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Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 24 stycznia 2019 r. 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady Bibliotecznej: 

1. mgr Beata Chrapczyńska / przedstawiciel dyplomowanych bibliotekarzy 
2. mgr Agnieszka Dramińska / przedstawiciel pozostałych pracowników Biblioteki 
3. mgr Mariola Gurgul / przedstawiciel Studium Języków Obcych 
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., prof.UE Sylwia Przytuła / przedstawiciel Wydziału ZIF 
8. dr hab. prof. nadzw. UE Elżbieta Sobczak / przedstawiciel Wydziału EZiT 
9. mgr Małgorzata Świrad / dyrektor Biblioteki Głównej 
10. dr hab. Paweł Waniowski, prof. UE / przedstawiciel Wydziału NE 
11. mgr Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk / przedstawiciel dyplomowanych bibliotekarzy 

 
Nieobecni członkowie Rady Bibliotecznej (przedstawiciele studentów i doktorantów) nie usprawiedliwili 
swojej absencji. 

Przewodnicząca Rady, profesor Elżbieta Sobczak, otworzyła posiedzenie, oddając głos dyrektor 
Małgorzacie Świrad, która omówiła kwestie zmian w finansowaniu działalności statutowej (do 
zagadnienia odniosła się również pani profesor Sobczak, wskazując uwarunkowania tych zmian w nowej 
ustawie o szkolnictwie wyższym). 

Dawid Kościewicz krótko przedstawił uczestnikom kwestię przeprowadzonej wśród pracowników Uczelni 
ankiety na temat wykorzystania baz danych subskrybowanych przez Bibliotekę. Następnie przeszedł do 
kwestii swojego dołączenia do zespołu konsultantów przy projekcie Analizy Funkcjonowania Bibliotek 
Naukowych, zwracając uwagę na wyzwania, jakie stoją przed Projektem. 

Następnie dyrektor Świrad omówiła dotychczasowe prace nad wciąż niedostępnymi w katalogach i 
bibliotekach cyfrowych zbiorach Biblioteki (kolekcjach poniemieckich, o wartości dla badań nauk 
humanistycznych i społecznych), odnosząc się do zgłoszonego przez Bibliotekę projektu w ramach 
środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

Agnieszka Dramińska szczegółowo omówiła projekt digitalizacji Kolekcji doktoratów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawiając kategorie i liczby prac doktorskich do zdigitalizowania. 

Następnie dyrektor Świrad zaprezentowała efekty wprowadzenia w Bibliotece dwujęzycznych tabliczek z 
nazwami agend oraz opisami klasyfikacji zbiorów. 

Dawid Kościewicz omówił statystyki szkoleń przeprowadzonych przez pracowników Biblioteki w okresie 
od marca do grudnia 2018, zwracając również uwagę na wnioski w kontekście ewentualnych zmian w 
sposobie podnoszenia kompetencji informacyjnych studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. 

Dyrektor Świrad razem z panią Dramińską przedstawiły nową wersje Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. 
Pani dyrektor zaprezentowała również propozycję nowego katalogu bibliotecznego. 

Na koniec uczestnicy dyskutowali nad rolą Biblioteki w ewaluacji dorobku pracowników oraz o ogólnych 
kierunkach zmian w roli Biblioteki, pod kątem ostatnich zmian legislacyjnych i oczekiwanej zmianie 
statutu Uczelni. Zgodnie uznano, że kluczową rolę odegra tu kształt nowego Statutu, reformującego 
dotychczasową organizację Uczelni, definiując role Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału EZiT. 

Na koniec, profesor Elżbieta Sobczak zamknęła dyskusję i posiedzenie Rady Bibliotecznej. 

Protokołował 

Dawid Kościewicz 


