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Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 09 grudnia 2019 r. 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady Bibliotecznej: 

1. mgr Beata Chrapczyńska 
2. mgr Agnieszka Dramińska 
3. mgr Mariola Gurgul 
4. Kamil Guzenda 
5. dr Dawid Kościewicz 
6. mgr Elżbieta Piotrowska 
7. dr hab. inż. Waldemar Podgórski, prof. UEW 
8. dr hab. Sylwia Przytuła, prof. UEW 
9. dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW 
10. mgr Małgorzata Świrad 
11. dr hab. Paweł Waniowski, prof. UEW 
12. mgr Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk 

 
Nieobecny członek Rady Bibliotecznej (przedstawiciele doktorantów) nie usprawiedliwił swojej absencji. 

Po rozpoczęciu spotkania, dyrektor Małgorzata Świrad omówiła zmiany dotyczące Systemu biblioteczno-
informacyjnego Uczelni, w związku z nowym Statutem. Przedstawiła zmianę statusu grupy bibliotekarzy 
dyplomowanych. Następnie przedstawiła kluczowe wydarzenia dotyczące Biblioteki w 2019 roku, w tym: 
reorganizację zbiorów na Strefie Wolnego Dostępu, w związku z włączeniem do udostępniania 4. piętra 
budynku U; zmianę statusu Sali wystawowej budynku U na tymczasową salę dydaktyczną; wdrożenie 
nowego elektronicznego katalogu Biblioteki (Integro). 

Następnie głos zabrała kierownik Oddziału Zasobów Otwartej Nauki, Agnieszka Dramińska, która 
omówiła szkolenia współorganizowane z Centrum Obsługi Badań Naukowych oraz konsultacje w ramach 
prac zespołu ds. ewaluacji 2017-2020. Omówiono także nową zakładkę strony Biblioteki, „Nauka 2.0”, 
dedykowaną aktualnym zmianom w szkolnictwie wyższym i ewaluacji. 

Dawid Kościewicz krótko przedstawił dwa wnioski o finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” projektów zgłoszonych przez 
Bibliotekę. Wspomniał o tegorocznej ankiecie badania satysfakcji użytkowników Biblioteki oraz nawiązał 
do trudności związanych z koordynacją procesów decyzyjnych przy wyborze i zakupie baz danych. 

Kierownik Oddziału Informacji Naukowej, Beata Chrapczyńska, omówiła różne formy promocji usług 
informacyjnych Biblioteki wśród studentów, doktorantów, pracowników Uczelni oraz osób z zewnątrz. 

Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk, główna organizator zorganizowanego przez Bibliotekę we wrześniu br 
Forum Dobrych Praktyk, zwróciła uwagę na duże zainteresowanie tym wydarzeniem środowiska 
bibliotekarzy akademickich. W obradach Forum, wzięli udział bibliotekarze z ponad 20 ośrodków w 
Polsce, zarówno jako prelegenci, jak i uczestnicy dyskusji. Wyraziła również podziękowania tym osobom, 
które wsparły Forum z ramienia Uczelni, w tym panią dr Bożenę Rudnickę, pracowników uczelnianego 
Centrum Marketingu oraz ówczesnego prorektora ds. nauki, prof. dr hab. Jerzego Niemczyka. 

Pan Kamil Guzenda, przedstawiciel studentów UEW, poruszył kwestię zajęć bibliotecznych, sugerując 
przeniesienie ich na wyższy semestr studiów. Dyrektor Biblioteki wyraziła opinię, iż ograniczenie się do 
kursu elearningowego na pierwszym semestrze studiów, przy prowadzeniu rozbudowanych zajęć 
dotyczących baz danych już dla studentów mających wybranych promotorów prac dyplomowych, byłoby 
optymalnym rozwiązaniem. Konieczne są tu decyzje leżące w kompetencji pionu dydaktyki UEW. 

Na koniec panie Świrad i Dramińska omówiły zagadnienia związane ze wsparciem przez bibliotekarzy 
kwerend literaturowych na potrzeby publikacji naukowych oraz przygotowywania wniosków grantowych 
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NCN i NCBR, w punktach dotyczących polityki zarządzania danymi badawczymi. Po krótkiej dyskusji 
związanej z przyszłością polityki udostępniania zbiorów elektronicznych, zakończono spotkanie. 

 

Protokołował 

Dawid Kościewicz 


