Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 11 stycznia 2017 r.

W dniu 11 stycznia 2017 roku o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej,
któremu przewodniczyła prof. dr hab. Renata Oczkowska.
Na zebraniu obecnych było 12 osób.
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie kandydatur na stanowiska kierownicze w Bibliotece Głównej
i w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa.
2. Omówienie planu rzeczowo-finansowego Biblioteki na 2017 r., z terminem
realizacji w roku 2018, w oparciu o przyznane roczne limity środków
finansowych.
3. Sprawy różne.

Ad 1.
Dyrektor BG przedstawiła kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora BG, sekretarza
naukowego oraz kierowników poszczególnych Oddziałów BG i BWT na kadencję 20172020:
Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów
– mgr Danuta Domalewska
Zastępca Dyrektora ds. Udostępniania – mgr Urszula Cieraszewska
Sekretarz Naukowy
– mgr Aureliusz Potempa
Kierownik Oddziału Informatyzacji
– mgr Krzysztof Dradra
Kierownik Oddziału Gromadzenia Zbiorów
– mgr Elżbieta Kochan
Kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów
– mgr Barbara Żaba
Kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych
- mgr Bernadetta Gągulska
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej
– mgr Edyta Budzowska
Kierownik Oddziału Wypożyczeń Miejscowych – mgr Bożena Przęczek
Kierownik Oddziału Czytelń – mgr Kinga Grochal ( do końca 2017 p/o mgr Maria Piszczek
mgr K. Grochal – urlop macierzyński)
Kierownik Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa – mgr Anna Masłowska
Członkowie Rady Bibliotecznej w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki, poparli
jednomyślnie kandydatury na stanowiska kierownicze w Bibliotece Głównej oraz Bibliotece
Wydziału Towaroznawstwa na kadencję 2017-2020, przedstawione przez dyrektora BG
mgr Elżbietę Golec-Nycz.
W głosowaniu udział wzięło 12 osób.
W związku z faktem, iż mgr Urszula Cieraszewska, będąca dotychczas w RB reprezentantką
z wyboru pracowników Biblioteki, objęła funkcję zastępcy dyrektora ds. udostępniania

i weszła w skład Rady „z urzędu”, konieczne jest zorganizowanie wyborów uzupełniających,
w celu powołania na jej miejsce przedstawiciela pracowników Biblioteki.
Ad 2.
Dyrektor BG przedstawiła limity środków finansowych na zakup poszczególnych rodzajów
zbiorów bibliotecznych przyznanych Bibliotece przez Kanclerza.
Zakup książek – limit na 2017 r. został zmniejszony w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W związku z tym, możliwości pozyskiwania nowych książek do zbiorów zostaną mocno
ograniczone.
Prenumerata czasopism – przyznany limit środków do planu na 2017 r. z realizacją w 2018 r.
stanowi kwotę niewystarczającą, aby zrealizować prenumeratę czasopism i gazet na
dotychczasowym poziomie, zarówno dla BG, jak i dla poszczególnych Katedr
i Jednostek Administracyjnych Uczelni.
Najpóźniej do 20 stycznia 2017 r., ze względu na terminy związane z realizacją Prawa
zamówień publicznych, należy podjąć decyzję, z których tytułów czasopism Biblioteka może
zrezygnować, aby zmieścić się w przyznanym limicie oraz co dalej z prenumeratą gazet
i czasopism dla wyżej wymienionych jednostek Uczelni, jako że BG nie posiada już środków
na ten cel.
Kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych przedstawiła dokładną kalkulację, w tym
względzie.
Zaproponowała utrzymanie prenumeraty czasopism zagranicznych na dotychczasowym
poziomie, gdyż w ubiegłym roku nastąpiła już rezygnacja z 18 tytułów.
Ewentualne oszczędności mogłyby być poczynione w zakresie wycofania z zakupu:
• dubletów czasopism polskich dla Katedr, które są kupowane w kilku egzemplarzach,
• gazet i czasopism dla Katedr i Jednostek Administracyjnych, które dostępne są
w wersji on-line w internecie dla szerokiego ogółu lub poprzez bazy danych, dostępne
w Bibliotece,
• czasopism specjalnych: dubletów czasopism Sigma, prenumerowanych dla Katedr.
Pojawiła się prośba o zakup czasopisma „Journal of the Society of Leather Technologists and
Chemists” dla Wydziału Towaroznawstwa, w którym publikowane są artykuły pracowników
Wydziału. Tytuł znajduje się na liście filadelfijskiej i jest trudno dostępny w księgarniach.
Mimo uwzględnienia zaproponowanych oszczędności, zabrakło części środków
na
prenumeratę czasopism z realizacją w 2018 r. Dyrektor BG wystąpi z prośbą do Kanclerza
UEK o możliwość dofinansowania w tym względzie.
RB poparła propozycję rezygnacji z zakupu dubletów czasopism polskich i gazet dla Katedr
i Jednostek Administracyjnych. Są one w większości łatwo dostępne on-line dla wszystkich
zainteresowanych. W tej sprawie zostanie wysłany informacyjny e-mail do wszystkich
pracowników naukowych, z listą tytułów dostępnych on-line.
Zakup licencji dostępu do baz danych – na kontynuację dostępu w 2017 r., przedstawionych
przez dyrektora BG, specjalistycznych baz danych, również zabrakło środków finansowych.
Deklaracje zakupu dostępu do baz, składane są do OPI, który w imieniu konsorcjum bibliotek
naukowych negocjuje ceny z wydawcami, w terminie do 10 października roku,
poprzedzającego finalizację dostępu. Należy brać ten fakt pod uwagę przy planowaniu

rocznych zakupów w tym względzie. Wycofywanie się ze złożonych zobowiązań na tym
etapie może odbić się niekorzystnie na cenach dla innych bibliotek naukowych.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że MNiSW przyznaje dotacje 50 %, w przypadku
korzystania z poszczególnych baz danych jak największej liczby użytkowników.
RB poparła wniosek o utrzymanie zakupu wszystkich dotychczas dostępnych w BG baz,
z uwzględnieniem wyboru odpowiednich i potrzebnych modułów w ich obrębie.
Oprawa książek i czasopism – dyrektor BG przedstawiła kalkulację kosztów – plan
minimum- w tym zakresie, obejmujący oprawę ksiąg inwentarzowych, sporządzenie teczek
na czasopisma, a także oprawę zniszczonych przez użytkowników książek. Usługi powyższe
realizuje Pracownia Poligraficzna UEK.
Dyrektor BG wystąpi z prośbą do Kanclerza UEK o przydzielenie brakujących kwot na
realizację zakupu czasopism, baz danych oraz na oprawę.
W przypadku odmowy dofinansowania lub nie uzyskania wystarczającej kwoty, która
pozwoliłaby na realizację wyżej wymienionych celów, członkowie RB ustalili podczas
odbywającego się posiedzenia, że spotkają się powtórnie, w celu opracowania kolejnych
wariantów zakupów w oparciu o dotychczas przyznane limity.

Sprawozdała:
Bożena Przęczek

