
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za rok 1998 przedstawiła Pani Dyrektor
mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz. Tekst Sprawozdania został dostarczony Senatorom wraz
z zaproszeniem.
Pani Dyrektor podkreśliła, że w najbliższym czasie Bibliotekę czekają zmiany dotyczące
obsługi, związane z wprowadzaniem nowego modułu komputerowego zdalnej rezerwacji
książek oraz elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów. Pani Dyrektor stwierdziła, że
wprowadzone moduły zastępują dotychczasowe wszystkie funkcje tradycyjne. Przedstawiła
zalety nowego systemu wypożyczeń. Omawiany projekt będzie wprowadzany w dwóch
etapach. W pierwszym etapie elektronicznym zamawianiem objęte będą książki
z księgozbioru podstawowego, które zarejestrowane są w katalogu komputerowym (poza
czasopismami i książkami z księgozbioru wieloegzemplarzowego). W drugim etapie
projektu zaplanowana jest elektroniczna rejestracja wypożyczeń i zwrotów Pełne
wykorzystanie możliwości systemu nastąpi dopiero wówczas, gdy w sposób zasadniczy
powiększy się powierzchnia Biblioteki tzn. użytkownikom zostanie zapewniony swobodny
dostęp do większości księgozbioru.

Poza omawianym projektem zrealizowano następujące przedsięwzięcia: włączono do
katalogu komputerowego kolejne biblioteki tworzące sieć (Wydziału Górniczego. GGilŚ,
MS. WZ oraz MSI): podjęto prace nad archiwizacją starych skryptów w postaci
elektronicznej, przygotowano do druku Informator o Bibliotece Głównej; prowadzono
badania związane z prenumeratą czasopism: zorganizowano wystawę z okazji Jubileuszu
80-lecia Uczelni „Nie samą pracą człowiek żyje...".

Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej dr Jerzy Krawczyk omówił przygotowania
Biblioteki do prenumeraty czasopism zagranicznych na rok 2000 Koszty prenumeraty
czasopism obejmują olbrzymie kwoty. Pochodzą one z dwóch źródeł: dotacji KBN
i budżetu Uczelni Aby me prenumerować niepotrzebnych czasopism Biblioteka
przeprowadziła rozeznanie wśród czytelników. Wynika z niego, źe oprócz do tej pory

ad 7)

xtore miały miejsce ^ roku ubiegłym, a polegające na tym, ze studenci przyjęci
i wywieszeni na tablicach i otrzymujący zawiadomienia, ze zostali studentami, rezygnowali,
bo dostali się tez na innych uczelniach. Powodowało to blokowanie miejsc oraz problemy
w akademikach. W tym roku rekrutacja powinna zakończyć się 14 sierpnia dokonaniem
wpisu przez kandydatów na wybrane wydziały. W chwili obecnej trudno jednak przewidzieć
jak będą wyglądać możliwości zmian, przesunięć między kierunkami i wydziałami Stąd tez
nie można pozostawiać limitów określonych w uchwale kwietniowej Proponowana
uchwała upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć na I rok studiów w terminie do dnia
15 września

W dyskusji

-prof S Komormcki zauważył, że w proponowanej uchwale me została określona górna
granica limitu przyjęć na 1 rok studiów,

-JM Rektor prof R. Tadeusiewicz stwierdził, że taki problem pojawił się już w roku
ubiegłym (WMS) i zauważyć go tez można obecnie na Wydziale GGiOŚ. lecz trudno to
będzie rozstrzygnąć na dzisiejszym posiedzeniu.

-prof. T. Orzechowski stwierdził, że dzięki przyjętej w listopadzie uchwale Uczelnia
powinna znaleźć się. w tym roku. w lepszej sytuacji.

Senat w głosowaniu jawnym (na 92 uprawnionych do głosowania, 64 głosujących:
59 głosów „za". 5 głosów „wstrzymuję się") podjął uchwałę nr 54/99 w sprawie limitów
przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 1999/2000. Pełny tekst uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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Projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki przedstawił Dziekan prof. J. Kowal. Tekst uchwały otrzymali
Senatorowie wraz z zaproszeniem.

Prof J. Kowal wyjaśnił, że proponowana zmiana jest zmianą kosmetyczną polegającą
wyłącznie na zmianie nazwy „Katedry Maszyn Górniczych i Urządzeń Utylizacji
Odpadów" na „Katedrę Maszyn Górniczych. Przeróbczcyh i Transposrtowych" Nowa
nazwa będzie właściwie oddawać główne kierunki działalności dydaktycznej i naukowej
Katedry

Senat w głosowaniu jawnym (na 92 uprawnionych do głosowania. 65 głosujących:
65 głosów „za") podjął uchwałę nr 55/99 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do
niniejszego protokołu

ad 9)

Prof. M Lemberger. Dziekan Wydziału Geologii. Geofizyki i Ochrony Środowiska
przedstawił zakres i przedmiot działalności naukowo-badawczej. dydaktycznej i organizacyjnej
prof dr hab inż Juliusza Miecznika. Dziekan podał również informację z posiedzenia Rady
Wydziału o wynikach głosowania nad wnioskiem.

Wniosek poparł prof. J. Niewodniczański.

W głosowaniu tajnym nad wnioskiem Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska o mianowanie prof dr hab. inż. Juliusza Miecznika na stanowisko profesora
zwyczajnego uczestniczyło 65 Senatorów (na 92 uprawnionych do głosowania):

prenumerowanych 495. należy zaprenumerować dodatkowo ^4 tytuły (oznacza to kwotę
250 tys zł) Ż uwagi na brak argumentów za skreśleniem któregokolwiek z tytułów
realizacja zamówień będzie uzależniona od otrzymanych środków finansowych

JM Rektor prof. R. Tadeusiewicz poruszył problem korzystania ze zbiorów Biblioteki przez
szkoły prywane oraz szkoły mające status szkół publicznych, ale nie związane z AGH
Stwierdził, ze konieczne będzie określenie zasad, na jakich zasoby Biblioteki będą
udostępniane

W dyskusji:
-prof T. Florkowski  poparł   proces  elektromzacji   Biblioteki: poruszył   kwestię

umieszczenia w katalogu elektronicznym pozycji wydanych przed rokiem 90-tym,

-mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz wyjaśniła, ze rekatalogowame wymaga dodatkowych
środków i ogromnej ilości czasu i prowadzone jest w miarę możliwości.

-JM Rektor prof R. Tadeusiewicz dodał, że najbardziej liczą się prace najnowsze, a te są
katalogowane na bieżąco.

-prof. Adam P. Wojda zaapelował  aby bardzo ostrożnie proponować skreślanie
czasopism (wyłącznie ze swojej dziedziny).

-JM Rektor prof. R. Tadeusiewicz przychylił się do głosu prof. A. Wojdy: zaapelował
o przeprowadzenie rankingu czasopism, który będzie niezbędny w sytuacji konieczności
rezygnacji z jakiegoś tytułu.

Tekst przedstawionego Sprawozdania stanowi załącznik do oryginału protokołu
z posiedzenia Senatu.


