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PROTOKÓŁ ZJAZDU  

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH 

 17-18 WRZEŚNIA 2012  

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II  

W KRAKOWIE 

 

Obrady dorocznego Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 
(KDBASP) odbywały się w dniach 17-18 września 2012 roku w Sali Konferencyjnej 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy 
ul. Bobrzyńskiego10. W zjeździe udział wzięli członkowie Rady Wykonawczej KDBASP, 
dyrektorzy polskich bibliotek akademickich a także Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora 
Biblioteki Narodowej, do spraw rozwoju i Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP. Lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu 

Oficjalnego otwarcia obrad dokonał prorektor Uniwersytetu Papieskiego ds. nauki 
i współpracy międzynarodowej, ks. dr hab. Arkadiusz Baron, który objął honorowy patronat 
nad zjazdem Konferencji. W swym wystąpieniu Ksiądz Rektor przedstawił historię 
Uniwersytetu Papieskiego, misję, główne założenia, strukturę i plany rozwoju uczelni. Swoje 
wystąpienie zakończył stwierdzeniem, że jest to jedyny uniwersytet papieski na północ od 
Alp. Następnie przybyłych gości powitała Magdalena Nagięć, pełniąca obowiązki dyrektora 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego oraz Ewa Dobrzyńska-Lankosz, dyrektor 
Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przewodnicząca Rady 
Wykonawczej KDBASP. Obradom przysłuchiwał się emerytowany dyrektor tej biblioteki, ks. 
dr hab. Jan Bednarczyk oraz jego zastępca, Władysław Szczęch.  

Na początku obrad zgłoszono kandydaturę Mariana Butkiewicza na protokolanta, która 
została przyjęta jednogłośnie. Następnie Ewa Dobrzyńska-Lankosz przedstawiła 
„Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek 
Akademickich Szkół Polskich za okres od września 2011 do września 2012 roku”. 
Prelegentka zwięźle przedstawiła pracę i osiągnięcia powoływanych zespołów problemowych 
oraz niektóre zmiany personalne, które zostały wprowadzone w okresie ostatniego roku. Na 
zakończenie zaapelowała o wypełnianie ankiet (m.in. ankiety AFBN i płacowej) przez 
wszystkich członków Konferencji. Ponadto nadmieniła, że jest małe zaangażowanie członków 
KDBASP w pracach i wyrażaniu swych opinii na liście dyskusyjnej. Szczególnie to było 
widać w przypadku sytuacji trudnych, wymagających dyskusji lub zebrania opinii 
środowiska. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.  

Następnie Sekretarz Rady, p. Dyr. Jolanta Stępniak, przedstawiła nowych dyrektorów 
bibliotek akademickich, którzy otrzymali mandat członka Konferencji, a mianowicie Mariana 
Butkiewicza (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Małgorzatę Furgał (Politechnika 
Poznańska), Renatę Kisiel (Politechnika Koszalińska), Ewę Kozarską (Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Adama Martynowicza (CHAT), Magdalenę 
Nagieć (Uniwersytet Papieski), Ewę Nowak (Śląski Uniwersytet Medyczny), Teresę Sobczak 
(AWF Wrocław) i Barbarę Zezulę (KUL). 

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Katarzyny Ślaskiej, zastępcy dyrektora Biblioteki 
Narodowej, nt. projektu ACADEMICA. Wg relacji Pani Dyrektor, do tej pory zeskanowano 
100 tys. podręczników akademickich, które są najbardziej poczytne, zaś za rok będzie 
utworzona modelowa wypożyczalnia. Następnie podzieliła się swoimi opiniami na temat 
prawa autorskiego. Biblioteka Narodowa nie może umieścić w wolnym dostępie wirtualnych 
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czasopism finansowanych z budżetu państwa a otrzymywanych w ramach EO, gdyż nie ma 
odpowiednich regulacji prawnych. Prawo autorskie jest najtrudniejszym tematem, z jakim 
obecnie boryka się Krajowa Rada Biblioteczna. O tym ma mówić przewodnicząca SBP, 
Elżbieta Stefańczyk. Po tych słowach ogłoszono przerwę na kawę, którą podawano 
w obszernym holu Biblioteki. 

W części drugiej były prezentowane referaty odnoszące się do prac Zespołu ds. Punktacji 
(Anna Grygorowicz, Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny 
jednostek naukowych i innych wniosków) i Zespołu ds. Multiwyszukiwarek (Ewa 
Dobrzyńska-Lankosz, Komunikat o stanie prac zespołu ds. multiwyszukiwarek) a także na 
temat ankiety dotyczącej poborów bibliotekarzy (Błażej Feret, Ankieta płacowa 2011 – 
wyniki). W trakcie dyskusji o problemach bibliometrycznych podnoszono kwestię 
rozbieżności w przygotowywanych analizach dorobku naukowego powodowanych m.in. 
różną interpretacją aktów prawnych przez poszczególne uczenie. Zobowiązano jednocześnie 
Annę Grygorowicz do przygotowania informacji dla KRASP-u naświetlającej istniejące 
problemy bibliometryczne oraz przedstawiającej ideę utworzenia jednej ogólnopolskiej bazy 
publikacji. 

