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Rozmowa z prof. E. Mączyńską – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) i prof.
B.Ślusarzem – prezesem oddziału PTE w Zielonej Górze | bibliotek a uniwersyte c k a

E.M. Obecnie studenci dziennych studiów w trakcie ich
trwania coraz częściej podejmują pracę, co osłabia dyscyplinę studiów. Przed transformacją było to rzadkością.
Z drugiej jednak strony dzięki łączeniu studiów z zatrudnieniem, teorie, które studenci poznają podczas studiów,
mogą szybciej wykorzystywać w praktyce i konfrontować
z nią. Poza tym możliwości studiowania są coraz szersze.
Np. dzięki programowi ERASMUS (obecnie Erasmus+ - dopisek mój et) dostępne są studia za granicą. Studenci mogą
przy tym korzystać też z kredytów studenckich. Jednak
występują także pewne nieprawidłowości. W systemie studiów oraz w funkcjonowaniu uczelni i to wymaga zmian.

B.Ś. Im dłuższy czas upływa od wprowadzenia procesu bolońskiego, tym bardziej – moim zdaniem – widać, że podział
na trójstopniowy system studiów nie jest korzystny ani dla
młodych ludzi, ani dla gospodarki. Od zdobycia wiedzy,
rozwijania swoich możliwości i umiejętności ważniejsze są
punkty, procedury i standardy. To nieporozumienie.

__Serdecznie dziękuję Państwu za interesującą rozmowę.

Rozmawiała: Ewa Tworowska-Chwalibóg

konferencja dyrektorów
bibliotek akademickich
szkół polskich
__Ewa Adaszyńska
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Tegoroczny Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich odbył się w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 17-18 listopada 2016 r.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy sześćdziesięciu
trzech bibliotek - uniwersyteckich, uczelni technicznych,
rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych,
artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego. Zaszczycili nas także swoją obecnością goście honorowi:
Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, Joanna Pasztalaniec-Jarzyńska ze Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, Grzegorz Majerowicz z Polskiej Izby
Książki oraz Lilianna Ladorucka ze Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.
Zjazd poświęcony był omówieniu ważnych problemów
związanych z działalnością bibliotek, a mianowicie: zagadnień prawnych, ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, umów licencyjnych, zakupu licencjonowanych źródeł elektronicznych, zasad finansowania działalności upowszechniającej naukę, uposażenia środowiska
zawodowego, a także analizy funkcjonowania bibliotek
i wskaźników jakości, współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Naukowej, konferencji IFLA w Polsce (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) oraz działań na rzecz wspólnego systemu bibliotecznego. Był to jednocześnie zjazd wyborczy, który wyłonił
nową Radę Wykonawczą KDBASP na kolejną kadencję 20162020. W jej skład weszli:
1. przewodniczący - Marek M. Górski (Politechnika Krakowska)
2. wiceprzewodniczący - Artur Jazdon (Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu)

3. sekretarz - Danuta Szewczyk-Kłos (Uniwersytet Opolski)
członkowie:
4. Anna Grygorowicz (Gdański Uniwersytet Medyczny);
5. Jolanta Talbierska (Uniwersytet Warszawski);
6. Jędrzej Leśniewski (Politechnika Wrocławska);
7. Bożena Jaskowska (Uniwersytet Rzeszowski);
8. Krzysztof Nierzwicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
wToruniu).
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich (KDBASP) powołana została w marcu 1997 roku.
Zrzesza ona przedstawicieli 87 bibliotek akademickich. 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 naukowej1.
KDBS współpracuje ze stowarzyszeniami i grupami zawodowymi bibliotek różnych typów, a także Krajową Radą
Biblioteczną oraz pracownikami kierunków bibliologicz-

1 Zob: Strona KDBASP http://kangur.uek.krakow.pl/kdbasp/?page_
id=24
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nych uczelni polskich. Rada wykonawcza oraz eksperci
i przedstawiciele KDBASP współpracują z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy
Polskich, Wirtualną Biblioteką Nauki, elektronicznym portalem bibliotekarzy EBIB, Forum Akademickim. Opiniują
też rozporządzenia i dokumenty ministerstw oraz instytucji
ważnych dla środowisk akademickich. Uczestniczą w wielu
zadaniach, projektach i konsultacjach odnoszących się do
bibliotek, przygotowują opinie dotyczące aktów i dokumentów prawnych, prezentują stanowiska reprezentatywne dla bibliotekarzy akademickich w różnych instytucjach
i projektach zewnętrznych.
Forum wymiany informacji stanowi dla zarządzających
lista dyskusyjna konferencji. Pozwala ona na wymianę informacji i opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania
bibliotek: spraw kadrowych, okresowej oceny pracowników, problemów dotyczących gromadzenia i udostępniania
zbiorów, zagadnień 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.
Na rzecz konferencji działają następujące zespoły robocze:
__Zespół ds. komunikacji z operatorem Polskiej Bibliografii Naukowej - jego zadaniem jest uporządkowanie
cech publikacji ujmowanych w PBN oraz wypracowanie
zasad i praktyk stosowanych przy jej tworzeniu.
__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. statystyki zasobów elektronicznych StatEl
- opracowuje listę oraz zasoby licencjonowanych baz danych oraz serwisów czasopism i książek elektronicznych
prenumerowanych przez biblioteki akademickie w kolejnych latach.
__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.
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__Zespół ds. wdrożenia oprogramowania do obsługi bi-

bliotek na licencji krajowej - do jego zadań należy
wdrożenie wspólnego dla bibliotek systemu komputerowego nowej generacji.
__Przedstawiciele KDBASP wchodzą w skład zespołów powoływanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego
na rzecz środowisk naukowych:
__Zespołu specjalistycznego do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, którego celem jest opiniowanie wniosków dotyczących rozwoju nauki i infrastruktury informatycznej.
__Zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę MNiSW, którego celem jest opiniowanie
wniosków o dofinansowanie zadań w ramach projektów.
__Zespołu doradczego ds. otwartego dostępu do treści
naukowych, do którego należało przygotowanie planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych
w Polsce oraz opracowanie projektu Kierunków rozwoju
otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce.
A także powołanego terminowo:
__Komitetu Narodowego Kongresu IFLA w Polsce, który
powstał w związku z przyznaniem Polsce organizacji 83
kongresu IFLA.
Zjazdy KDBASP odbywają się corocznie w różnych uczelniach, w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
bibliotekach szkół wyższych. Poświęcone są omówieniu
ważnych zagadnień związanych z działalnością bibliotek
akademickich, służą też wzajemnemu poznaniu. Zjazd
w Zielonej Górze był dwudziesty z kolei. Poprzednie odbyły
się w bibliotekach: Politechniki Warszawskiej, krakowskiej
AGH, uniwersytetów w Łodzi, Olsztynie, Gdańsku, Białymstoku, Katowicach i Kielcach, KUL w Lublinie, Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie, Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W następnym roku spotkanie dyrektorów odbędzie się w Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego, w 200-lecie powołania Uniwersytetu.

