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REGULAMIN DZIAŁANIA
RADY BIBLIOTECZNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU
§1
W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku działa rada biblioteczna, która jest organem
opiniodawczym Rektora oraz organem doradczym dyrektora biblioteki uczelnianej
w wykonywaniu zadań związanych z działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego,
którego częścią jest Biblioteka uczelniana.
§2
Rada biblioteczna jest wybierana na okres kadencji władz Akademii.
§3
W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1. powołani przez Rektora nauczyciele akademiccy: po jednym przedstawicieli
z każdej podstawowej jednostki organizacyjnej,
2. dyrektor Biblioteki uczelnianej,
3. przedstawiciel studentów delegowany przez uczelniany organ samorządu
studenckiego,
4. przedstawiciel
doktorantów delegowany przez uczelniany organ samorządu
doktoranckiego.
§4
Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany przez członków rady z jej grona.
§5
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 uczelnianej,
3. opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki uczelnianej składanych Rektorowi,
4. opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego biblioteki uczelnianej
oraz sprawozdań z wykonania planu,
5. przedstawianie kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki uczelnianej.
§6
1. W celu realizacji swoich zadań rada biblioteczna obraduje na posiedzeniach.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie zwyczajne z własnej inicjatywy lub na
wniosek Rektora, dyrektora biblioteki uczelnianej , lub co najmniej 1/4 członków
nie rzadziej niż dwa razy w roku.
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3. Przewodniczący może też, w ważnych przypadkach, zwoływać nadzwyczajne
posiedzenia rady bibliotecznej dla omówienia konkretnej sprawy.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu rady bibliotecznej, z wyjątkiem posiedzeń zwołanych
w trybie nadzwyczajnym, powinno zawierać porządek obrad i zostać przesłane
członkom co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.
§7
1. Rada biblioteczna może powoływać ze swego składu stałe lub doraźne komisje
doradcze w określonych przez radę biblioteczną sprawach.
2. Do udziału w pracach Komisji mogą być także zapraszane osoby nie będące
członkami rady bibliotecznej. Przewodniczący Komisji informuje radę o pracach
Komisji a po ich zakończeniu składa sprawozdanie.
§8
1. Rada biblioteczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile nie dotyczą one
spraw
personalnych,
które
podejmowane
są
w
głosowaniu
tajnym.
Przewodniczący, na wniosek co najmniej dwóch członków rady obecnych na
posiedzeniu, zarządza także głosowanie tajne w innych sprawach niż personalne.
2. Uchwały rady bibliotecznej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.
3. Uchwały rady bibliotecznej podjęte w granicach jej kompetencji, obowiązują
dyrektora i pozostałych pracowników biblioteki uczelnianej.
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