
Informację o działalności „Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im Walerego Goetla"
przedstawił prof J Gęga Tekst informacji został rozdany Senatorom przed posiedzeniem
Senatu

Prof J. Gęga przypomniał Senatorom, Ze Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska została
powołana przez Senat AGH w dniu 25 czerwca 1992 roku W początkowym okresie
funkcjonowania Szkoły brak pomieszczeń jak również środków finansowych na
jakąkolwiek jej działalność kierował wszelkie wysiłki kierownictwa Szkoły na rzecz ich
pozyskiwania W lutym 1994 roku uruchomiono pierwsze dwusemestralne studium
podyplomowe w zakresu inżynierii środowiska. Od tego czasu corocznie prowadzone są
odpłatne dwusemestralne studia podyplomowe stanowiąc podstawę statutowej działalności
edukacyjnej Programowo studia te reprezentują daleko idącą odmienność od innych tego
typu  Śzkola prowadzi rowmez zajęcia terenowe (np badania degradacji  środowiska

ad 5)

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za rok 1997 przedstawiła Z-ca Dyrektora
mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz. Tekst Sprawozdania został dostarczony Senatorom wraz
z zaproszeniem.
Pani Dyrektor podkreśliła, że w porównaniu do roku ubiegłego znacznie wzrosła zarówno
ilość księgozbioru jak i korzystających z mego użytkowników. Okazuje się jednak, ze
wybudowany ponad 30 lat temu budynek me jest w stanie pomieścić posiadanych obecnie
zbiorów. Pojemność magazynów przewidziano na 500 000. gdy tymczasem statystyka
z grudnia 1997 roku wskazuje, że zbiory liczą obecnie ponad 1 200 000 jednostek
obliczeniowych Niezbędne jest więc znaczne zwiększenie powierzchni magazynowej, gdyż
zwarte magazynowanie i selekcja księgozbioru okazały się tylko częściowym rozwiązaniem
problemu.

Wzrastająca systematycznie liczba użytkowników Biblioteki zmusza nie tylko do myślenia
o zwiększeniu powierzchni magazynowej, ale o kompleksowej rozbudowie całej Biblioteki
Od wielu lat Biblioteka prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów własnej Uczelni,
a także różnego rodzaju szkolenia, kursy i wykłady me dysponując własną salą dydaktyczną
Pierwsze starania o rozbudowę podjęto w latach 80-tych, lecz realizacja projektu me miała
wówczas żadnych szans. Dlatego też, mając na uwadze rangę Biblioteki Głównej AGH
w skali ogólnokrajowej, należy powrócić do problemu rozbudowy i ponowić działania
w tym kierunku.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Dyrektor zwróciła uwagę na korzystnie
układającą się współpracę Biblioteki z Cyfronetem i Uczelnianym Centrum Informatyki
AGH.

Po zakończeniu wystąpienia Pani Dyrektor Dobrzyńskiej-Lankosz bardzo pozytywnie
o działalności Biblioteki wypowiedzieli się: prof D. Kisielewska. JM Rektor prof R
Tadeusiewicz i prof. Z. Drzymała zwracając uwagę. Ze w zakresie udostępniania za pomocą
nowoczesnych środków informatyki rozmaitego rodzaju zasobów nasza Biblioteka jest
wiodącą w skali ogólnopolskiej.

Senat przyjął do akceptującej wiadomości „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej
za rok 1997" Tekst Sprawozdania stanowi załącznik do oryginału protokołu z posiedzenia
Senatu

ad 4)

Senat w głosowaniu jawnym (na 92 uprawnionych do głosowania, 67 głosujących 67
głosów „za") podjął uchwałę nr 32/98 w sprawie przystąpienia Akademii Gorniczo-
Hutmczej do fundacji pod nazwą „Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej" Pełny
tekst uchwały stanowi załącznik do mniejszego protokołu


