
 

Pismo okólne Nr 16/2017/2018 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu Projektowego dotyczącego projektu pn. „Ucyfrowienie 

zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki 

całego kraju”   

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późń. zm.) 

 

ustalam, 

 

co następuje: 

§ 1 

 

1. Powołuję Zespół Projektowy dotyczący projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów 

akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” 

w następującym składzie:  

dr Aldona Chlewicka-Mączyńska – koordynator projektu z ramienia UKW 

Joanna Kosmeja – asystent koordynatora  

mgr Arletta Szyińska  – pracownik ds. finansowych  

mgr Luiza Łączka-Wojtecka – specjalista ds. zamówień publicznych 

mgr Iwona Popiela-Lica  – pracownik naliczający koszty wynagrodzeń w projekcie 

mgr Edyta Rybacka –  pracownik sporządzający dokumentację dot. zatrudnienia w projekcie  

 

2. W ramach Zespołu utworzone zostanie podzespoły:  

1) ds. digitalizacji : 

-   bibliotekarze UKW zaangażowani przy selekcji zasobu (2 osoby)  

- bibliotekarze UKW zaangażowani przy konserwacji zachowawczej zasobu pod nadzorem 

konserwatora (2 osoby)  

- pracownicy biblioteki UKW zaangażowani do pracy przy skanowaniu obiektów do formatu 

TIFF (6 osób)  

- bibliotekarze UKW zaangażowani do przetwarzania plików po skanowaniu do formatów 

odpowiednich do upowszechniania  (2 osoby) 

- bibliotekarze i informatycy zaangażowani do prac przy opracowaniu zasobu  

i upowszechnianiu go w Internecie (10 osób)  

 

2) ds. retrokonwersji : 

- pracownicy UKW zaangażowani do pracy przy retrokonwersji opisów bibliograficznych od 

postaci analogowej do cyfrowej (6 osób)  

 

3) promocyjny : 

 - autor koncepcji oraz grafik (2 osoby) wystaw ruchomych  

- pracownik UKW odpowiedzialny za utworzenie specjalnej zakładki na stronie www z 

opisem projektu oraz szerszymi informacjami o prowadzonych w nim działaniach (1 osoba)  

 

3. Do 1.08.2018 r. zakończona zostanie  rekrutacja pracowników do realizacji projektu. 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                    

 

 

 

 

             Rektor 

 

 

 

                                                                                             prof. dr hab. Jacek Woźny 


