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W dniach od 17 do 18 września 2012 roku w Bibliotece Uniwer-
sytetu Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Bobrzyńskiego 10 odbył 
się coroczny Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich 
Szkół Wyższych (KDBASP). W obradach wzięli udział członkowie 
Rady Wykonawczej KDBASP, dyrektorzy polskich bibliotek akade-
mickich, a także Katarzyna Śląska, zastępca dyrektora Biblioteki Na-
rodowej do spraw rozwoju, i  Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP).

Zaproszonych gości z ramienia władz Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II powitał prorektor do spraw nauki i współpracy mię-
dzynarodowej, ks. dr hab. Arkadiusz Baron. W swoim wystąpieniu 
przedstawił krótko historię uczelni, główne jej założenia oraz plany 
rozwoju. Na koniec życzył wszystkim uczestnikom owocnych ob-
rad oraz zaprosił do zwiedzania biblioteki. Następnie gości powitała 

1 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2 Opracowano na podstawie sporządzonego przez M. Butkiewicza Protokołu zjazdu Kon-

ferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (17-18 września 2012, Biblioteka 

Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), http://kangur.uek.krakow.pl/

biblioteka/ konferencja/protokoly/protokol_zjazdu_2012.pdf, 28.01.2013.
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pełniąca obowiązki dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II Magdalena Nagięć oraz przewodnicząca Rady Wyko-
nawczej KDBASP Ewa Dobrzyńska-Lankosz (dyrektor Biblioteki 
AGH w Krakowie).

W części inauguracyjnej obrad wziął udział również były dyrek-
tor Biblioteki UPJPII, ks. dr hab. Jan Bednarczyk, oraz były zastępca 
dyrektora tej biblioteki, mgr Władysław Szczęch.

Jako pierwsza wystąpiła pani Ewa Dobrzyńska-Lankosz, która 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Wykonawczej Kon-
ferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Wyższych za 
okres od września 2011 do września 2012 roku. Sprawozdanie to 
poddano głosowaniu i jednogłośnie przyjęto.

Następnie odbyła się prezentacja i  powitanie na konferencji 
nowych członków rady, tj. dyrektorów bibliotek, którzy objęli sta-
nowisko w  minionym roku. Dokonała tego pani Jolanta Stępniak, 
sekretarz rady. Przywitano Mariana Butkiewicza z  Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Lublinie, Małgorzatę Furgał z  Politechniki Po-
znańskiej, Renatę Kisiel z  Politechniki Koszalińskiej, Ewę Kozar-
ską z  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach, 
Adama Martynowicza z  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
Magdalenę Nagięć z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-
kowie, Ewę Nowak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Teresę 
Sobczak z  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz 
Barbarę Zezulę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pierwszą część obrad zakończyła swoim wystąpieniem pani Ka-
tarzyna Śląska, która omówiła projekt Academica (Cyfrowa Wypo-
życzalnia Publikacji Naukowych). Pani dyrektor przedstawiła stan 
obecny prac nad tym projektem. W jego ramach udało się zeskano-
wać ok. 100 tys. najbardziej poczytnych podręczników. Na 2013 rok 
zaplanowano utworzenie wypożyczalni. Prelegentka zwróciła rów-
nież uwagę na trudności, jakie biblioteka napotkała na swej drodze. 
Problemy te związane są z prawem autorskim, które uniemożliwia 
zeskanowanie i upublicznienie czasopism, które biblioteka posiada 
dzięki egzemplarzom obowiązkowym.

Drugą część obrad rozpoczęła pani Anna Grygorowicz wystąpie-
niem pt. Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do 
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oceny jednostek naukowych i innych wniosków. Zarówno z wystąpie-
nia, jak i z późniejszej dyskusji wynikało, że jednolite opracowanie 
będzie niezwykle trudne wskutek różnej interpretacji aktów praw-
nych przez uczelnie. Kolejnym prelegentem był pan Andrzej Feret, 
który przedstawił wyniki „Ankiety płacowej” z 2011 roku. Ankieta ta 
zilustrowała poziom wynagrodzeń na stanowiskach bibliotecznych. 
Wystąpienie to zakończyło się ogólną prośbą do wszystkich dyrekto-
rów bibliotek o zwiększenie zaangażowania w wypełnianiu ankiety. 
Niektórzy dyrektorzy przedstawili również swoją politykę zarządza-
nia dodatkami specjalnymi i systemem wynagradzania w zależności 
od posiadanego przez daną bibliotekę budżetu. Następnie pani Ewa 
Dobrzyńska-Lankosz przedstawiła Komunikat o stanie prac zespołu 
ds. multiwyszukiwarek.

