
   Warszawa, 15 XI 2017

                                 

 

 

 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Historycznego UW w sprawie konsultacji 

środowiskowych zmian w strukturach bibliotek wydziałowych UW 

Rada Naukowa IH UW wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że plan zasadniczych 

przekształceń strukturalnych bibliotek wydziałowych sformułowany przez dyrektor Biblioteki 

UW dr hab. Jolantę Talbierską (Strategia rozwoju Systemu Biblioteczno-Informacyjnego 

Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2017-2021 i 2021-2025. Założenia generalne. 

Propozycja do dyskusji z dnia 20 VI 2017) pojawił się w publicznym obiegu naszej uczelni 

zanim został skonsultowany ze środowiskiem naukowym, którego bezpośrednio dotyczy. 

Pracownicy naukowi bowiem są bezpośrednio odpowiedzialni za badania i dydaktykę, a 

wspomniane plany zdają się stwarzać dla obydwu tych procesów poważne zagrożenie. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że biblioteki wydziałowe i instytutowe tworzone przez 

kilka pokoleń bibliotekarzy i pracowników jako podstawowe narzędzie i zaplecze badań nie 

mogą być traktowane jako zbiór wybranej literatury dydaktycznej. Oznaczałoby to 

paraliżowanie samych prac naukowych, jak również efektywnej dydaktyki akademickiej.  

Dbałość o rozwój UW jako uniwersytetu badawczego niewątpliwie powinna oznaczać 

zapewnienie lepszego dostępu do bibliotek wydziałowych i instytutowych oraz informacji o 

ich zasobach. Muszą one jednak być traktowane jako różnorodne dziedzinowo, chociaż 

integralne księgozbiory specjalistyczne, udostępniane na miejscu.  

 

W związku z powyższym Rada Naukowa IH UW zwraca się do pani Dziekan 

Wydziału Historycznego prof. Małgorzaty Karpińskiej o podniesienie kwestii poruszonych w 

niniejszej uchwale na obradach Senatu UW, a także postuluje, stosownie do pisma prorektora 

UW ds. naukowych prof. Macieja Duszczyka, zwrócenie się do władz rektorskich UW o 

przeprowadzanie szczegółowych konsultacji na etapie planowania i ewentualnego wdrażania 

reorganizacji bibliotek wydziałowych z możliwie szeroką reprezentacją pracowników 

naukowo-dydaktycznych wszystkich jednostek UW posiadających księgozbiory, które 

miałyby takiej reorganizacji podlegać.  

Środowisko IH UW wyraża zdecydowany sprzeciw wobec projektu Strategia rozwoju 

Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego… . Jednocześnie 

deklaruje chęć i gotowość udziału w konsultacjach (nie tylko w osobie kierownika Biblioteki 

Instytutu Historycznego), a także wyraża poparcie dla postulatów zawartych w „Stanowisku 

bibliotekarzy bibliotek wydziałowych i innych jednostek organizacyjnych UW w sprawie 

propozycji reorganizacji Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW (SBI UW) zawartej w 

ww. piśmie dr hab. Jolanty Talbierskiej – dyrektor BUW z dnia 20 czerwca 2017 r. Strategia 

rozwoju Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2017-



2021 i 2021-2025” z dnia 5 października 2017 r. oraz w „Stanowisku Rady Naukowej 

Instytutu Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 23 października 2017 r.”  

 
  

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IH UW        

                     

   / dr hab., prof. UW Jarosław Czubaty /                                              

 


