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Sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 

za okres od września  2009 do września 2013  

 

Sprawozdanie obejmuje okres czteroletniej kadencji - 2009-2013 - działalności 
Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół 
Polskich. 

Rada Wykonawcza została powołana na posiedzeniu plenarnym KDBASP we 
wrześniu 2009 roku w Lublinie, w składzie: 

- Ewa Dobrzyńska - Lankosz (AGH) - przewodnicząca 
- Błażej Feret (PŁ), 
- Radosław Gaziński (USz), 
- Marek Górski (PK), 
- Anna Grygorowicz (GUMed – od 1.09.2010), 
- Grażyna Jaśkowiak (UG), 
- Ewa  Kobierska- Maciuszko (UW) – wiceprzewodnicząca (do 31.03.2013) 
- Danuta Konieczna (UWM do 1.01.2010) 
- Jolanta Stępniak (PW) – sekretarz. 

 

Według stanu na koniec sierpnia 2009 roku liczba członków Konferencji wynosiła 
74 osoby, natomiast stan na koniec lipca 2013 roku wyniósł 83 dyrektorów 
(w ostatnim roku przestało pełnić funkcję dyrektora 10 osób, złożono 11 nowych 
deklaracji).  

W kadencji 2009-2013 Rada Wykonawcza powołała następujące Zespoły robocze 
(składy osobowe Zespołów podano w załączniku do Sprawozdania):  

• Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (Projekt "Analiza 
funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce" — AFBN — realizowany od 
2001 roku) którego celem jest wypracowanie standardów / wzorców 
funkcjonowania dla biblitoek naukowych różnych typów. W 2013 roku 
przewodnicząca RW podpisała list intencyjny z SBP w sprawie nawiązania 
współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych prac badawczych. 
Następnie SBP wystąpiło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z wnioskiem o przyznanie grantu na zadanie pod nazwą „Obserwatorium 
bibliotek: analiza funkcjonowania bibliotek”, który obejmował również 
biblioteki akademickie. Projekt pomyślnie przeszedł procedury 
konkursowe, uzyskując akceptację  i ostatecznie na jego realizację 
w latach 2013-14 przyznane zostało dofinasowanie w kwocie 139.059 zł. 
Nie udało się natomiast przezwyciężyć trudności w zakresie pozyskania 
większej liczby bibliotek uczestniczących w projekcie. Zespół współpracuje 
również z powołanym przez Krajową Radę Biblioteczną Zespołem, 
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kierowanym przez prof. B. Sosińską-Kalatę, którego celem jest 
ujednolicenie danych zbieranych przez GUS. 

• Zespoł roboczy ds. StatEL (wcześniej Zespół ds. deduplikacji, działa od 
stycznia 2011) — celem prac Zespołu jest wypracowanie modelu obliczania 
liczby prenumerowanych przez poszczególne instytucje czasopism 
elektronicznych i baz danych. Zaproponowana metoda ma wyeliminować 
wielokrotne liczenie tych samych tytułów czasopism oraz w sposób 
jednolity liczyć bazy i podbazy występujące w różnych serwisach. 
W efekcie tych prac na przełomie stycznia/lutego 2012 roku uzyskano 
wykaz dostępnych baz z opisem zawierającym liczbę jego elementów 
uwzględnianą dla celów statystycznych i rankingów. Lista była 
aktulizowana w lipcu 2012 roku i na początku stycznia 2013 roku. Jest 
dostępna na stronie stronie Konferencji. 

• Zespół roboczy ds. multiwyszukiwarek (powołany w październiku 2011 
roku) — zadaniem Zespołu było przygotowanie informacji o oferowanych 
na polskim rynku multiwyszukiwarkach. Raport z prac Zespołu 
opublikowano na stronie Konferencji w listopadzie 2012 roku:  
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/Dokumenty/wyniki_pr
acy_Zespołu_ds_multiwyszukiwarek.pdf. 

