów podano 
w załączniku nr 1). W ramach AFBN przeprowadzono również ogólnopolskie badania 

satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych. Raport z badań został 

upubliczniony na stronie AFBN (http://pliki.sbp.pl/afb/afbn/new/Sprawozdanie_akademickie_2018.pdf).  

Rada Wykonawcza dziękuje Państwu Dyrektorom za aktywność i udział w badaniach 

AFBN, a także ponownie zachęca biblioteki akademickie do wypełniania formularza, 

co daje możliwość przeprowadzania analiz i wykorzystywania ich przez całe 

środowisko.  

• Zespół ds. statystyki zasobów elektronicznych StatEL. Głównymi celami prac 

zespołu są: uporządkowanie terminologii dotyczącej źródeł elektronicznych, 

ujednolicenie danych statystycznych dotyczących źródeł elektronicznych 

podawanych do GUS, AFBN, rankingów prasowych itp. Rezultatem prac Zespołu jest 

corocznie opracowywana lista licencjonowanych baz danych oraz serwisów 

czasopism i książek elektronicznych prenumerowanych przez biblioteki akademickie. 

Lista zawiera liczby jednostek zasobów w ramach tych serwisów, które kupowane są 

w jednolitych pakietach. Dane pozyskuje się głównie od dostawców zasobów. Lista 

jest aktualizowana każdego roku i zamieszczana na stronie Konferencji do 

wykorzystania przez biblioteki w sprawozdaniach statystycznych. Ostatniej 

aktualizacji listy dokonano w styczniu 2019 r. według danych z 31.12.2018 r. 

 

Przedstawiciele KDBASP wchodzili w skład zespołów powoływanych przez inne jednostki, 

których cele i zadania są istotnie powiązane z zadaniami realizowanymi przez nasze 

środowisko. W okresie 2018–2019 były to:  

 

• Zespół specjalistyczny ds. inwestycji służących potrzebom badań 

naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki 

powołany na mocy Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres od 

13.08.2015 do 30.06.2017. W sierpniu 2017 r. został powołany nowy skład zespołu, 

w tym 3 osoby będące przedstawicielami KDBASP. Cele działań Zespołu to: 

opiniowanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące 

potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, utrzymanie specjalnego 

urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej, działalność 

związana z utrzymaniem i poszerzaniem Wirtualnej Biblioteki Nauki, a także ocena 

raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację ww. 

zadań. Z dniem 31.12.2018 r. Zespół zakończył swoje działanie.  

• Krajowa Rada Biblioteczna. Decyzją KRB, Przewodniczący RW KDBASP został 

zaproszony do udziału w posiedzeniach KRB. 

 

 

http://pliki.sbp.pl/afb/afbn/new/Sprawozdanie_akademickie_2018.pdf
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Rada Wykonawcza1 (oraz osoby niewchodzące w skład RW, wskazane niżej) brała udział  

w zadaniach, spotkaniach, konsultacjach, przygotowywała opinie dotyczące 

planowanych aktów prawnych i dokumentów, a także opinie, stanowiska dla różnych 

instytucji. Najważniejsze z tych prac to (podano w układzie chronologicznym):  

 

X/2018 

• Przygotowanie zestawienia dotyczącego zapisów w statutach uczelni odnośnie do 
bibliotekarzy dyplomowanych [RW] 

XI/2018 

• Przygotowanie i przeprowadzenie głosowania dot. Stanowiska Zgromadzenia Plenarnego 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) z dnia 26 
listopada 2018 r. w sprawie statusu pracowników szkół wyższych zatrudnionych  
w bibliotekach uczelnianych. Dokument został zatwierdzony i upubliczniony na stronie 
internetowej KDBASP. [RW] 

 

XII/2018 

• Posiedzenie Zespołu AFBN, Kraków 6-7/12/2018 [MG, Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Artur 
Jazdon] 

• Posiedzenie KRB 21/12/2018 [MG] 

