
Porozumienie o współpracy
(zwane da lej Porozumieniem)

zawarte w dniu 19 września 2018 roku pomiędzy

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego I,6I-7L2 Poznań,

reprezentowanym przez Prorektora ds. kadry ifinansów prof. UAM dr hab. Tadeusza Wallasa
a

Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, organizacją pożytku publicznego, ul. Konopczynskiego 5/7,
00-335 Warszawa, reprezentowanym przez Przewodniczącą Joannę PasztaleniecJarzyńską.

§1
Celem Porozumienia jest ustalenie zakresu współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
(będącej jednostką Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza w Poznaniu) ze Stowarzyszeniem
Bibliotekarzy Polskich przy realizacji projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB).

Biblioteka U niwersytecka w Poznaniu zapewnia :

. utrzymanie serwera i odpowiedniej przestrzeni dyskowej dla aplikacji AFB, której
właścicie lem jest Stowa rzysze n ie Bi bl iote ka rzy Po lskich;

o udział informatyków zatrudnionych w Bibliotece w pracach związanych z funkcjonowaniem
oprogramowania projektu AFB, gromadzeniem i przetwarzaniem danych;

o współpracę administratora/ów bazy danych AFB z koordynatorami baz AFBN, AFBą AFBE
oraz przedstawicielem Stowarzyszenia wskazanym przez Zarząd Główny SBP.

Stowa rzyszen ie Bi b l iote ka rzy Po lskich zo bowiązuje się do :

o podejmowania, we współpracy z partnerami, starań o pozyskiwanie środków finansowych na

realizację zadanzwiązanych z utrzymywaniem i rozwojem projektu;

. zapewnienia współpracy administratorów portalu sbp.pl z administratorami bazy danych AFB
i informatykami zatrudnionymi w Bibliotece U niwersyteckiej w Poznaniu;

. promocji roli Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w projekcie AFB w wydawnictwach
firmowanych przez SBP;

o umieszczenia logo Biblioteki uniwersyteckiej w poznaniu w serwisie internetowym projektu

AFB.

§2
Porozumienie zawarto na okres 2lat,z możliwością jego przedłużenia na podstawie aneksu zawartego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§3
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Stron Porozumienia :
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