
REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII 
EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU 

 
przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. 

 
System biblioteczno – informacyjny 
 

§ 1 

System biblioteczno - informacyjny Uczelni tworzą:  

1. Biblioteka Główna, 
2. biblioteki wchodzące w skład jednostek organizacyjnych AE zwane bibliotekami 

zakładowymi. 

§ 2 

Biblioteki Uczelni działają na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U.2005 nr 164, poz.1365), ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. 
(Dz.U.1997 nr 85 poz. 539), Statutu Akademii Ekonomicznej uchwalonego 18 maja 2006 r., 
niniejszego Regulaminu oraz na mocy odrębnych ustaw, zarządzeń i regulaminów w takim 
zakresie, w jakim dotyczą one ich struktury i działania. 

§ 3 

Biblioteki tworzące System biblioteczno-informacyjny są bibliotekami o charakterze publicz-
nym w zakresie wynikającym z ich regulaminu. 

§ 4 

Podstawą Systemu biblioteczno-informacyjnego jest Biblioteka Główna, która pełni zadania 
usługowe, dydaktyczne i naukowe. Biblioteka Główna jest centralnym ośrodkiem informacji 
naukowej Uczelni. 

§ 5 

Biblioteki zakładowe wchodzące w skład jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzą 
obsługę biblioteczno-informacyjną w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej tych 
jednostek. 

§ 6 

Biblioteki zakładowe mogą być tworzone, przekształcane i znoszone w miarę uzasadnionych 
potrzeb naukowych i dydaktycznych zarządzeniem rektora na wniosek Rady Bibliotecznej. 

§ 7 

Nadzór merytoryczny nad ich działalnością sprawuje dyrektor Biblioteki Głównej. Organiza-
cję i zasady korzystania ze zbiorów biblioteki zakładowej określa regulamin zaopiniowany 
przez dyrektora Biblioteki Głównej a uchwalony przez radę wydziału. 
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§ 8 

Biblioteki zakładowe opracowują roczne sprawozdania ze swej działalności, stanowiące pod-
stawę do opracowania przez dyrektora Biblioteki Głównej rocznego sprawozdania meryto-
ryczno-finansowego z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego. 

§ 9 

Podstawowym celem Systemu biblioteczno-informacyjnego jest zaspokajanie potrzeb użyt-
kowników, zapewnianie im dostępu do zbiorów oraz informacji naukowej. 

§ 10 

Do zadań Systemu należy w szczególności:  

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie piśmiennictwa polskiego 
i zagranicznego oraz innych materiałów bibliotecznych w zakresie odpowiadającym po-
trzebom Uczelni i wynikającym z krajowego planu specjalizacji oraz publicznej dostępno-
ści bibliotek, 

2. bezpośrednia działalność informacyjna dla użytkowników, 

3. prowadzenie działalności dydaktycznej w formie:  

• przysposobienia bibliotecznego dla studentów, 
• współudziału w prowadzeniu zajęć objętych programami studiów, 
• szkolenia użytkowników w zakresie korzystania z zasobów Biblioteki, 
• doskonalenia zawodowego pracowników innych bibliotek naukowych, 
• praktyk wakacyjnych dla studentów bibliotekoznawstwa. 

4. działalność naukowa w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i nauki o 
książce oraz prace bibliograficzne, dokumentacyjne i edytorskie, 

5. współpraca z bibliotekami oraz innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i 
zagranicą. 

6. Do zadań Biblioteki Głównej należy ponadto:  

• dokumentowanie i prowadzenie bibliografii dorobku piśmienniczego pracowników 
Uczelni,  

• koordynowanie działalności bibliotek, o których mowa w § 1 p. 2,  
• szkolenie i poradnictwo metodyczne dla pracowników bibliotek Uczelni. 
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Rada Biblioteczna 
 

§ 11 

Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym rektora i wspomaga dyrektora Biblioteki 
Głównej w wykonywaniu jego zadań w odniesieniu do systemu biblioteczno-informacyjnego.  

§ 12 

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:  

1. po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału wybranym przez właściwą radę 
wydziału, 

2. dyrektor Biblioteki Głównej, 

3. zastępca dyrektora Biblioteki Głównej, 

4. 2 bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Bibliotece Głównej, 

5. jeden przedstawiciel pracowników Biblioteki Głównej, 

6. jeden przedstawiciel Samorządu Studenckiego, 

7. jeden przedstawiciel doktorantów, 

8. kierownik Biblioteki Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, 

9. jeden przedstawiciel Studium Języków Obcych. 