 

I/2019 

• Rozmowy i przyjęcie zgłoszenia władz WAT na organizację zjazdu KDBASP w 2020 r. [MG] 

• Wysłanie 3 listów ws. procedowanego projektu zmian w dyrektywie o prawie autorskim 
(Directive on Copyright in the Digital Single Market – Art 3 A Text and Data Miting) , we 
współpracy z LIBER [B. Szczepańska, MG] 

• Objęcie patronatem KDBASP I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych w Łodzi [RW] 

 

II/2019 

• Rozmowy z Elsevier B.V. ws. zamknięcia ogólnokrajowego dostępu do bazy Science Direct 
[MG] 

• Przygotowanie i wysłanie pisma do KRASP i ICM ws. zamknięcia ogólnokrajowego dostępu 
do bazy Science Direct [RW] 

• Posiedzenie KRB 26/02/2018 [MG] 

• Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dot. statusu bibliotekarzy w bibliotekach 
akademickich (I tura) [MG] 

III/2019 

• Posiedzenie RW, Łódź 22/03/2019 (1) Sprawy formalne: zjazd KDBASP w Bydgoszczy, 

propozycje tematów wiodących, propozycje prelegentów „merytorycznych”, strona 
internetowa zjazdu, (2)  listopad 2020:  zjazd wyborczy, formalne zgłoszenie z WAT,  
(3) status i sytuacja bibliotekarzy w bibliotekach akademickich, wyniki ankiety i wnioski, 
propozycje dalszych działań RW, (4) NUKAT – obecna sytuacja i perspektywy, (5) BN – 
omówienie bieżącej współpracy (6) ICM- Elsevier B.V.  – licencja krajowa na Science 

Direct, (7) I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych – ewentualne oczekiwania wobec RW,  
(8) Sprawy bieżące, wolne wnioski 

                                            
1 W wykazie członkowie Rady Wykonawczej [RW] zostali wymienieni w formie inicjałów: MF – Małgorzata Furgał,  

MG – Marek Górski, AG – Anna Grygorowicz, BJ – Bożena Jaskowska, JL – Jędrzej Leśniewski, WK – Witold Kozłowski,  

KN – Krzysztof Nierzwicki, DSK – Danuta Szewczyk-Kłos.  
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IV/2019 

• Przygotowanie i wysłanie do Ministerstwa Sprawiedliwości opinii odnośnie do projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 
(nie wniesiono uwag). [MG] 

• Patronat KDBASP dla jubileuszowej konferencji organizowanej przez BG AGH (12-
13/09/2019 Kraków) [RW] 

 

V/2019 

• Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dot. statusu bibliotekarzy w bibliotekach 

akademickich (II tura) [MG] 

VI/2019 

• Posiedzenie KRB 07/06/2019, ostatnie w tej kadencji [MG] 

• Udział członków RW w Komitecie organizacyjno-programowym oraz przygotowaniu listu 
intencyjnego ws. utworzenia Stowarzyszenia Bibliotek Szkół Wyższych [WK] 

VII - VIII/2019 

• Prace związane z przygotowaniem Zjazdu KDBASP w Bydgoszczy (zaproszenia, program, 
sprawozdanie RW itp.) [RW, Aldona Chlewicka- Mączyńska] 

 

Ponadto: 

Konsultacje i kontakty B. Szczepańskiej (występującej jako ekspert Konferencji)  

z MKiDN, KE, EBLIDA (kwestie dotyczące prawa autorskiego). 

 

Utrzymywana jest również współpraca środowiskowa (z SBP, BN i przedstawicielami 

kierunków bibliologicznych na uczelniach).  

 

W omawianym okresie główne forum dyskusyjne, jakim jest lista dyskusyjna 

Konferencji  z oczywistych względów było zdominowane zagadnieniami związanymi  

z sytuacją bibliotek i bibliotekarzy w świetle tworzonych na uczelniach nowych statutów 

i regulaminów.  

