
Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 

za okres od września  2009 do września 2010  

 

Sprawozdanie obejmuje pierwszy rok działalności Rady Wykonawczej Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, powołanej na kadencję 2009-
2013.  

Wg stanu na dzień 9 września 2010 Konferencja liczy 75 członków, w tym 74 ze 
szkół będących członkami KRASP i 1 ze szkoły stowarzyszonej z KRASP. 
W okresie sprawozdawczym deklarację członkostwa złożyło 7 osób, wygasła 
ważność 5 deklaracji (ze względu na przejście na emeryturę lub 
rezygnację/odwołanie dyrektora z zajmowanego stanowiska). Od stycznia 2010 
roku, po odwołaniu z funkcji dyrektora kol. Danuty Koniecznej Rada działała 
w niepełnym (7 osobowym) składzie. 

Rada Wykonawcza, po ukonstytuowaniu się w Lublinie, spotkała się raz w celu 
uszczegółowienia podziału zadań członków Rady, a następnie prowadziła bieżące 
prace w drodze kontaktów e-mailowych, telefonicznych oraz uczestnicząc 
w organizowanych przez biblioteki konferencjach i spotkaniach na szerszym 
forum.  

Na spotkaniu w Warszawie w listopadzie 2009 r. Rada Wykonawcza wstępnie 
określiła zadania na bieżącą kadencję, wskazując członków RW, którzy będą 
sprawowali funkcję moderatorów poszczególnych zadań, oraz konsultantów – 
członków Konferencji spoza Rady: 

1. Narodowy Zasób Biblioteczny - R.Gaziński, E.Kobierska-Maciuszko 

2. Biblioteki cyfrowe i repozytoria (w tym prawo autorskie, digitalizacja 
zbiorów) - B.Feret, E.Lankosz,  

3. Współpraca z NUKAT, wypożyczenia międzybiblioteczne (elektroniczne 
dostarczanie dokumentów) - E. Kobierska-Maciuszko, D.Konieczna, 
G.Jaśkowiak 

4. Zagadnienia związane z ustawodawstwem oraz regulacjami na poziomie 
uczelni (w tym: prawo autorskie, rozprawy  dokt. i ew. inne, finansowanie 
bibliotek, rozp. w sprawie kwalifikacji zawodowych); prawo autorskie 
w odniesieniu do zajęć dydaktycznych (szkolenia, ćwiczenia, wykłady) – 
ujednolicenie praktyk w bibliotekach - E.Lankosz, R.Gaziński, B.Feret, 
M.Górski, konsultacja: M.Kęsik 

5. Import czasopism naukowych, konsorcja „dostępowe” do e-czasopism i e-
książek; dostęp do źródeł, finansowanie - J.Stępniak, B. Feret 

6. Standaryzacja działalności bibliotek (w tym: badania porównawcze, 
statystyka biblioteczna dla GUS), metodologia badania satysfakcji 
użytkowników - M.Górski, E.Lankosz, konsultacja: A.Jazdon 

7. Współpraca z ośrodkami kształcenia w profilowaniu programów studiów, 
w szczególności studiów podyplomowych - D.Konieczna, M.Górski, 
R. Gaziński 

8. Egzemplarz obowiązkowy - E.Kobierska-Maciuszko, G.Jaśkowiak, 
D.Konieczna, konsultacja: A.Jazdon 
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9. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem bibliotek i praktyką 
bibliotekarską (w tym też wymiana międzybiblioteczna) - G.Jaśkowiak, 
pozostali członkowie RW 

10.Prowadzenie strony domowej - strona pozostaje w BUEK 

11.Utrzymanie listy dyskusyjnej - J.Stępniak 

Do najistotniejszych zadań zrealizowanych w roku sprawozdawczym należy 
zaliczyć: 

1. Rozmowy prowadzone ze środowiskiem wydawców w celu uzgodnienia 
stanowiska i wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie Egzemplarza 
Obowiązkowego, w efekcie którego wypracowano stanowisko Konferencji 
Dyrektorów i uzgodniono je z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Wydawców Szkół Wyższych. Stanowisko RW przesłane zostało do MNiSW 
i MKiDN. 
 

2. Prace w zakresie standaryzacji i ujednolicenia danych bibliotecznych 
podawanych w Ankiecie jednostki (Rozporządzenie MNiSW w spawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 
działalność statutową. Na uznanie zasługuje zaangażowanie wielu 
członków Konferencji w dyskusję prowadzoną w tej sprawie na liście 
Konferencji. Przyjęte ostatecznie przez Ministerstwo rozwiązanie nie jest 
idealne, ale generalnie opiera się na postulatach naszego środowiska i jest 
zbieżne z projektem zapisu danych na formularzu GUS. 

 
3. Kontynuację prac nad formularzem GUS. W grudniu 2009 zebrane zostały 

i przesłane do Urzędu „Uwagi dyrektorów bibliotek do projektu formularza 
GUS”. Pracami kieruje Artur Jazdon.  

 
4. Kontynuacja starań w zakresie zmiany zapisów dotyczących kwalifikacji 

wymaganych na stanowisku starszego bibliotekarza i kustosza 
w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej. Zgodnie z przedstawionym Konferencji 
Stanowiskiem Ministra NiSW planowane jest odstąpienie od wymogu 
podnoszenia kwalifikacji dla pracowników, którzy ukończyli 55 lat 
(wcześniejsza propozycja Konferencji – „45 lat”), ale utrzymana zostanie 
konieczność uzupełnienia kwalifikacji przez pozostałe osoby. Stanowisko to 
wydaje się być do zaakceptowania przez nasze środowisko i nie planujemy 
podejmowania dalszych starań w tym zakresie. 
 