• Zespół ds. punktacji (powołany w marcu 2012 roku) — zadaniem 
Zespołu było przygotowanie uwag do dotychczasowych kryteriów 
w zakresie punktacji publikacji, na podstawie których dokonywana była 
ocena jednostek. Zespół opracował raport, który był prezentowany 
podczas plenarnego posiedzenia KDBASP w 2012 roku; założenia do 
projektu stworzenia jednolitego modelu opracowywania danych 
bibliograficznych na potrzeby oceny jednostek naukowych i pracowników 
naukowych zostały przesłane do MNiSW i KRASP. 

• Zespół ds. opracowania ramowych wymagań kwalifikacyjnych dla 
bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników 
informacji naukowej i dokumentacji (powołany w październiku 2012 
roku) - zadaniem Zespołu było opracowanie ramowych wymagań 
kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych 
pracowników informacji naukowej i dokumentacji. W marcu 2013 roku 
przygotowano rekomendacje dot. wymagań kwalifikacyjnych, które 
przekazano  Przewodniczącemu KRASP prof. dr hab. Wiesławowi Banysiowi 
oraz Przewodniczącemu Komisji ds. Nauki KRASP prof. dr hab. 
Wojciechowi Nowakowi. W lipcu 2013 KRASP przyjął uchwałę 
rekomendującą senatom uczelni wprowadzenie odpowiednich zapisów 
w statutach, które określą spójne z rekomendacjami KDBASP zasady 
powoływania na stanowiska przewidziane dla bibliotekarzy 
dyplomowanych. 

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/Dokumenty/wyniki_pracy_Zespołu_ds_multiwyszukiwarek.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/Dokumenty/wyniki_pracy_Zespołu_ds_multiwyszukiwarek.pdf
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• Zespół ds. opracowania e-książek (powołany w październiku 2012) — 
zadaniem Zespołu jest centralne opracowanie w NUKAT e-książek 
otrzymywanych w ramach licencji na tzw. wieczyste użytkowanie 
(np. kolekcja Springera). Prace są prowadzone we współpracy z NUKAT. 

Ponadto przedstawiciele KDBASP wchodzili w skład Zespołów powoływanych 
przez inne jednostki, których cele i zadania są w istotny sposób powiązane 
z zadaniami realizowanymi przez nasze środowisko. Były to następujące zespoły:  

• Zespół specjalistyczny do spraw infrastruktury informatycznej 
MNiSW – powołany w styczniu 2011 roku przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (Zarządzenie nr 8/2011), w skład którego wśród 
9 osób powołanych zostało troje przedstawicieli Rady Wykonawczej 
KDBASP. Celem działania Zespołu jest opiniowanie strategii rozwoju 
infrastruktury informatycznej, wniosków o jej dofinansowanie 
oraz sprawozdań z wykorzystania środków przyznanych na infrastrukturę 
informatyczną oraz specjalne urządzenia badawcze, w tym Wirtualną 
Bibliotekę Nauki.  

• Zespół interdyscyplinarny ds. działalności upowszechniającej 
naukę MNiSW – powołany w marcu 2011 roku, w skład którego weszło 
troje przedstawicieli środowiska szkół wyższych. Celem prac Zespołu jest 
opiniowanie wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie.  

• Zespół ds. reformy prawa autorskiego dla bibliotek (działał od 
sierpnia do września 2012 r.) —  powołany przez p. mgr Barbarę 
Szczepańską (bibliotekarkę i polską koordynatorkę programu EIFL-IP, 
oficjalnego eksperta Rady Wykonawczej). Celem prac  Zespołu było 
opiniowanie projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek” oraz 
nagłośnienie kwestii znaczenia zrównoważonego systemu dozwolonego 
użytku, gwarantującego bibliotekom możliwość skutecznego działania, 
również w środowisku cyfrowym. Projekt realizowany jest przez Centrum 
Cyfrowe Projekt: Polska wraz z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych 
w ramach programu realizowanego przez fundację Electronic Information 
for Libraries (EIFL). Jest jednym z siedmiu wybranych projektów, 
realizujących narodową kampanię wspierającą reformę prawa autorskiego. 
Efektem prac było przygotowanie, uzgodnionego przez środowisko 
stanowiska dot. proponowanych zmian prawa autorskiego. 

