Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 16 maja 2019 r.

W dniu 16 maja 2019 roku o godz. 10.30 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, któremu
przewodniczyła prof. dr hab. Renata Oczkowska.
W posiedzeniu uczestniczyło 11 przedstawicieli Rady.
Załącznik nr 1- lista obecności
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za 2018 r.
2. Zaopiniowanie wniosków o coroczne nagrody Rektora dla pracowników Biblioteki Głównej.
3.

Sprawy różne.

Ad 1.
Dyrektor BG przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki za 2018 rok, które w pełnej wersji
zostało przesłane we wcześniejszym terminie wszystkim członkom Rady. Dyrektor podkreśliła, że
w 2018 roku w wyniku przeprowadzonej zmiany struktury organizacyjnej BG, podjęto liczne
działania dostosowujące organizację Biblioteki. Jako przykład wymieniła połączenie Czytelni
Głównej z Czytelnią Czasopism. Zwróciła uwagę na niepokojącą tendencję zmniejszania się stale
zakupu książek do Biblioteki, spowodowaną wzrostem ich cen, przy pozostającym na stałym poziomie
budżecie na zakup materiałów bibliotecznych.
Przewodnicząca RB postawiła wniosek o głosowanie w sprawie
przyjęcia sprawozdania
z działalności Biblioteki W głosowaniu jawnym członkowie Rady jednomyślnie przyjęli
sprawozdanie.
Ad 2.
Dyrektor BG przedstawiła propozycje wnioskowanych pracowników Biblioteki do nagrody Rektora
za 2018 rok. Na początku omówiła kandydaturę bibliotekarza dyplomowanego, dla którego wnioskuje
o nagrodę za działalność organizacyjną. W głosowaniu tajnym w sprawie tej kandydatury oddano 9
głosów za oraz jeden wstrzymujący się. Następnie dyrektor BG przedstawiła listę 21 wyróżniających
się pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wcześniej zgłoszonych przez
kierowników poszczególnych Oddziałów. Wszystkie kandydatury zostały jednogłośnie poparte przez
członków Rady w głosowaniu tajnym.
Ad 3.
Dyrektor BG przedstawiła swoje starania u władz Uczelni w sprawie zachowania nabytych dotychczas
praw bibliotekarzy do 36-dniowego urlopu, a także przedstawionych propozycji zapisów dotyczących
statusu bibliotekarzy dyplomowanych w nowym Statucie. Prof. dr hab. Edward Molendowski wystąpił
z propozycją przygotowania przez Radę Biblioteczną skierowanego do władz Uczelni pisma
popierającego te starania. Rada jednogłośnie przyjęła wniosek.
Na koniec posiedzenia Dyrektor BG przedstawiła członkom Rady wniosek w sprawie awansu
pracownika BG z obecnie zajmowanego stanowiska młodszego bibliotekarza na bibliotekarza.
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