 

§ 13 

Szczegółowy tryb wyboru przedstawicieli do Rady Bibliotecznej określa Statut AE. 

§ 14 

Rada Biblioteczna wybiera na pierwszym posiedzeniu swego przewodniczącego. Przewodni-
czącym Rady nie może być dyrektor Biblioteki Głównej. 

§ 15 

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:  

1. przedkładanie rektorowi opinii i wniosków dotyczących: funkcjonowania systemu biblio-
teczno-informacyjnego, oraz struktury i organizacji Biblioteki Głównej i bibliotek zakła-
dowych, 

2. opiniowanie wniosków o przyznanie pracownikom Systemu nagród ministra i odznaczeń 
państwowych, 

3. opiniowanie wniosków dotyczących bibliotekarzy dyplomowanych. 
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§ 16 

Rada Biblioteczna jest powoływana przez rektora na okres trwania jego kadencji. 

§ 17 

Posiedzenia Rady Bibliotecznej zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż 2 razy w roku 
akademickim. 

 

Dyrektor Biblioteki Głównej
 

§ 18 

Dyrektor działa zgodnie z postanowieniami § 13 Statutu. 

§ 19 

Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki Głównej, ustala zakresy obo-
wiązków kierowników komórek organizacyjnych Biblioteki i zatwierdza zakresy obowiąz-
ków pozostałych jej pracowników. 

§ 20 

Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz. 

§ 21 

Do obowiązków dyrektora należy kierowanie działalnością Biblioteki, a w szczególności: 

1. inicjowanie nowych kierunków działania zgodnie ze współczesnymi tendencjami bibliote-
karstwa i informacji naukowej, 

2. opracowywanie planów działalności i rozwoju oraz planów rzeczowo-finansowych 
Biblioteki Głównej zgodnie z ustalonymi kierunkami, 

3. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności Biblioteki Głównej, 

4. stwarzanie warunków do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki przez dbałość o ob-
sadę i doskonalenie kadry pracowniczej, czuwanie nad właściwą realizacją polityki gro-
madzenia zbiorów i nad zaopatrzeniem Biblioteki w potrzebne do jej działania urządzenia 
i materiały oraz czuwanie nad zapewnieniem pracownikom należytych i zgodnych z wy-
maganiami bhp warunków pracy. 

§ 22 

  Sposób powoływania dyrektora Biblioteki Głównej określa § 13 Statutu Akademii 
Ekonomicznej. 
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§ 23 

Rektor na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej 
może powołać jego zastępców. 

§ 24 

Zakres czynności zastępców dyrektora określa dyrektor Biblioteki Głównej  

 

Organizacja Biblioteki Głównej 

§ 25 

W Bibliotece Głównej mogą istnieć następujące jednostki organizacyjne: oddziały, sekcje 
wewnątrzoddziałowe, samodzielne stanowiska, zespoły międzyoddziałowe. 

§ 26 

Szczegółową strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej zatwierdza rektor na wniosek dy-
rektora Biblioteki. 

§ 27 

W celu realizacji ściśle określonych zadań, wykraczających poza zakres działania jednego 
oddziału, powołuje się zespół międzyoddziałowy na czas określony. Zespół powołuje dyrek-
tor Biblioteki. 

 

Kierownik oddziału Biblioteki Głównej

§ 28 

Kierownik oddziału: 

1. odpowiada przed dyrektorem Biblioteki Głównej za realizację zadań ustalonych dla od-
działu w ramach systemu biblioteczno - informacyjnego AE, w szczególności:  

2. wnioskuje w sprawie struktury organizacyjnej oddziału i odpowiada za prawidłowe jego 
funkcjonowanie, 

3. inicjuje nowe kierunki działania zgodnie ze współczesnymi tendencjami bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej, organizuje realizację przyjętych inicjatyw, 

4. organizuje i kontroluje bezpośrednio lub pośrednio (zależnie od struktury) bieżące prace 
oddziału, 

5. inicjuje i może organizować różne formy stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 
naukowych pracowników oddziału, 

6. opracowuje perspektywiczne plany pracy i rozwoju oddziału, 
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7. prowadzi sprawozdawczość oddziału, 

8. przedkłada wnioski w sprawach etatowych, lokalowych i wyposażenia oddziału, sprawuje 
opiekę nad lokalem i wyposażeniem, 

9. ocenia pracę i wnioskuje w sprawach personalnych, zwłaszcza: obsady, uposażeń, awan-
sów, nagród i odznaczeń dla pracowników oddziału, 

10. ustala zakres obowiązków służbowych pracowników oddziału, 

11. zapewnia poradnictwo merytoryczne w zakresie specjalizacji oddziału wszystkim 
bibliotekom systemu biblioteczno-informacyjnego AE, 

12. w przypadku złożonej struktury oddziału wszystkie decyzje dotyczące podległych jedno-
stek organizacyjnych konsultuje z ich kierownikami, 

13. na czas nieobecności wyznacza swojego zastępcę, który przejmuje jego obowiązki. 