• Zespół ds. ustalenia zasad udostępniania materiałów drukowanych 
niewidomym i niedowidzącym MKiDN — powołany został z inicjatywy 
naczelnika Wydziału Prawa Autorskiego Departamentu Własności 
Intelektualnej i Mediów MKiDN. Pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu 
2012 r. Zadaniem Zespołu jest zdefiniowanie problemów z dostępnością 
publikacji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wypracowanie 
modeli dostępności tekstów dla tej grupy użytkowników bibliotek. W skład 
Zespołu ze strony KDBASP weszła jedna osoba.  

Prace Rady Wykonawczej w tej kadencji zdominowały następujące kwestie: 

• Standaryzacja i ujednolicenie danych bibliotecznych podawanych 
w Ankiecie jednostki (Rozporządzenie MNiSW w spawie kryteriów i trybu 
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przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność 
statutową oraz danych do GUS i AFBN — prace kontynuował Zespół ds. 
StatEL oraz Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych. 

• Kwalifikacje wymagane na stanowisku starszego bibliotekarza 
i kustosza — opiniowanie projektów zmian w Rozporządzeniu MNiSW w 
sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej; 
wnioski dotyczące ograniczenia spełniania określonych wymogów 
w stosunku do osób, które posiadają co najmniej 25-letni staż pracy, 
w tym co najmniej 15-letni staż pracy związany z działalnością 
biblioteczną; w 2011 starania uwieńczone zostały wprowadzniem 
odpowiednich zapisów w Rozporządzeniu.  

• Urlopy st. bibliotekarzy i kustoszy — temat ten wracał wielokrotnie 
w okresie tej kadencji, tym bardziej, że władze poszczegółnych uczelni nie 
przyjęły jednolitego stanowiska w tej sprawie, również po ogłoszeniu 
wyroków sądu, różnie interpretując kwestię uprawnień; RW kilkakrotnie 
w tym okresie przeprowadzała ankietę gromadzącą dane o decyzjach 
w poszczególnych uczelniach (ostatnio w kwietniu 2013 roku). 

• Opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym projektów: 

• Ustawy o finansowaniu nauki (MNiSW),  

• Ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 
zawodów (kontynuacja w ramach działania Zespołu),  

• Ustawy o bibliotekach (projekt SBP),  

• Rozporządzenia MKiDN w sprawie sposobu i trybu zaliczania 
niektórych bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu, 

• Rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji i trybu działania 
Krajowej Rady Bibliotecznej, 

• Rozporządzenia MKiDN w sprawie narodowego zasobu 
bibliotecznego, 

• Rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych zasad, trybu 
i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek 
studenckich.  

Szczególnie warte podkreślenia w działaniach związanych z opiniowaniem 
z konsultowaniem przez KDBASP wielu projektów są dwie kwestie. Po 
pierwsze fakt, że mamy poczucie, iż KDBASP uznana została (choć 
formalnie nie ma takiego statusu) jako ciało opiniujące rozporządzenia 
ministerstw i choć nie zawsze nasze stanowisko jest respektowane, to 
jednak mamy możliwość przedstawienia go. Drugi aspekt, to coraz szersza 
współpraca środowiskowa w prezentowaniu stanowiska pracowników 
bibliotek, już nie tylko z SBP, ale także z wieloma członkami Krajowej Rady 
Bibliotecznej i przedstawicielami kierunków bibliologicznych na uczelniach. 
Jest to niezwykle ważne w naszej bieżącej pracy. 
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• Stawka VAT na książki — zakończone niepowodzeniem działania na 
rzecz zachowania zerowej stawki VAT, których wyrazem były pisma do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Ministra Finansów. 

