UCHWAŁA NR 10/7/2009
Senatu Politechniki Białostockiej
z dnia 26 lutego 2009 roku

¾

w sprawie opinii dotyczącej treści Regulaminu Rady Bibliotecznej Politechniki Białostockiej

Działając na podstawie § 68 ust 2 Statutu Politechniki Białostockiej, Senat postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Regulamin Rady Bibliotecznej Politechniki Białostockiej, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR
prof. Tadeusz Citko

REGULAMIN RADY BIBLIOTECZNEJ POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
§1
1. Rada biblioteczna jest organem opiniodawczym rektora.
2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału i instytutu międzywydziałowego i
ogólnouczelnianego, powołanym przez rektora spośród nauczycieli akademickich
posiadających co najmniej stopień doktora;
2) dyrektor biblioteki Uczelni;
3) dwóch pracowników biblioteki powołanych przez rektora;
4) jeden doktorant delegowany przez uczelniany organ samorządu doktorantów;
5) jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.
3. Rada biblioteczna wybiera na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego spośród członków rady, o
których mowa w ust. 2 pkt. 1.
4. Przewodniczący rady może zapraszać na posiedzenia inne osoby - z własnej inicjatywy lub na
wniosek członków rady bibliotecznej.
§2
Kadencja rady bibliotecznej trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 września w roku wyborów, a
kończy z dniem 31 sierpnia w roku upływu kadencji.
§3
1. Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i
funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności:
1) określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych;
2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki
Uczelni;
3) opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki Uczelni składanych rektorowi;
4) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego biblioteki Uczelni oraz sprawozdań z
wykonania planu;
5) opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki Uczelni.
§4
1. Posiedzenie rady bibliotecznej zwołuje przewodniczący co najmniej raz na semestr, a także na
żądanie co najmniej 1/3 liczby członków rady lub na żądanie rektora.
2. Obecność członka rady na posiedzeniach jest obowiązkowa. O przyczynach planowanej
nieobecności członek ma obowiązek powiadomić przewodniczącego rady przed posiedzeniem.
3. Posiedzenia rady są protokołowane.
§5
1. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
1) w indywidualnych sprawach osobowych;
2) na wniosek przewodniczącego;
3) na wniosek co najmniej dwóch członków rady obecnych na posiedzeniu.
2.Pozostałe uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