Jako ostatnia tego dnia wystąpiła zaproszona specjalnie na ob-
rady Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Wyż-
szych pani dr hab. Maria Próchnicka. Wygłosiła ona referat na temat 
Krajowe Ramy Kwalifi kacyjne – w odniesieniu do studentów naszych 
uczelni w  zakresie wymaganego minimum znajomości zagadnień 
związanych z informacją naukową. Wykład ten miał na celu przed-

fot. M. Gradowski
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stawienie zadań i roli bibliotek naukowych przy ocenie Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczy-
stą kolacją.

Drugi dzień obrad Zjazdu KDBASP skupił się w pierwszej czę-
ści na temacie tytułu bibliotekarza dyplomowanego oraz na wyma-
ganiach stawianych bibliotekarzom, którzy chcą wykonywać swój 
zawód. Wystąpiły: pani Ewa Dobrzyńska-Lankosz z  referatem pt. 
Bibliotekarze dyplomowani a projekt zmiany ustawy deregulacyjnej, 
pani Ewa Kobierska-Maciuszko z referatem pt. Bibliotekarze – wy-
magania kwalifi kacyjne w świetle ostatnio prowadzonych prac oraz 
pani Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP, która nakreśliła bie-
żący plan prac związanych z  ewentualnym zniesieniem egzaminu 
na bibliotekarza dyplomowanego. Wszystkie wystąpienia wzbudziły 
zainteresowanie wśród uczestników konferencji, co zaowocowało 
ożywioną dyskusją. Stwierdzono, że konieczne staje się ustalenie 
i wprowadzenie jednolitych dla całego kraju kwalifi kacji na stanowi-
sko bibliotekarza dyplomowanego oraz dyplomowanego pracowni-
ka informacji naukowej i dokumentacji.

Druga część obrad dotyczyła spraw bieżących związanych ze śro-
dowiskiem bibliotekarskim. Przewodnicząca KDBASP przedstawiła 
pomysł powstania zespołu roboczego do spraw utworzenia wykazu 
książek elektronicznych otrzymywanych w ramach licencji na wieczy-
ste użytkowanie. Podkreśliła również ważną kwestię podziału pomię-
dzy biblioteki wykazu i skatalogowania wszystkich książek w NUKAT.

Następnym tematem do rozpatrzenia na forum okazał się pomysł 
przygotowania wspólnych ramowych wymagań kwalifi kacyjnych na 
stanowisko bibliotekarza dyplomowanego oraz dyplomowanego 
pracownika informacji naukowej i  dokumentacji. Dokument ten 
miałby trafi ć do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich z prośbą o przedstawienie go jako wymagań obowiązujących 
we wszystkich krajowych uczelniach.

Kolejną kwestią poruszoną na spotkaniu był formularz GUS, 
konieczność jego modernizacji i  sposoby jego wypełniania. Obec-
ny na sali dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. Zdzisław Pietrzyk, 
poinformował, że Krajowa Rada Biblioteczna podjęła decyzję o roz-
wijaniu i zmianach formularza GUS. Stronę KDBASP będą repre-
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zentowali Artur Jazdon, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Po-
znaniu, oraz Lidia Derfert-Wolf, pracownik Biblioteki Politechniki 
Wrocławskiej i członek redakcji „Biuletynu EBIB”.

Na koniec konferencji złożono podziękowania jej organizatorom 
i ogłoszono, że kolejny zjazd odbędzie się w Katowicach.

Podczas całej konferencji pracownicy Biblioteki Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie byli do dyspozycji gości. Dużą 
popularnością cieszyła się możliwość zwiedzania biblioteki. Biblio-
tekarze przygotowali również wiele atrakcji dla gości, m.in. prezen-
tację multimedialną, którą można było oglądać w  holu biblioteki 
oraz w sali konferencyjnej podczas przerw w obradach. Prezentacja 
przedstawiała historię Biblioteki UPJPII i  wszystkie jej dotychcza-
sowe siedziby oraz zdjęcia z  przeprowadzki biblioteki do nowego 
gmachu. Ponadto pracownicy specjalnie na konferencję przygoto-
wali interesującą wystawę posterową, zatytułowaną Biblioteka Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 1989-2012. 
Wystawa ta przedstawiała historię, rozwój i  osiągnięcia biblioteki 
w latach, kiedy biblioteką kierował ks. dr hab. Jan Bednarczyk oraz 
mgr Władysław Szczęch.

fot. M. Gradowski