• Egzemplarz obowiązkowy — dyskusje środowiskowe o planowanych 
zmianach (ograniczeniu liczby egzemplarzy) i konsekwencjach stąd 
wynikajacych dla 9 bibliotek uniwersyteckich (proponowana zmiana nie 
dotyczy Biblioteki Jagiellońskiej, która jest wymieniana w dyskusjach, jako 
jedna z bibliotek, które powinny zachować prawo do EO); wypracowano 
stanowisko Konferencji Dyrektorów i uzgodniono je z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. Stanowisko RW przesłane 
zostało do MNiSW i MKiDN w 2010 r. i ponownie w 2013 r. 

• Ewidencja dorobku naukowego — ten temat pojawił się wraz 
z powstaniem projektu Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jej wpływu na 
prowadzoną w większości bibliotek szkół wyższych ewidencję dorobku 
naukowego i/lub repozytoria; opracowano ankietę gromadzącą informację 
o zawartości baz i stosowanym oprogramowaniu z ponad 50 uczelni.  

Wśród nieformalnych dyskusji podejmowanych na liście konferencji wskazać 
należy kilka wątków. Część z nich jest aktualna od wielu lat i zawsze wzbudza 
zainteresowanie i dyskusję: 

1. Sprawy kadrowe 

a. warunki organizacji konkursu na stanowiska bibliotekarzy 
dyplomowanych, 

b. polityka podnoszenia uposażenia i awansów stosowana 
w bibliotekach oraz związana z tym kwestia oceny pracowników. 

2. Zasady finansowania (dofinansowania) działalności bibliotecznej w ramach 
środków na badania statutowe oraz działalność upowszechniającą naukę 
(wyjaśnienia Ministerstwa w kwestii zasad występowania o dofinansowanie 
baz danych w ramach środków na DUN). 

3. Wymiana informacji o dostawcach wydawnictw i ocenie funkcjonowania  
oferowanych bibliotekom serwisów (Ruch, Elsevier, ibuk, projekt WSE 
w Białymstoku, a także PBN i POL-on). 

4. Kwestie bieżącego funkcjonowania bibliotek (uprawnienia do korzystania 
z bibliotek osób z zewnątrz, w tym uczniów szkół średnich, e-indeksy 
i obiegówki; przetargi na książki i czasopisma, stosowanie kas fiskalnych, 
podstawa prawna szkoleń bibliotecznych; komisje skontrowe, zasady 
wycofywania książek w katalogów elektronicznych). 

5. Zasady organizacji funkcjonowania systemów bibliotecznych na uczelniach 
(organizacja i współpraca z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi). 

W okresie tej kadencji czterokrotnie, na podstawie ankiet, przeprowadzano 
analizę wysokości wynagradzenia pracowników bibliotek uczelnianych. Niestety 
liczba bibliotek biorących udział w analizie nie rośnie, zatem otrzymane dane nie 
są kompletne. W 2012 i 2013 roku udział w ankiecie wzięło 46 bibliotek.  
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Dobrze spełniała swoje zadanie działajaca w nowej szacie graficznej od stycznia 
2011 roku strona domowa Konferencji, gdzie zamieszczane są informacje 
o bieżących pracach Rady i powołanych przez nią zespołów, oraz udostępniane 
jest Archiwum dokumentujące naszą działalność w latach minionych.  

Aktywna, mimo okresowych problemów technicznych, pozostaje lista dyskusyjna 
Konferencji stanowiąca  największe forum wymiany informacji o działalności 
KDBASP. Jest na niej miejsce na pytania o sprawy jednostkowe bibliotek, jak 
i wymianę opinii o problemach interesujących wszystkich dyrektorów. Tu 
anonsuje się nowych członków Konferencji, żegna – odchodzących na emeryturę 
lub tych, którzy odchodzą na zawsze, jak ostanio, gdy zmarła nasza koleżanka 
Anna Sokołowska-Gogut, była dyrektorka Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie.  

