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Zjazd Konferencji
Dyrektorów Bibliotek
Akademickich Szkół Polskich
Sz c z ec i n 2 01 4

__Ewa Adaszyńska
Biblioteka Uniwersytecka
We wrześniu w Bibliotece Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbył się kolejny
krajowy zjazd dyrektorów bibliotek akademickich. W spotkaniu uczestniczyli szefowie bibliotek uniwersyteckich,
uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii
wychowania fizycznego. Zjazd poświęcony był omówieniu
ważnych problemów związanych z działalnością bibliotek
- zagadnień prawnych, umów licencyjnych, problemów
zakupu licencjonowanych źródeł elektronicznych, egzemplarza obowiązkowego, nowych projektów bibliotecznych,
analizy funkcjonowania bibliotek i wskaźników jakości, bibliotekarzy dyplomowanych, współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Naukowej.
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich (KDBASP) powołana została w marcu 1997 roku. Jest
organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Jej celem jest wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie
i promowanie bibliotek szkół wyższych, a w szczególności:
1. prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek,
2. podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół
wyższych,
3. wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia
funkcjonowania bibliotek szkół wyższych,
4. reprezentowanie interesów pracowników bibliotek
szkół wyższych,
5. dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej 1.
Konferencja zrzesza przedstawicieli 87 bibliotek. Przewodniczącym Rady Wykonawczej KDBASP w kadencji 20132017 jest Marek M. Górski z Politechniki Krakowskiej,
a w skład rady wchodzą:
__Artur Jazdon (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – wiceprzewodniczący,
__Danuta Szewczyk-Kłos (Uniwersytet Opolski) – sekretarz,
__Błażej Feret (Politechnika Łódzka),
__Anna Grygorowicz (Gdański Uniwersytet Medyczny),
__Bożena Jaskowska (Uniwersytet Rzeszowski),
__ Krzysztof Nierzwicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu),

1 Zob. KDBASP http://kangur.uek.krakow.pl/kdbasp/?page_id=24.

__ Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-

wie).
Na rzecz konferencji działają następujące zespoły robocze:
__Zespół ds. standardów dla bibliotek naukowych - kieruje projektem „Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce” (AFBN), a jego celem jest wypracowanie
standardów i wzorców funkcjonowania dla bibliotek naukowych różnych typów. Do jego zadań należy też działanie w celu ujednolicenia danych statystyki krajowej .
__Zespół ds. elektronicznej statystyki StatEl - opracowuje listę oraz zasoby licencjonowanych baz danych oraz
serwisów czasopism i książek elektronicznych prenumerowanych przez biblioteki akademickie w kolejnych
latach.
__Zespół ds. opracowania e-książek - jego zadaniem jest
centralne opracowanie w katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT e-książek otrzymywanych
w ramach licencji na użytkowanie wieczyste, między
innymi kolekcji Springera.
__ Zespół ds. kontaktów z Polską Bibliografią Naukową
- jego zadaniem jest uporządkowanie cech publikacji
ujmowanych w PBN oraz wypracowanie zasad i praktyk
stosowanych przy jej tworzeniu.
__ Zespół ds. umów licencyjnych – ma na celu analizę
umów licencyjnych do zasobów cyfrowych pod względem
zgodności z obowiązującym w Polsce prawem autorskim,
także w kontekście postanowień ograniczających dozwolony użytek.
__ Zespół ds. opracowania stanowiska w sprawie zakupu
oprogramowania do obsługi bibliotek na licencji krajowej ze środków UE. Do zadań zespołu należy przygotowanie opinii oraz określenie najważniejszych wymagań
dla jednolitego systemu bibliotecznego.
Przedstawiciele KDBASP wchodzą w skład zespołów powoływanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego
na rzecz środowisk naukowych:
__ Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej nauki, którego celem jest opiniowanie
strategii rozwoju infrastruktury informatycznej i wniosków o jej dofinansowanie.
__ Zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę, którego celem jest opiniowanie
wniosków o dofinansowanie zadań w ramach projektów.
KDBASP opiniuje rozporządzenia i dokumenty ministerstw oraz instytucji ważnych dla środowisk akademickich i funkcjonujących w nich bibliotek. Współpracuje ze
stowarzyszeniami i grupami zawodowymi, bibliotekami
różnych typów, Krajową Radą Biblioteczną i pracownikami
kierunków bibliologicznych na uczelniach.
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 7-8 |218-219|

październik-listopad 2014

47

b i b liotek a uniwersyte c k a

__deregulacja bibliotekarzy dyplomowanych,
__opinie dotyczące interpelacji poselskich,
__opiniowanie projektów Academica i Merkuriusz.

Forum wymiany informacji dla zarządzających bibliotekami stanowi lista dyskusyjna konferencji dyrektorów. Pozwa-

__ spotkanie dyrektorów bibliotek akademickich w szczecinie

Rada wykonawcza oraz eksperci i przedstawiciele
KDBASP współpracują z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Konferencją Dyrektorów

Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych, Konferencją
Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Biblioteką Wirtualnej Nauki, elektronicznym portalem bibliotekarzy EBIB oraz Forum Akademickim. Uczestniczą w wielu
zadaniach, projektach i konsultacjach dotyczących bibliotek, przygotowują opinie dotyczące aktów i dokumentów
prawnych, prezentują stanowisko reprezentatywne dla bibliotekarzy akademickich w różnych instytucjach i projektach zewnętrznych. Były to w ostatnim czasie następujące
działania:
__współtworzenie założeń do projektu ustawy o ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego (re-use),
__wypracowanie stanowiska dotyczącego dozwolonego
użytku publicznego,
__opiniowanie Planu Wdrożenia Otwartego Dostępu do
Treści Naukowych w Polsce,
__współpraca w projekcie Obserwatorium Kultury – Analiza
Funkcjonowania Bibliotek,
__opinia w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla
grupy bibliotekarzy zatrudnionych w uczelniach publicznych do rozporządzenia MNiSW,
__działania w celu zachowania egzemplarza obowiązkowego,
__konsultacje dotyczące zwolnienia zakupu książek z przetargów,
__ tworzenie danych do Raportu o stanie bibliotek przygotowywanego przez Bibliotekę Naukową,
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la na wymianę informacji i opinii w sprawach dotyczących
funkcjonowania bibliotek: okresowej oceny pracowników,
problemów dotyczących gromadzenia i udostępniania zbiorów, zagadnień kadrowych, prawnych i administracyjnych,
statystyki czy projektów. Lista jest administrowana przez
Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.
Strona www konferencji znajduje się na serwerze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Coroczne spotkania dyrektorów odbywają się w różnych
uczelniach, w nowowybudowanych lub zmodernizowanych
bibliotekach akademickich w kraju. Jest to szansa nie tylko na bezpośrednie kontakty zawodowe, ale też możliwość
poznania nowoczesnych bibliotek uczelnianych. Spotkania odbyły się w bibliotekach: Politechniki Warszawskiej,
Wrocławskiej, krakowskiej AGH, uniwersytetów w Łodzi,
Olsztynie, Gdańsku, Białymstoku i Katowicach, KUL w Lublinie, Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W roku następnym będzie to spotkanie w Uniwersytecie
Humanistycznym w Kielcach. Uniwersytet Zielonogórski
gościć będzie dyrektorów bibliotek akademickich w roku
2016.

