PoRoZUMlENlE

o współpracy zawarte

w dniu 21,.05. 2OL4 r.

pomiędzy:

Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (SBP) organizacją pożytku publicznego z siedzibą
w Warszawie, 00-335 ul. Konopczyńskiego 5/7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0OO0081477, reprezentowa ną przez Przewod niczącą Elżbietę Stefa ńczyk
a

Konferencją Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych reprezentowaną przez Przewodniczącą Sylwię
Czacharowską , dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza
Kotarbińskiego w Olsztynie
zwanymi dalej stronami Porozumienia.

§1

L.

przedmiotem Porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie opracowania
projektu,,Ana liza Fu n kcjo nowa nia Bibliotek", zwa nego da lej AFB.

2.

Współpraca w ramach Porozumienia realizowana jest
funkcjonowania bibliotek w Polsce, poprzez m.in.:

2.L.

z

i

wdroŻenia

wykorzystaniem metod i narzędzi oceny

promocję idei izałożeńprojektu w portalu sbp.pl i na stronie internetowej Konferencji.

2.2.

organizację pozyskiwania i weryfikacji danych do utworzonej w ramach projektu bazy
danych w celu opracowywania wskaźników i standardów dla polskich bibliotek
pedagogicznych.

2.3,

Prowadzenie badań porównawczych i analiz w obszarze bibliotek pedagogicznych oraz
publikowania wyników tych badań.

2.4,

Utrzymywanie serwisu internetowego AFB w zakresie bibliotek pedagogicznych.

§2

1.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach współpracy zobowiązuje się do:

1.1.

udostępnienia portalu sbp.pl na potrzeby związane zrealizaqą projektu.

L.2.

Zapewnienia promocji projektu w wydawnictwach SBP.

1.3.

Udostępnienia dla realizacji projektu oprogramowania ,,Aplikacja do gromadzenia,
analizy i prezentacji wskaŹników funkcjonalnościbibliotek", w częścidotyczącej bibliotek
pedagogicznych.

t.4-

Podejmowania uzgodnionych działań dla pozyskiwania środków finansowych na

utrzymanie i rozwój projektu,

2.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych w ramach współpracy zobowiązuje się do:

2.L.

WsParcia merytorycznego działań podjętych w ramach współpracy szczególnie w
obszarze metod prowadzenia badań porównawczych i analiz, wykorzystania technologii
informatycznych, organizacji warsztatów szkoleniowych dla bibliotekarzy

i

analizatorów,

2.2.

WsPierania działań SBP w zakresie pozyskiwania środków finansowych na utrzymanie
rozwój projektu.

2.3.

Promocji na stronach internetowych Konferencji działań podejmowanych w ramach
projektu.

§3

1.

strony wyznaczą osoby do współpracy w zakresie określonym porozumieniem.

2.

Ze strony Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za współpracę odpowiadać będą:

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska tel. 601 772 9O9 e-mail: i.pasztaleniec-iarzvnska@sbp.pl
dr Anna Grzecznowska tel. 22 825 83 74 e-mail: a.grzecznowska@sbp.p|

3.

Ze strony Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych za współpracę odpowiadać będzie:

GrażYna Leonowicz te\.22 810 46 64,798935372e-mail: g.leonowicz@pbw.waw.p|

§4

L

Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jego

podpisania.

2.

OdstąPienie od porozumienia jest możliwe po uprzednim wykonaniu wszelkich zadań i
zobowiązań wynikających z jego zapisów i jest poprzedzone półrocznym okresem
wYPowiedzenia. W uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia może zostać skrócony

wyłącznie za zgodąstron porozum ienia.

3.

Zgoda na skrócenie okresu wypowiedzenia odbywa się na podstawie aneksu do niniejszego
porozumienia.

i

]l
t.

F

i

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

jednym dla każdej ze stron.
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