Drugi problem, który zaktywizował dyskutantów to sprawa płac. Ankiety płacowe zostały 
wypełnione tylko przez połowę bibliotek. Potrzebna jest większa aktywność członków 
KDBASP aby wyniki były bardziej wiarygodne. Ponadto dzielono się doświadczeniami 
w zakresie gospodarowania dodatkami specjalnymi oraz polityki wynagradzania w ramach 
budżetów bibliotek akademickich. Część merytoryczna pierwszego dnia zjazdu została 
zakończona referatem dr. hab. Marii Próchnickiej, pt. Krajowe Ramy Kwalifikacyjne – 
w odniesieniu do studentów naszych uczelni w zakresie wymaganego minimum znajomości 
zagadnień związanych z informacją naukową. Wygłoszony z wielką swadą wykład pokazał 
rolę bibliotek w ocenie akredytacyjnej PKA i oraz zasady oceny metod i wyników nauczania 
w uczelni.  

Pierwszy dzień zjazdu został zakończony uroczystą kolacją w mieszczącym się nieopodal 
Aparthotelu Vanilla. Był to czas na nieformalne rozmowy i pogłębianie wzajemnych 
znajomości. 

Drugi dzień obrad rozpoczął się o godz. 9:00 referatami dotyczącymi kwalifikacji 
bibliotekarzy, które są niezbędne do wykonywania zawodu: Ewa Dobrzyńska-Lankosz, 
Bibliotekarze dyplomowani a projekt zmiany ustawy „deregulacyjnej”; Ewa Kobierska-
Maciuszko, Bibliotekarze - wymagania kwalifikacyjne w świetle ostatnio prowadzonych prac. 
Kolejny prelegent, p. Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP w kilku zdaniach nakreśliła 
stan prac nad wymaganiami kwalifikacyjnymi dla bibliotekarzy. Szczególnie skupiła się na 
sprawie dalszych losów egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego. Nadmieniła, że 
stanowisko SBP do propozycji ministerialnych będzie opublikowane w nr. 11 
„Bibliotekarza”.  Dyskusja w tej sprawie miała ożywiony charakter. Przewijały się wątki takie 
jak: wizerunek bibliotekarza w obecnych czasach i wcześniej, „zrzuty” ze stanowisk 
naukowo-dydaktycznych do bibliotek, kryteria kwalifikacyjne dla bibliotekarzy 
dyplomowanych w świetle proponowanych zmian legislacyjnych, prestiż bibliotekarza 
dyplomowanego oraz potrzeby kontaktu z KRASP w sprawie wprowadzenia jednolitych 
w skali kraju wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk przewidzianych dla 
grupy bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników informacji naukowej 
i dokumentacji. 

Po przerwie realizowano następny punkt programu, tj. sprawy bieżące. E. Lankosz 
zaproponowała powołanie zespołu roboczego ds. opracowania wykazu e-książek 
otrzymywanych w ramach licencji na tzw. wieczyste użytkowanie (np. kolekcja Springera) 
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oraz zasad podziału tytułów pomiędzy biblioteki akademickie w celu ich skatalogowania 
w NUKAT (do pobrania do katalogów lokalnych). 

Zaproponowała też, by wspólnie opracować ramowe wymagania kwalifikacyjne dla 
bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników informacji naukowej 
i dokumentacji i przedłożyć je KRASP-owi z propozycją, by KRASP zalecił stosowanie ich 
we wszystkich uczelniach. 

Krótko wymieniono się uwagami w sprawie projektu WSE w Białymstoku. Żadna 
z reprezentowanych przez dyrektorów na zjeździe bibliotek nie podpisała umowy z ww. 
Szkołą na udział w projekcie. 

Obecny na zjeździe dyr. BJ, prof. Zdzisław Pietrzyk poinformował zebranych, że obradująca 
dzień wcześniej Krajowa Rada Biblioteczna podjęła decyzję w sprawie dalszych prac nad 
formularzem GUS. Przewodniczącą zespołu została prof. Sosińska-Kalata. Do zespołu 
zaproszone zostaną wskazane przez KDBASP dwie osoby – przedstawiciele bibliotek 
akademickich (Rada Wykonawcza już wcześniej zaproponowała przewodniczącemu KRB 
udział w pracach dwóch specjalistów: Artura Jazdona i Lidię Derfert-Wolf). 

Przestawiono ofertę firmy Proquest na zakup książek na platformie ebrary, zwracając uwagę 
na problem zgłaszania przez dostawców ofert do organizatorów konsorcjów (np. ICM) bez 
konsultacji i uzyskania wcześniejszej ich akceptacji przez biblioteki.  

Prezentacje PP wygłoszonych referatów będą dostępne na stronie KDBASP. 

Następny zjazd odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Katowicach, a kolejny 
w Szczecinie. 

Na zakończenie złożono podziękowania gospodarzowi i organizatorom zjazdu.  

 

Protokół sporządził: Marian Butkiewicz 