 

Opracowała Rada Wykonawcza  

wrzesień 2013 roku   
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Załącznik nr 1 
Skład Zespołów  

(stan na na dzień 31 sierpnia 2013 r.) 

 

I. Zespoły powołane przez Radę Wykonawczą 

 

ZESPÓŁ ds. elektronicznej statystyki (dawniej ds. deduplikacji) StatEL 

1. mgr Lidia Derfert-Wolf – Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy – kierownik zespołu  

2. mgr Urszula Cieraszewska – Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie  

3. mgr Helena Juszczyk – Biblioteka Politechniki Krakowskiej  

4. mgr Michał Kordek – Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu  

5. mgr Mirosława Modrzewska – Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego  

6. mgr Elżbieta Mroczek – Biblioteka Politechniki Warszawskiej  

7. mgr Michał Pijewski – Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu  

8. mgr Iwona Socik – Biblioteka Politechniki Warszawskiej  

9. dr Paulina Studzińska-Jaksim – Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie  

10.dr Gabriela Waliszewska – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego  

 

Zespołu ds. punktacji: 

1. mgr inż. Anna Grygorowicz – Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego — przewodnicząca 

1. mgr Maria Garczyńska – Biblioteka Główna AGH  

2. dr Anna Osiewalska – Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
(do lutego 2013 roku)  

3. dr Joanna Słomkowska – Biblioteka Uniwersytecka UMK  

4. mgr Małgorzata Waga – Biblioteka Uniwersytecka UŚ  

5. mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Biblioteka Główna AGH 
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Zespół ds. multiwyszukiwarek 

1. mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz – AGH - koordynacja  

2. mgr Izabela Gajda – Politechnika Łódzka  

2. dr Henryk Hollender – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda 
Łazarskiego  

3. mgr Anna Jańdziak – Politechnika Opolska  

4. mgr Anna Pełka – BUW  

5. mgr Marta Sadowska-Hinc – Politechnika Warszawska  

6. mgr Danuta Turecka – AGH  

 

Zespół ds. opracowania ramowych wymagań kwalifikacyjnych dla 
bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników informacji 
naukowej i dokumentacji  

1. mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Biblioteka Główna AGH 

2. mgr Marek Górski – Biblioteka Politechniki Krakowskiej 

3. dr hab. Artur Jazdon – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu  

4. mgr Ewa Kobierska-Maciuszko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie  

5. mgr Irena Kujawska – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

6. dr Stanisław Skórka – Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie 

 

Zespół ds. opracowania e-książek 

1. mgr Łukasz Bejnar – Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej 

2. mgr Bartłomiej Duda – Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie  

3. mgr Maria Garczyńska – Biblioteka Główna AGH - koordynator 

4. mgr Alicja Prokopowicz – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 

5. mgr Katarzyna Regulska – Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu 

6. mgr Magdalena Rowińska – Centrum NUKAT 

7. mgr Anna Rutkowska – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego  

8. dr Wojciech Sachwanowicz – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 

9. mgr Jolanta Sobielga – Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej 

10.mgr Małgorzata Wornbard – Biblioteka Główna Politechniki 
Warszawskiej 
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II. Przedstawiciele KDBASP w zespołach zewnętrznych 

 

Zespół specjalistyczny do spraw infrastruktury informatycznej 
MNiSW 

1. mgr inż. Błażej Feret – Biblioteka Politechniki Łódzkiej  

2. mgr inż. Anna Grygorowicz – Biblioteka Główna Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego  

3. mgr Jolanta Stępniak – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 

 