W okresie 2018–2019 największą dyskusję i aktywność wywołały m.in. następujące 

wątki (podano w kolejności chronologicznej) : 

– sprawy kadrowe: podwyżki dla nauczycieli akademickich, 

– zbiory biblioteczne: zakupy książek (w kontekście przetargów),  

– udostępnianie zbiorów: naliczanie opłat za przetrzymane wypożyczenia,  

– zagadnienia prawne i organizacyjne:  (1) propozycje zapisów do statutów,  (2) 

oświadczenia o przypisaniu do dziedziny i dyscypliny, (3) ankieta – status bibliotekarzy na 
uczelniach (1 i 2 tura), (4) dyplomowani – pensum godzin dydaktycznych, (5) koszty uzyskania 
przychodów (50%), (6) czas pracy [dotyczy utrzymania 36 godzinnego tygodnia pracy dla 
starszych bibliotekarzy i kustoszy], (7) sytuacji bibliotekarzy dyplomowanych oraz 

niedyplomowanych – wypowiedź  prawnika, (8) pytanie dotyczące składu uczelnianego Senatu 

 

– ważne informacje: (1) muzea i wydawnictwa [w strukturze uczelni i ich powiązania  

z bibliotekami], (2) dane bibliometryczne oraz cytowania na życzenie, (3) bibliometria [pytanie 
dotyczące listy MNiSW stosowanej do punktowania publikacji w czasopismach z 2017 i 2018 
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roku], (4) POL-on systemy i ewaluacja, (5) prośba o informację w sprawie ORCID, (6) wizytacja 
PKA 

 

 

 

Niniejsze sprawozdanie opracowane przez Radę Wykonawcza KDBASP przy współpracy 

kierowników i koordynatorów zespołów powołanych przez Radę, przedkładam 

Zgromadzeniu Plenarnemu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół 

Polskich do zatwierdzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Wykonawczej 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek  

Akademickich Szkół Polskich 

 

 

Marek M. Górski 

19 września 2019 r. 
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Załącznik nr 1. Skład Zespołów Roboczych KDBASP 

 

Zespół ds. standardów dla bibliotek naukowych 

1. Artur Jazdon – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierownik Zespołu 

2. Lidia Derfert-Wolf – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

3. Marek M. Górski – Politechnika Krakowska   

4. Jerzy Krawczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  

5. Maria Sidor – Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu 

6. Małgorzata Świrad – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Weryfikację danych statystycznych w bazie AFBN wspomagają konsultanci: 

1. Anna Dodot (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
2. Dawid Kościewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
3. Edyta Strzelczyk (Politechnika Warszawska) 
4. Sandra Szczepanowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
5. Anastazja Śniechowska-Karpińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

 

Zespół ds. elektronicznej statystyki StatEL 

1. Lidia Derfert-Wolf – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – 

kierownik Zespołu 

2. Urszula Cieraszewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

3. Helena Gałek – Politechnika Krakowska 

4. Michał Kordek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

5. Mirosława Modrzewska – Gdański Uniwersytet Medyczny 

6. Elżbieta Mroczek – Politechnika Warszawska 

7. Iwona Socik – Politechnika Warszawska 

8. Paulina Studzińska-Jaksim – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

9. Gabriela Waliszewska – Uniwersytet Łódzki 

 

Przedstawiciele KDBASP w zespołach zewnętrznych 

Zespół specjalistyczny do spraw inwestycji służących potrzebom badań 

naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki2  

1. Błażej Feret – Politechnika Łódzka  

2. Anna Grygorowicz – Gdański Uniwersytet Medyczny  

3. Danuta Szewczyk-Kłos – Uniwersytet Opolski 

 

Krajowa Rada Biblioteczna3 

1. Marek M. Górski 

                                            
2 Z dniem 31.12.2018 r. Zespół zakończył swoje działanie. 
3 W czerwcu 2019 r. KRB zakończyła prace w obecnej kadencji. 


