
Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 6 grudnia 2016 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady Bibliotecznej: 

 Joanna Gauza (w zastępstwie członkini RB Pauliny Borowskiej) / przedstawiciel studentów UE, 

 mgr Beata Chrapczyńska / przedstawiciel dyplomowanych bibliotekarzy, 

 mgr Agnieszka Dramińska / przedstawiciel pozostałych pracowników Biblioteki, 

 mgr Mariola Gurgul / przedstawiciel Studium Języków Obcych, 

 dr Dawid Kościewicz / zastępca dyrektora Biblioteki Głównej, 

 mgr Elżbieta Piotrowska / kierownik biblioteki Wydziału EZiT, 

 dr hab. inż. Waldemar Podgórski, prof. UE / przedstawiciel Wydziału IE, 

 dr hab. inż. Elżbieta Sobczak, prof. UE / przedstawiciel Wydziału EZiT, 

 mgr Małgorzata Świrad / dyrektor Biblioteki Głównej, 

 dr hab. Paweł Waniowski / Przedstawiciel Wydziału NE, 

 mgr Kinga Żmigrodzka / przedstawiciel dyplomowanych bibliotekarzy. 

a także prof. dr hab. Jerzy Niemczyk– Prorektor ds. Nauki. 

Na początku spotkania procedowano wybór przewodniczącego Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-

2020. W głosowaniu tajnym, przewodniczącym została jednomyślnie wybrana Elżbieta Sobczak, która 

przekazała dalsze prowadzenie posiedzenia Małgorzacie Świrad.  

Dyrektor Świrad przedstawiła kwestie związane z goszczeniem przez UE w sierpniu 2017 roku 

międzynarodowej konferencji IFLA. Zreferowała także realizację projektów finansowanych w ramach 

programu upowszechnianiu nauki – opracowania, digitalizacji i upublicznienia poloników niemieckich.  

Zastępca dyrektora dr Dawid Kościewicz przybliżył Radzie kwestie związane z uzyskaniem przez UE 

dostępu do poufnych mikrodanych Eurostatu, przedstawił rolę Biblioteki w procedurze uzyskania przez 

Uczelnię akredytacji oraz wyjaśnił obowiązujące zasady dostępu pracowników UE do mikrodanych. 

Członkowie Rady omówili zagadnienie godzin otwarcia Biblioteki w czasie sesji egzaminacyjnej oraz 

potwierdzono zamknięcie Biblioteki w okresie 23.12.2016 – 01.01.2017. Omówiono kwestie związane z 

funkcjonowaniem uczelnianego Repozytorium WIR oraz okresowej oceny bibliotekarzy 

dyplomowanych. 

Prorektor podkreślił, iż w świetle nowych zasad oceny uczelni wyższych, korzystne jest włączanie 

bibliotekarzy dyplomowanych do grupy pracowników naukowych. Zalecił także zachęcanie doktorantów 

oraz emerytowanych pracowników do afiliowania swoich publikacji naukowych przy UE. 

Dyrektor Świrad przedstawiła plany szerszego włączenia jednostek uczelni w proces zakupu zbiorów, 

poprzez rewizję subskrybowanych baz danych oraz czasopism w wersji papierowej. Zachęcono do 

umieszczanie w sylabusach literatury z czasopism naukowych. 

Na wniosek dyrektor Biblioteki, Rada zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (przy 10 oddanych głosach 

– przedstawicielka studentów opuściła spotkanie przed głosowaniem) wnioski awansowe trzech 

bibliotekarzy dyplomowanych na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego: Beaty Chrapczyńskiej, 

Doroty Matysiak,  Ewy Mydlarz. 

Protokołował 

Dawid Kościewicz 