Zespół interdyscyplinarny ds. działalności upowszechniającej naukę 
MNiSW 

1. mgr Bożena Bednarek-Michalska – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 

2. dr Aneta Januszko-Szakiel – Biblioteka Krakowskiej Akademii  

3. dr Krystyna Kocznorowska – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 

 

Zespół ds. reformy prawa autorskiego dla bibliotek 
1. mgr Bożena Bednarek-Michalska – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 

2. dr Henryk Hollender – Biblioteka Uczelni Łazarskiego, Warszawa 

3. mgr Emilia Karwasińska – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 

4. mgr Jędrzej Leśniewski – Ośrodek Informacji Ekonomicznej, Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

5. mgr Anita Medoń-Wosz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

6. mgr Łukasz Mesek – Biblioteka Jagiellońska 

7. mgr Mariusz Nowak – Biblioteka Wydziału Finansów i Bankowości, Wyższa 
Szkoła Bankowa w Poznaniu 

 

Zespół ds. ustalenia zasad udostępniania materiałów drukowanych 
niewidomym i niedowidzącym MKiDN 

1. mgr Anna Wołodko - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
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Załącznik nr 2 
 

Przygotowane opinie i wystąpienia 

 

2013 

Opinia z dn. 23 maja 2013 r. w sprawie zmian ustawy z dn. 7 listopada 1996 r. 
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych opracowana na prośbę SBP. 

Opinia z dnia 15 maja 2013 r. sporządzona przez eksperta KDBASP, panią 
Barbarę Szczepańską, w zakresie zasadności przyłączenia się przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej do postępowania dotyczącego wydania przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE orzeczenia wstępnego w sprawie Technische Universität 
Darmstadt (prawo autorskie - udostępnianie zdygitalizowanych podręczników 
i dzieł bibliotecznych - wykładnia art. 5 ust. 3 lit. n dyrektywy 2001/29/WE). 

Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz 
dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej – 
rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. 
 

2012 

Opinia dotycząca PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO USTAWY o zmianie ustawy o zasadach 
finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. 

Opinia dyrektorów instytutów prowadzących na polskich uczelniach studia I i II 
stopnia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa dotycząca projektu 
Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania 
określonych stanowisk w bibliotekach. 

Opinia dotycząca projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach. 

Opinia dotycząca projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie narodowego zasobu 
bibliotecznego. 

Opinia w sprawie projektu ustawy (z dn. 6 marca 2012 r.) o zmianie ustaw 
regulujących wykonanie niektórych zawodów. 

Opinia w sprawie zalecenia Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 
digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie 
ochrony zasobów cyfrowych (2011/711/UE). 

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_05_23.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_05_23.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_05_15.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_05_15.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_05_15.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_05_15.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_05_15.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_05_15.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_03_25.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_03_25.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2013_03_25.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_12_18.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_12_18.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_06_25.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_06_25.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_06_25.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_06_25.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_06_22.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_06_22.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_04_12.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_04_12.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_03_30.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_03_30.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2011_10_27.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2011_10_27.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2011_10_27.pdf
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2011 

Opinia w sprawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady 
Bibliotecznej (z 2.12.2011 r.) oraz odpowiedź MKiDN. 

Opinia w sprawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w sprawie sposobu i trybu zaliczania niektórych bibliotek do bibliotek naukowych 
oraz ustalania ich wykazu (z 22.11.2011 r.). 

Uwagi Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich do projektu 
Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom naukowym (z 27.10.2011 r.). 

Opinia w sprawie przedstawienia uwag Konferencji Dyrektorów Bibliotek 
Aakdemickich Szkół Polskich do Projektu z dnia 14 listopada 2011 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu 
i trybu zaliczania niektórych bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich 
wykazu 

Opinia Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich nt. 
Krajowego Zautomatyzowanego Systemu Wypożyczeń Międzybibliotecznych. 

