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Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 05 lipca 2018 r. 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady Bibliotecznej: 

1. mgr Beata Chrapczyńska / przedstawiciel dyplomowanych bibliotekarzy 
2. mgr Agnieszka Dramińska / przedstawiciel pozostałych pracowników Biblioteki 
3. Jakub Kost / przedstawiciel studentów UE 
4. dr Dawid Kościewicz / zastępca dyrektora Biblioteki Głównej 
5. mgr Elżbieta Piotrowska / kierownik biblioteki Wydziału EZiT 
6. dr hab. inż. Waldemar Podgórski, prof. UE / przedstawiciel Wydziału IE  
7. dr hab. inż. Elżbieta Sobczak, prof. UE / przedstawiciel Wydziału EZiT 
8. mgr Małgorzata Świrad / dyrektor Biblioteki Głównej 
9. dr hab. Paweł Waniowski, prof. UE / przedstawiciel Wydziału NE 

pozostali członkowie Rady Bibliotecznej usprawiedliwili wcześniej swoją nieobecność.  

W zastępstwie Przewodniczącej Rady, pani profesor Elżbiety Sobczak, posiedzenie otworzyła pani 
dyrektor Małgorzacie Świrad, która omówiła pierwsze miesiące funkcjonowania dwóch nowych 
oddziałów Biblioteki Głównej, utworzonych w ramach ostatnich zmian w strukturze organizacyjnej. 

Dawid Kościewicz omówił kwestie finansowe związane z pobieraniem opłat za nieterminowy zwrot 
wypożyczonych książek oraz wydawanie kart bibliotecznych. W nawiązaniu, pani kierownik Elżbieta 
Piotrowska zabrała głos, omawiając kwestię pobierania opłat w jeleniogórskiej filii Biblioteki. 

Dyrektor Świrad omówiła również kwestię zagospodarowania, decyzją Rektorów, przestrzeni w sali 
wystawowej w holu Biblioteki Głównej, jako pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Projektami i 
Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zaznaczyła również, iż jest to rozwiązanie  tymczasowe, 
do czasu zakończenia przebudowy i wyposażenia bud. O.  

Następnie dyrektor Świrad prosiła członków Rady Bibliotecznej o rekomendację awansu na kustosza 
dyplomowanego dla pani mgr Małgorzaty Wecko. Wcześniej Biblioteczna Komisja Oceniająca, po 
zapoznaniu się z dokumentacją, rozpatrzyła pozytywnie wniosek pani Wecko o uznanie  kwalifikacji na 
bibliotekarza dyplomowanego.  Kolejna prośba pani Świrad dotyczyła rekomendacji awansów na 
kustoszy dyplomowanych adiunktów bibliotecznych - mgr Agnieszki Bobruk i mgr Kingi Żmigrodzkiej-
Ryszczyk. W trzech kolejno następujących tajnych głosowaniach członkowie Rady wyrazili opinię – 
jednogłośnie pozytywną w każdym z głosowań. 

Dawid Kościewicz omówił wkład pracowników Biblioteki w prowadzenie szkoleń z obsługi 
profesjonalnych narzędzi informatycznych, w tym ekonomicznych baz danych i programów do 
zarządzania bibliografią. Zwrócił również uwagę na duży wkład pracowników Biblioteki w przygotowania 
do akredytacji na Uczelni, w tym ważnej akredytacji EPAS na Wydziale ZIF. 

Dyrektor Świrad przedstawiła kwestie ostatniego zalania przyziemia Biblioteki, jak również kwestie 
planowanych prac technicznych nad jej systemami informatycznymi. Przedstawiła również planowane 
godziny otwarcia, zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w czasie roku akademickiego. Przy tej okazji 
poruszono także kwestię otwarcia agend Biblioteki w niedziele. Wywołało to większą dyskusję. 

Profesorowie Podgórski i Waniowski wyrazili opinię, iż Biblioteka powinna mieć godziny otwarcia 
wzorowane na uczelniach zagranicznych. Pani Dyrektor omówiła trudności otwarcia budynku w 
niedziele, jednak pozostawiła temat otwartym. Jakub Kost omówił następnie przygotowania do 
organizacji Dni Adaptacyjnych, w które pracownicy Biblioteki są zaangażowani.  

Na koniec posiedzenia Rady, wstępnie omówiono dogodne terminy kolejnych spotkań, jednak ta sprawa 
wymaga dalszych ustaleń. 

Protokołował 

Dawid Kościewicz 