§ 29 

Kierowników oddziałów i obsadę samodzielnych stanowisk Biblioteki Głównej powołuje na 
czteroletnią kadencję rektor na wniosek dyrektora Biblioteki. 

 
 
Kierownik biblioteki wydziałowej

§ 30 

Kierownik biblioteki, o której mowa w § 1 p.2 kieruje biblioteką wydziałową, a w szczegól-
ności: 

1. wnioskuje w sprawie struktury organizacyjnej biblioteki i odpowiada za jej prawidłowe 
funkcjonowanie, 

2. inicjuje i wyznacza nowe kierunki działania zgodnie ze współczesnymi tendencjami roz-
woju bibliotekarstwa i informacji naukowej, organizuje realizację przyjętych inicjatyw, 

3. realizuje ustaloną politykę gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, 

4. organizuje działalność biblioteki, 

5. inicjuje różne formy stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych 
pracowników biblioteki, 

6. ma prawo zwracania się do Biblioteki Głównej we wszystkich sprawach dotyczących 
biblioteki, 

7. odpowiada przed władzami właściwej jednostki organizacyjnej oraz Biblioteki Głównej 
za działalność biblioteki wydziałowej. 

8. opracowuje perspektywiczne plany pracy i rozwoju biblioteki oraz projekty rocznych 
planów rzeczowo-finansowych, 

9. prowadzi sprawozdawczość biblioteki, 

10. wnioskuje w sprawach etatowych, lokalowych i wyposażenia biblioteki, sprawuje opiekę 
nad lokalem i wyposażeniem, 
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11. ocenia pracę i wnioskuje w sprawach personalnych, zwłaszcza: obsady, uposażeń, awan-
sów, nagród i odznaczeń pracowników biblioteki, 

12. ustala zakres obowiązków służbowych pracowników biblioteki, 

13. reprezentuje bibliotekę wobec władz i na zewnątrz, 

14. na czas swojej nieobecności wyznacza zastępcę, który przejmuje jego obowiązki. 

§ 31 

Kierownika biblioteki, o której mowa w § 1 p. 2, powołuje rektor na wniosek dyrektora 
Biblioteki Głównej po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej i rady wydziału. 

 

Pracownicy

§ 32 

Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do pracowników Biblioteki Głównej  i do 
tych osób zatrudnionych w bibliotekach zakładowych, które są pracownikami służby 
bibliotecznej. 

§ 33 

Biblioteka Główna może zatrudniać: 

1. bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej, 

2. pracowników służby bibliotecznej, 

3. informatyków, 

4. pracowników administracyjnych, 

5. pracowników technicznych, 

6. pracowników obsługi. 

§ 34 

Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia rektor na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej. 

§ 35 

Prawa i obowiązki pracowników normują obowiązujące przepisy prawne i postanowienia 
niniejszego regulaminu. 

 

 7



Zasady korzystania z zasobów Systemu biblioteczno – informacyjnego 

§ 36 

Prawo do korzystania z usług Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych posiadają 
wszyscy zainteresowani. 

§ 37 

Zbiory biblioteczne są udostępniane nieodpłatnie: 

1. w czytelniach, 

2. poprzez wypożyczanie indywidualne poza Bibliotekę, 

3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne. 

§ 38 

W czytelniach Biblioteki udostępnia się zbiory własne, sprowadzane drogą wypożyczeń 
międzybibliotecznych oraz zasoby internetowe. 

§ 39 

Wypożyczanie indywidualne poza bibliotekę prowadzi Wypożyczalnia Miejscowa. Prawo do 
wypożyczeń nabywa użytkownik po spełnieniu warunków określonych w regulaminie. 

§ 40 

Prawo do korzystania z wypożyczalni Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału 
Gospodarki Regionalnej i Turystyki mają: 

1. pracownicy i studenci wrocławskich szkół wyższych uczestniczących w porozumieniu 
uczelni wrocławskich,  

2. emerytowani pracownicy naukowi AE, 

3. inni użytkownicy indywidualni po opłaceniu kaucji. 

§ 41 

Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów Systemu określa regulamin Udostępniania 
Zbiorów wprowadzony przez rektora na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej po 
zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej. 
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