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Sprawozdanie z działalności 

Rady Wykonawczej 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych 

za okres od listopada 2000 do września 2003 r. 

 
  

1. Podstawowe zadania Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych.  

Oprócz zadań, określonych w Regulaminie Rada Wykonawcza ukierunkowywała 

działalność reagując na problemy bieżące przedstawiane w czasie konferencji 

merytorycznych w formie wniosków lub sygnalizowane drogą elektroniczną 

na liście dyskusyjnej. Przede wszystkim były to sprawy związane z finansowaniem 

bibliotek, ich pozycją prawną oraz modernizacją działalności. 

2. Skład Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów w okresie od listopada 2000 

do września 2003 r. 

mgr Elżbieta Dudzińska – dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej 

- Przewodnicząca Rady 

dr Artur Jazdon - dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu  - z-ca Przewodniczącej 

mgr  Ewa Dobrzyńska-Lankosz - dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo 

-Hutniczej w Krakowie - Sekretarz 

 
oraz członkowie Rady:   

mgr Stefan Czaja – dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 

w Toruniu (zmarł nagle w lipcu 2003 r.) 

mgr Wanda Dziadkiewicz – dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach 

dr Henryk Holender – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 

mgr Danuta Jaworska – dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Medycznej 

w Szczecinie 

dr Henryk Szarski – dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. 
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Realizacja celów: 
 

3. Prezentacja działalności i potrzeb bibliotek szkół wyższych w czasie spotkań: 

- z przedstawicielami MEN i S prof. Tomaszem Gobanem-Klasem, dyrektorami 

Departamentu-mgr Teresą Bader, mgr Józefem Lepiechem oraz naczelnikiem mgr 

Anną Chrzanowską i mgr Marią Sell 

- z postaciami z sejmowej Komisji Gospodarki na temat konieczności zmian 

w Ustawie o Zamówieniach Publicznych 

-  z Ministrem Nauki, przewodniczącym KBN prof. Michałem Kleiberem w czasie 

posiedzenia zespołu ds. Wspomagania badań Naukowych KBN, pod 

przewodnictwem prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego oraz z dyrektorem 

Departamentu badań i Studiów KBN dr inż. Jerzym Gąsiorowskim.  

Przygotowano również materiały i spotkano się dwukrotne z Podsekretarzem 

Stanu mgr Małgorzatą Kozłowską. 

- Z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michałem Ujazdowskim oraz 

dyrektorem Departamentu Książki i Czytelnictwa Magdaleną Ślusarską; następnie 

z Wiceministrem Ministerstwa Kultury Rafałem Skąpskim i powtórnie 

z Małgorzatą Ślusarską. 

- Z Przewodniczącym KRASP prof. Jerzym Woźnickim (w wyniku spotkań 

przygotowano orientacyjną informację o bibliotekach szkół wyższych w formie 

raportu) 

- Z kolejnym Przewodniczącym KRASP prof. Franciszkiem Ziejką 

- Z Przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Andrzejem 

Jamiołkowskim 

- Z Przedstawicielami Polskiej Izby Książki 

 

4. Przygotowanie opracowań: 

- Koszty systemów biblioteczno-informacyjnych, konsorcjów, zapewniających 

dostęp do e-czasopism dla Minister Małgorzaty Kozłowskiej 

- Dane dotyczące usług i kosztów wybranych bibliotek naukowych, w tym 

importu czasopism - dla KRASP 

- „Raport o stanie bibliotek naukowych szkół wyższych” na przykładzie 

13 wybranych bibliotek – dla KRASP. 
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5. Wnoszenie uwag do projektów aktów prawnych: 

− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę  i przyznawania innych świadczeń związanych 

z pracą pracowników uczelni państwowych, 

− Rozporządzenia MEN w sprawie określenia kwalifikacji zawodowych, 

jakie powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku kustosza 

i starszego bibliotekarza, 

− Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu czasopism 

specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów 

i usług w wysokości 0% VAT oraz warunków jej stosowania 

(porozumiewano się z MEN, KBN i MKiDzN), oraz wysłano prośbę do 

kilkunastu wydawnictw z prośbą o oświadczenie 

− Projektu nowelizacji Ustawy o bibliotekach. 

− Projektu nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych (stały kontakt 

z Sejmową Komisją Gospodarki, SBP, PIK) 

− Projektu Ustawy o finansowaniu nauki 

− Projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” 

 

6. Zajmowanie stanowiska w sprawach (oprócz należących do podstawowych 

zadań): 

- Utworzenia centralnej biblioteki nauk przyrodniczych i technicznych 

- Współpracy pomiędzy PIK i Radą Wykonawczą 

- Kontynuacji działalności zespołu ds. standaryzacji 

- Dalszego funkcjonowania bazy BAZTECH 

- Tworzenie Polskiej Biblioteki Internetowej 

- Konwentu organizacji z obszaru bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 

7. Przedstawienie informacji o działalności i problemach bibliotek szkół 

wyższych na posiedzeniach KRB oraz na posiedzeniach zainicjonowanego 

przez SBP Porozumienia organizacji z obszarem bibliotekarstwa i informacji 

naukowej. 

- Wspólnie z KRB lub Porozumieniem organizacji z obszaru bibliotekarstwa 

wystąpiono w sprawie mianowania dyrektorów bibliotek naukowych bez 

uwzględnienia kwalifikacji; braku udziału bibliotekarzy 
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w międzynarodowej sesji poświęconej społeczeństwu informatycznemu 

oraz wspólnie z SBP wystąpiono do KBN w sprawie środków finansowych 

na opracowanie „Raportu o stanie  bibliotek naukowych” 

8. Inicjowanie, popieranie i organizowanie współpracy bibliotek w ramach 

konsorcjów zapewniających dostęp do pełnotekstowych czasopism 

elektronicznych – Link_Springer, Elsevier, IDEAL AC, Eifl lub 

bibliograficznych baz danych Chemical Abstract) 

9. Kontynuowanie listy dyskusyjnej, umożliwiającej wymianę informacji 

i doświadczeń między dyrektorami bibliotek, jak również utrzymywanie 

stałego kontaktu z Radą Wykonawczą. Poruszano miedzy innymi sprawy: 

podatku VAT na czasopisma i książki, opłacanie cła, kosztów bibliotek, 

importu czasopism, przetargów, sporządzanie bibliografii publikacji 

pracowników, roli bibliotekarzy dziedzinowych. 

10. Informowanie o działalności Rady w „Forum Akademickim” i „Bibliotekarzu” 

oraz występowanie na konferencjach tematycznych. 

11. Współpraca z SBP m.in. przy organizacji prezentacji nowoczesnych bibliotek 

naukowych w czasie Międzynarodowych Targów Książki 2003  

12. Inna działalność: 

- Rada Wykonawcza wystąpiła z wnioskami do MEN i S o przyznanie 

nagrody  dla z-cy dyrektora Biblioteki UMK za projekt i realizację 

katalogu KARO 

- W ostatnich dniach Rada Wykonawcza pośredniczyła w przesyłaniu dla 

bibliotek Forum Książki. 

 

 

 

 

       Przewodnicząca 

     Rady Wykonawczej 

                              Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych        

 

                                     st. kustosz dypl.  mgr Elżbieta Dudzińska 

 


