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Regulamin Rady Projektu
I.

O Projekcie
1. Celem projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek ( AFB) jest opracowanie, wdrożenie oraz
propagowanie jednolitych metod i narzędzi analizowania działalności bibliotek naukowych,
publicznych i pedagogicznych w Polsce w oparciu o wskaźniki funkcjonalności, a także
badanie satysfakcji użytkowników bibliotek.
2. Zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) projekt jest realizowany
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) w porozumieniu z Konferencją Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP), Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich
Bibliotek Publicznych (KDWBP) i Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych (KDBP) z
udziałem bibliotek naukowych, publicznych i pedagogicznych.
3. Organem doradczym i opiniodawczym reprezentującym biblioteki, instytucje i organizacje
zaangażowane w realizację i rozwój projektu AFB jest Rada Projektu AFB, zwana dalej Radą.

II.

Zadania i skład Rady
1. Do zadań Rady należy:
a. opiniowanie dokumentów określających zasady funkcjonowania AFB,
b. opiniowanie harmonogramu prac AFB,
c. opiniowanie sprawozdań merytorycznych z realizacji AFB,
d. opiniowanie kierunków dalszego rozwoju AFB i projektów finansowania prac z tym
związanych,
e. promowanie idei AFB wśród bibliotek, instytucji i organizacji oraz władz
państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za rozwój bibliotek.
2. W skład Rady wchodzą:
a. przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (ZGSBP),
b. przedstawiciel Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
(KDBASP),
c. przedstawiciel Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych
(KDWBP),
d. przedstawiciel Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych (KDBP),
e. dyrektor instytucji, w której posadowiona jest baza danych,
f. przewodniczący Zespołu ds. badania efektywności bibliotek.
3. Członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady na okres trzech lat, z
możliwością wyboru na kolejne kadencje.
4. Bieżące informacje o AFB oraz o działalności Rady są przedstawiane przez członków Rady co
najmniej raz w roku na posiedzeniach ZG SBP oraz na spotkaniach Konferencji wymienionych
w punkcie I. 2.

III.

Organizacja i finansowanie Rady
1. Członków Rady wymienionych w pkt. II.2 a-d wyznaczają, w formie pisemnej, spośród
swojego grona odpowiednio ZG SBP oraz właściwe Konferencje.
2. Kadencja Rady trwa trzy lata.
3. Posiedzenia Rady, zwoływane przez jej przewodniczącego, odbywają się co najmniej raz w
roku.

4. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności
przynajmniej czterech członków, reprezentujących co najmniej trzech sygnatariuszy
niniejszego Regulaminu .
5. W posiedzeniach Rady bierze udział, z głosem doradczym, Sekretarz AFB.
6. Posiedzenia Rady są protokołowane.
7. Sprawy bieżące związane z działalnością Rady prowadzi Sekretarz AFB.
8. Biuro ZG SBP zapewnia warunki oraz pomoc w realizowaniu zadań Rady.
9. Koszty administracyjne związane z organizacją spotkań Rady pokrywane są przez Biuro ZG
SBP ze środków pozyskanych na realizację projektu AFB.
10.Koszty delegacji związane z organizacją spotkań Rady pokrywane są ze środków
pozyskanych na realizację projektu AFB lub środków własnych bibliotek, w których
zatrudnieni są członkowie Rady.
11.W przypadku nieprzyznania odpowiedniej dotacji na funkcjonowanie AFB lub z innych
ważnych powodów Rada, po konsultacji ze wszystkimi sygnatariuszami niniejszego
Regulaminu, przedkłada ZG SBP opinię o dalszym funkcjonowaniu AFB lub o jego
zawieszeniu.
IV.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez przedstawiciela Zarządu Głównego SBP oraz
Konferencji: Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich (KDBASP), Dyrektorów Wojewódzkich
Bibliotek Publicznych (KDWBP), Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych (KDBP).
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i dokonywane będą w
trybie uzgodnień pomiędzy organizacjami wymienionymi w pkt.1
3. Wszelkie kwestie sporne wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu strony
będą rozstrzygać polubownie.
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