5. Działania na rzecz zachowania zerowej stawki VAT na książki, których 
wyrazem były pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do 
Ministra Finansów. RW otrzymała negatywną odpowiedź z Ministerstwa 
Finansów w tej kwestii.  

 
Działania na rzecz zwolnienia instytucji naukowych i szkół wyższych z 
wnoszenia podatku VAT przy zakupie wydawnictw elektronicznych. Pismo 
w tej sprawie skierowane zostało do Minister M.Kudryckiej (kopia do 
Ministra Finansów J.Rostowskiego). 
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6. Podjęcie starań w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o włączenie bibliotek szkół wyższych do grona instytucji uprawnionych do 
ubiegania się o dofinansowanie projektów w zakresie digitalizacji zbiorów 
bibliotecznych. Obecnie Ministerstwo KiDN nie widzi możliwości 
finansowania projektów realizowanych przez instytucje mu nie 
podlegające, co jest szczególnie niekorzystne w odniesieniu do instytucji, 
które są zobowiązane do ochrony narodowego zasobu bibliotecznego. 
Działania w tej sprawie będą kontynuowane. 

7. Rada Wykonawcza przygotowała również szereg jednostkowych opinii 
w bieżących sprawach, między innymi ustosunkowując się do pisma 
wydawców do Minister Barbary Kudryckiej w sprawie łamania prawa 
autorskiego na terenie szkół wyższych, w tym w szczególności 
w bibliotekach, poprzez ich udział w procederze nielegalnego powielania 
wydawnictw. RW opracowała też, na potrzeby MNiSW, stanowisko 
w sprawie Otwartych modeli komunikacji naukowej w Polsce;  

Dążąc do ujednolicenia zasad porównywania bibliotek RW zgłosiła uwagi do 
części bibliotecznej ankiety sporządzonej dla celów rankingu uczelni. W dużej 
mierze przyczyniło się to do uporządkowania przesyłanych danych, poprawiając 
jakośc obliczanych na ich podstawie wskaźników. Prace te będą kontynuowane 
równolegle z działaniami na rzecz wdrożenia nowego formularza GUS. 

Opracowane zostały zmiany do Regulaminu KDBASP. 

Rada Wykonawcza w realizacji wielu zadań współpracowała ze Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich, w tym przy realizacji zapoczątkowanego w ostatnim 
okresie projektu udziału naszego środowiska w tworzeniu programów kształcenia 
w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (z ramienia RW w pracach 
uczestniczą: Danuta Konieczna - kierownik zespołu oraz Marek Górski) czy też 
w projekcie przygotowania konferencji naukowej poświeconej problemom 
bibliotek naukowych, a także uczestnicząc w bieżących pracach nad 
przygotowaniem projektu Ustawy o bibliotekach. 

W wyniku działań RW w lutym 2010 r. opublikowana została decyzja p. Minister 
Kudryckiej w sprawie pełnego sfinansowania w br. przez MNiSW 6 licencji źródeł 
informacji naukowej (WoS, JCR, CPCI, Science Direct, czasopism Springera, baz 
EBSCO). 

Przedstawiciele Rady Wykonawczej biorą aktywny udział w przygotowaniu sesji 
towarzyszącej IV Targom Książki Akademickiej ACADEMIA 2010. Targi odbędą 
się październiku i będą okazją do nawiązania dyskusji i wymiany poglądów ze 
środowiskiem wydawców książek akademickich nt. roli książki drukowanej, 
zagadnień związanych z udostępnianiem publikacji akademickich zgodnie 
z założeniami Open Access oraz bieżącej współpracy pomiędzy bibliotekarzami 
a wydawcami. 

Jak zawsze lista e-mailowa Konferencji służyła jako forum wymiany poglądów 
i dyskusji w sprawach bieżących (w tym w zakresie projektów regulaminów 
wymiany międzybibliotecznej, przydatności technik mikrofilmowania zbiorów 
w dobie cyfryzacji zbiorów itp.). Dyskusje tu prowadzone, a także prezentowane 
opinie mogły wspierać wielu dyrektorów w bieżących pracach. 

Niestety wciąż obserwuje się zbyt małe zaangażowanie części członków 
Konferencji Dyrektorów w inicjowane przedsięwzięcia. W szczególności nie udało 



 4 

się zwiększyć aktywności w zakresie wypełniania Ankiety funkcjonowania 
bibliotek naukowych (dane za rok 2008 podało tylko 30 szkół wyższych 
publicznych); odpowiedź na Ankietę płacową przesłało 55 bibliotek, z których 48 
wypełniło ją na tyle poprawnie, że będą uwzględnione w wykresach; na Ankietę 
Komisji ds. Nauki NSZZ Solidarności, która miała wspierać nasze starania 
o zmianę Rozporządzenia płacowego, odpowiedziało niewiele ponad 50 instytucji. 
W tej sytuacji ciągle brakuje nam danych, które mogłyby wspierać podejmowane 
przez Konferencję starania w bieżących sprawach bibliotek szkół wyższych.  

Na na stronie domowej Konferencji zamieszczane są informacje o wysyłanych 
i otrzymywanych przez Przewodniczącą Rady Wykonawczej pismach – stanowiąc, 
obok listy dyskusyjnej źródło informacji o bieżących pracach Rady Wykonawczej.  

 
Opracowała Rada Wykonawcza  
14 września 2010 roku  
 