Uwagi do dotychczasowych kryteriów, na podstawie których dokonywana była 
ocena jednostek. Propozycje rozwiązań dot. oceny publikacji. (opinia skierowana 
do KEJN i MNiSW).  
 

2010 

Stanowisko SBP w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie Warynków wynagradzania za 
pracę i przyznawania innych swiadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej. 

Pismo w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 
publicznej 

Pismo w sprawie utrzymania 0% stawki VAT na książki i czasopisma 
specjalistyczne 

Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wniesienia poprawek 
do nowelizacji Projektu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność 
statutową w części dotyczącej charakterystyki danych bibliotecznych 

Odpowiedź ws. podmiotów uprawnionych do wnioskowania w ramach programu 
"Zasoby cyfrowe" 

Stanowisko RW KDBASP ws. egzemplarza obowiązkowego (EO) w bibliotekach 
uniwersyteckich 

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2011_12_02.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2011_12_02.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2011_12_02.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2011_11_22.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2011_11_22.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2011_11_22.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_kategoryzacja_mnisw.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_kategoryzacja_mnisw.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_kategoryzacja_mnisw.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_biblioteki_naukowe.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_biblioteki_naukowe.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_biblioteki_naukowe.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_biblioteki_naukowe.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_biblioteki_naukowe.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_krajowy_system_wmb_2011.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_krajowy_system_wmb_2011.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_ocena_publikacji_2011.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_ocena_publikacji_2011.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinie_ocena_publikacji_2011.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/090.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/090.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/090.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/090.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/088.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/088.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/088.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/087.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/087.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/085.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/085.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/085.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/084.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/084.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/084.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/084.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/084.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/083.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/083.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/082.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/082.pdf
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Pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ograniczenia 
możliwości ubiegania się o środki na digitalizację 
 

2009 

Uchwała Prezydium KRASP z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie finansowania 
dostępu do elektronicznych Źródeł informacji 

Stanowisko Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich 
Szkół Polskich w sprawie finansowania dostępu do elektronicznych Źródeł 
informacji z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

Pismo do Przewodniczącej KRASP Prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow 
w sprawie bazy ScienceDirect. Pisma takie zostały wysłane również do 
Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, do Przewodniczącego 
Rady Nauki, Prezesa PAN oraz do Dyrektora ICM.  

 

http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/081.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/081.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/079.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/079.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/077.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/077.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/077.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/076.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/076.pdf
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/075.pdf

	 Zespół ds. opracowania e-książek (powołany w październiku 2012) — zadaniem Zespołu jest centralne opracowanie w NUKAT e-książek otrzymywanych w ramach licencji na tzw. wieczyste użytkowanie (np. kolekcja Springera). Prace są prowadzone we współpracy...
	 Zespół interdyscyplinarny ds. działalności upowszechniającej naukę MNiSW – powołany w marcu 2011 roku, w skład którego weszło troje przedstawicieli środowiska szkół wyższych. Celem prac Zespołu jest opiniowanie wniosków o dofinansowanie w przedmioto...
	 Zespół ds. reformy prawa autorskiego dla bibliotek (działał od sierpnia do września 2012 r.) —  powołany przez p. mgr Barbarę Szczepańską (bibliotekarkę i polską koordynatorkę programu EIFL-IP, oficjalnego eksperta Rady Wykonawczej). Celem prac  Zes...
	 Zespół ds. ustalenia zasad udostępniania materiałów drukowanych niewidomym i niedowidzącym MKiDN — powołany został z inicjatywy naczelnika Wydziału Prawa Autorskiego Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN. Pierwsze spotkanie odbyło się...
	Zespół ds. opracowania e-książek
	II. Przedstawiciele KDBASP w zespołach zewnętrznych
	Zespół specjalistyczny do spraw infrastruktury informatycznej MNiSW
	Zespół interdyscyplinarny ds. działalności upowszechniającej naukę MNiSW
	2012
	2011
	2010
	2009


