Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Lista obecności, znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP.

Program posiedzenia Rady Bibliotecznej

1. Zaopiniowanie ocen bibliotekarzy dyplomowanych : Renata Ciesielska-Kruczek,
Halina Grzywacz, Gabriela Meinardi, Ewa Piotrowska, Stanisław Skórka, Dorota
Wilk, Renata Zając
2. Zaopiniowanie dorobku kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego pp. Agnieszki
Folgi i Joanny Kołakowskiej
3. Wolne wnioski.
Ad. 1. Dyrektor BG dr Stanisław Skórka przedstawiał kolejno oceny bibliotekarzy
dyplomowanych. W ocenach ujęto tylko wydarzenia z ostatnich dwóch lat.
Mgr Renata Ciesielska-Kruczek - kierownik biblioteki sekcji angielskiej w Instytucie
Neofilologii:
-

udział w grancie finansowanym przez MNISW na projekt retrokonwersji zbiorów,

-

publikacje, udział w konferencjach, redakcja czasopisma „Biblioteka i Informacja” nr
2.

Wyniki głosowania: 11 osób uprawnionych, 11 głosów na tak.
Mgr Halina Grzywacz - kierownik Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa,
-

organizacja spotkań „Na kanapie’ z autorami książek, ciekawymi osobami,
pracownikami nauki itp.

-

praca badawcza poświęcona bibliotekom dzielnicy Podgórze w Krakowie, udział w
konferencjach.

Wynik głosowania: 11 głosów na tak.
Mgr Gabriela Meinardi (trzecia ocena), 36 lat pracy w Bibliotece Instytutu Neofilologii
-

udział w konferencjach, publikacje, redakcja czasopisma „Biblioteka i Edukacja”,

-

współpraca z Instytutem Francuskim i innymi instytucjami polsko-francuskimi,

-

udział w grancie na projekt retrokonwersji zbiorów.

Wynik głosowania: 11 głosów na tak.
Mgr Ewa Piotrowska (druga ocena) – sekretarz naukowy BG:
- udział w programie Erasmus wyjazd do Hiszpanii,
- współredakcja monografii po konferencyjnej Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej.
Głosowanie: 12 głosów na tak (doszła jedna osoba).
Dr Stanisław Skórka (ocenę przedstawił pan prorektor prof. Kazimierz Karolczak)
- kierownik grantu finansowanego przez MNISW,
- uczestnictwo w komitecie organizacyjnym obchodów 70 –lecia Uczelni,
- praca badawcza (3 publikacje, udział w 5 konferencjach),
- organizacja warsztatów dla dyrektorów bibliotek krakowskich,
- udział w programie Erasmus wyjazd do Hiszpanii
- organizacja Muzeum Podręcznika.
Głosowanie: 11 głosów na tak.
Mgr Dorota Wilk - kierownik Oddziału Informacji Naukowej
- w związku z parametryzacja Uczelni, mgr Dorota Wilk nadzoruje punktację dla
poszczególnych publikacji pracowników Uczelni
- szkolenia on-line dla studentów na platformie Moodle,
- starania o testowe dostępy do baz danych czasopism naukowych i innych
Głosowanie: 11 głosów na tak.
Mgr Renata Zając – zastępca Dyrektora BG
- obroniona rozprawa doktorska w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- publikacje, udział w konferencjach.
Głosowanie 12 głosów na tak.
Ad. 2. W związku ze zmianą procedury uzyskiwania tytułu bibliotekarza dyplomowanego
(zarządzenie Rektora z dnia 17 lutego 2014 r.) wpłynęły dwa wnioski do zaopiniowania
dorobku kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych. Oba przedstawił dyrektor BG.

Mgr Agnieszka Folga:
 szereg publikacji współautorskich,
 udział w komitecie organizacyjnym konferencji,
 działalność promocyjna Biblioteki Głównej.

Pan prof. UP Krzysztof Ciepliński zadał pytanie o tryb zatrudniania na stanowisku
bibliotekarza dyplomowanego Pan Prorektor odpowiedział, że obowiązuje umowa o prace na
czas określony i ocena co dwa lata.
Głosowanie: 12 głosów na tak.
mgr Joanna Kołakowska
 promocja Biblioteki Głównej (warsztaty biblioterapeutyczne, sponsoring, organizacja
konferencji itp.),
 publikacje, udział w konferencjach.
Pani mgr Dorota Wilk jako bezpośredni przełożony poparła starania mgr A. Folgi i mgr
J. Kołakowskiej, oceniając wysoko ich prace w dziale Informacji Naukowej.
Głosowanie: 12 głosów na tak.

Ad.3. Wolne wnioski
Pan prof. UP Rafał Solewski zwrócił uwagę na ofertę Lambert Academy Publishing, która
składa propozycje na bezpłatne drukowanie publikacji naukowych w języku angielskim,
przywłaszczając sobie jednak prawa autorskie. Prośba o informacje i kwerendę LAP. Zwrócił
się z pytaniem o możliwość

umieszczania tekstów w języku angielskim

na stronach

Biblioteki Cyfrowej (ale z potrzebą tłumaczenia z języka polskiego).
Prorektor Kazimierz Karolczak odpowiedział, że nie ma grantów na tłumaczenia, tylko na
edycje źródeł – obcojęzycznych pomników kultury polskiej, natomiast przychylił się do
prośby o sprawdzenie LAP. Poleca również publikowanie w obcojęzycznych czasopismach
naukowych (wysoka punktacja).
Prof. UP Krzysztof Ciepliński również dostał ofertę z wydawnictwa LAP, zwrócił tez uwagę
na przypisywanie punktów do publikacji, które powinny obowiązywać z aktualnej listy na
2014 r., a nie z roku 2013.
Mgr Dorota Wilk stwierdziła, że Biblioteka Główna przyjęła zasadę przypisywania punktów
z listy z ubiegłego roku, która jest później korygowana na bieżąco.
Na tym posiedzenie rady Bibliotecznej zakończono.
Protokołowała Maria Wierzbiak

