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Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 17 grudnia 2021 r. 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady Bibliotecznej: 

 

1) mgr Małgorzata Świrad – dyrektor Biblioteki Głównej, 
2) dr Dawid Kościewicz – zastępca dyrektora Biblioteki Głównej, 
3) mgr Elżbieta Piotrowska – kierownik Biblioteki Filii, 
4) mgr Ewa Mydlarz – przedstawiciel pracowników Biblioteki Głównej będących nauczycielami 
akademickimi, 
5) mgr Alicja Giżyńska – przedstawiciel pracowników Biblioteki Głównej nie będących 
nauczycielami 
akademickimi, 
6) dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UEW – przedstawiciel Wydziału Ekonomii i Finansów, 
7) dr hab. Joanna Dyczkowska, prof. UEW – przedstawiciel Wydziału Zarządzania, 
8) dr inż. Ewa Biazik – przedstawiciel Wydziału Inżynierii Produkcji, 
 

Nieobecni byli: 
 
9) Oliwia Jafra – przedstawiciel Samorządu Studenckiego, 
10) mgr Milena Kowalska – przedstawiciel Samorządu Doktoranckiego. (nieobecność 
usprawiedliwiona) 
 

Spotkanie Rady Bibliotecznej uświetniła swoją obecnością Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – 
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska. 
 
W spotkaniu udział wzięły także panie Agnieszka Bobruk i Anna Hapeta, zaproszone do omówienia 
projektów realizowanych w Bibliotece w ramach programu ministerialnego Społeczna Odpowiedzialność 
Nauki. 
 
Przewodnicząca Rady Bibliotecznej, profesor Małgorzata Domiter, rozpoczęła spotkanie, po czym oddała 
głos dyrektor Małgorzacie Świrad.  
 
Po przedstawieniu agendy spotkania i odniesieniu się przez Panią Dyrektor do kwestii związanych ze 
sprawozdaniem z funkcjonowania Biblioteki, nastąpiła prezentacja dwóch zrealizowanych w Bibliotece 
projektów finansowanych zewnętrznie w ramach programu Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Projekt 
„Digitalizacja oraz rozpowszechnienie rozpraw doktorskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 
omówiła kierująca nim pani Anna Hapeta, pracownik Oddziału Zasobów Otwartej Nauki. Projekt 
„Retrokonwersja katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” omówiła 
pani Agnieszka Bobruk, kierownik Oddziału Udostępniania i Informacji o Zbiorach.  
 
Pani Rektor Bogusława Drelich-Skulska podziękowała za oba wystąpienia i podkreśliła ogromną wartość 
takich inicjatyw zarówno dla nauki, jak dla wizerunku Uczelni. Wyraziła przy tym nadzieję, że Biblioteka 
będzie realizowała podobne projekty w przyszłości, zwłaszcza w wymiarze służącym dalszemu 
umiędzynaradawianiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  
 
W kolejnej części spotkania pani Alicja Giżyńska, zastępca kierownika Oddziału Udostępniania i Informacji 
o Zbiorach, przedstawiła zasady funkcjonowania obsługi czytelników w warunkach pandemicznych oraz 
omówiła działania podjęte w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do usług bibliotecznych.  



2 
 

 
Doktor Dawid Kościewicz omówił kwestię zdalnej realizacji edukacji bibliotecznej i prowadzenia szkoleń z 
obsługi naukowych i biznesowych baz danych. Pani doktor Ewa Biazik wyraziła przekonanie, że warto 
mocniej promować szkolenia dotyczące baz danych i innych narzędzi wspomagających naukę i dydaktykę.  
 
W kontekście spraw różnych, przedyskutowano kwestie związane z technicznymi problemami 
dotyczącymi używania serwera proxy do korzystania z baz danych oraz kwestię błędnej nazwy Uczelni w 
części zagranicznych serwisów.  
 
Na koniec spotkania, Pani Rektor Bogusława Drelich Skulska podziękowała członkom Rady Bibliotecznej 
oraz całej społeczności Biblioteki za zaangażowanie w działania na rzecz coraz lepszego funkcjonowania 
Uczelni. Wyraziła również gotowość dalszego wspierania aktywności i inicjatyw służących podnoszeniu 
pozycji Uniwersytetu, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym.  
 
Po zamknięciu wszystkich kwestii, Pani Przewodnicząca Małgorzata Domiter zakończyła zebranie. 

 
Spotkanie odbyło się w formie zdalnej. 

 

Protokołował 

Dawid Kościewicz 


