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Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 11 grudnia 2017 r. 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady Bibliotecznej: 

 mgr Beata Chrapczyńska / przedstawiciel dyplomowanych bibliotekarzy 

 mgr Agnieszka Dramińska / przedstawiciel pozostałych pracowników Biblioteki 

 mgr Mariola Gurgul / przedstawiciel Studium Języków Obcych 

 Jakub Kost / przedstawiciel studentów UE 

 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. Sylwia Przytuła / przedstawiciel Wydziału ZIF 

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

 mgr Małgorzata Świrad / dyrektor Biblioteki Głównej 

 dr hab. Paweł Waniowski / przedstawiciel Wydziału NE 

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

Przewodnicząca Rady, pani profesor Elżbieta Sobczak, otworzyła posiedzenie, po czym oddała głos i dalsze 
prowadzenie spotkania pani dyrektor Małgorzacie Świrad, która omówiła planowaną reorganizację struktury 
Biblioteki oraz utworzenie nowych oddziałów: OIN (Ośrodek Informacji Naukowej) oraz OZON (Oddział Zasobów 
Otwartej Nauki). Profesor Sobczak zapytała obecnego na sali Prorektora Niemczyka, jak wygląda kwestia 
informatyka dla Biblioteki, na co otrzymała zapewnienie, że jakkolwiek brak obecnie ostatecznego rozwiązania, to 
Biblioteka nie może pozostać bez wsparcia informatycznego. 

Następnie głos zabrały przyszłe kierowniczki obu planowanych oddziałów, panie Beata Chrapczyńska (OIN) oraz 
Agnieszka Dramińska (OZON), przedstawiając kompetencje obu działów. Członkowie Rady pozytywnie ocenili 
merytoryczne przesłanki reorganizacji struktury oraz jednogłośnie ją rekomendowali. 

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Dyrektor Świrad zmian w regulaminach Biblioteki, 
zwłaszcza wprowadzenie opłat za przetrzymanie książek (w wysokości 0,2 zł za dzień) oraz specjalnych kart 
bibliotecznych (w cenie 150 zł) dla doktorantów w sytuacji  po ukończeniu przez nich studiów doktoranckich, ale 
przed zamknięciem przewodu, umożliwiających im dalsze wypożyczanie zbiorów bibliotecznych. Pani Dyrektor 
zobowiązała się przedstawić szczegółowy wykaz innych opłat bibliotecznych w późniejszym terminie. Rada 
jednomyślnie przyjęła zmiany w regulaminach. 

Następnie Dyrektor Świrad prosiła Radę Biblioteczną o rekomendowanie awansu Dawida Kościewicza na adiunkta 
bibliotecznego. Na posiedzeniu, które odbyło się przed spotkaniem Rady Bibliotecznej członkowie Bibliotecznej 
Komisji Oceniającej, po zapoznaniu się z dokonaniami zawodowymi pana Kościewicza uznali, iż posiada on 
kwalifikacje zawodowe bibliotekarza dyplomowanego. Potwierdza to stosowne Zaświadczenie podpisane przez 
członków Komisji. Wniosek o awans przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. 

Dawid Kościewicz przedstawił sprawozdanie ze swojego uczestnictwa w tegorocznym kongresie IFLA oraz udziału 
Biblioteki Głównej w organizacji wycieczki dla uczestników Kongresu, jak również współorganizacji konferencji 
satelickiej Kongresu, która odbyła się w budynku Biblioteki 18 sierpnia br. 

Na koniec, Dyrektor Świrad, zdała krótką relację z tego co działo się w Bibliotece od ostatniego spotkania Rady. W 
tym czasie do budynku przeniosło się Wydawnictwo, a mimo wcześniejszych planów kwestię uruchomienia 
kawiarenki oraz zagospodarowania Akwarium odłożono na później.  Na czas remontu bud. O -  pomieszczenia te 
mają zostać zagospodarowane przez inne jednostki Uczelni. 

Protokołował 

Dawid Kościewicz 


