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Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 26 czerwca 2017 r. 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady Bibliotecznej: 

• Paulina Borowska / 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. Sylwia Przytuła / przedstawiciel Wydziału ZIF 

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

• mgr Małgorzata Świrad / dyrektor Biblioteki Głównej 

Przewodnicząca Rady, pani profesor Elżbieta Sobczak, otworzyła posiedzenie, po czym oddała głos i dalsze 

prowadzenie spotkania pani dyrektor Małgorzacie Świrad, która w rozpoczęła kwestią rozdziału  środków 

finansowych Biblioteki na zakup zasobów elektronicznych oraz perspektywy zakupu nowych baz danych. 

Wspomniała także o rezygnacji z subskrypcji baz danych, których wykorzystanie jest niskie. 

Ze względu na inną, niż w ubiegłym roku, klasyfikację środków finansowych Biblioteki, część baz danych 

zostanie zakupiona ze środków w ramach puli na cele dydaktyczne. W ramach tej puli zostaną opłacone 

takie bazy jak np.: Ibuk Libra, PKN Wiedza oraz Thomson Reuters Eikon. Planowane są także zakupy 

kilku nowych zasobów elektronicznych, w tym baz wydawnictw SAGE oraz Taylor&Francis. 

Kolejnym punktem posiedzenia Rady było omówienie oceny parametrycznej Wydziałów Uczelni, 

prowadzonej w ramach modułu sprawozdawczego PBN, do którego dane wprowadzali pracownicy 

Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału EZiT. Wszystkie Wydziały (zwłaszcza IE) wypadły relatywnie 

korzystnie w kwestii parametrycznej oceny dorobku, w kwestii wystąpień i publikacji zagranicznych. 

Następnie pochylono się nad wnioskiem o awans na stanowisko kustosza dyplomowanego pani mgr 

Agnieszki Dramińskiej. Dyrektor Świrad przedstawiła sylwetkę i osiągnięcia pani Dramińskiej oraz 

pozytywnie rekomendowała jej awans. W następujących głosowaniu tajnym, Rada jednogłośnie 

opowiedziała się za pozytywną rekomendacją awansu pani mgr Agnieszki Dramińskiej. 

Dyrektor Świrad przedstawiła Radzie postępy przenosin personelu Wydawnictwa do pomieszczeń budynku 

Biblioteki. Omówiła także kwestie związane z komercyjnym zagospodarowaniem pomieszczeń parteru 

Biblioteki (wynajęciem powierzchni dla kawiarenki oraz zagospodarowanie sali wystawowej) oraz 

planowanym wprowadzeniem naliczania kar pieniężnych za przetrzymanie wypożyczonych książek. 

Doktor Kościewicz przedstawił zaangażowanie Biblioteki Głównej w przygotowania odbywającego się w 

sierpniu br. kongresu IFLA oraz związanej z nim konferencji satelickiej zaplanowanej w budynku 

Biblioteki w dniu 18 sierpnia. Omówił także wyniki badania ankietowego satysfakcji użytkowników 

Biblioteki, jakie przeprowadzono w Bibliotece Głównej między 20 lutym a 30 kwietnia br.  

Protokołował 

Dawid Kościewicz 


