
   REGULAMIN 

Honorowej Odznaki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

 

 
      I. Postanowienia ogólne 

1. Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 1998 r., decyzją Zarządu Głównego SBP   

             postanowiono wybić drugą edycję Honorowej Odznaki SBP w nowej formie 

             plastycznej. Wzór odznaki stanowi załącznik 1 do Regulaminu. 

2. Honorową Odznakę  SBP mogą otrzymać członkowie SBP z co najmniej 10-letnim 

              stażem za istotny dla rozwoju organizacji wkład pracy w funkcjonowanie jej struktur 

              oraz  promocję podejmowanych działań i zawodu bibliotekarza,  jak również osoby 

              nie należące do SBP,  w tym obywatele innych państw,  za  długoletnią współpracę i  

              wspieranie  różnych kierunków działalności SBP. 

3. Honorowej Odznace SBP towarzyszy imienna legitymacja (zał.2) 

 

      II. Tryb przyznawania Odznaki Honorowej SBP 

1. Organem uprawnionym do nadawania Odznaki jest Zarząd Główny SBP.  W jego 

 imieniu  decyzje na bieżąco podejmuje Prezydium ZG SBP. 

2. Organami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie Odznaki są: ZG SBP,  

zarządy okręgów, oddziałów i kół oraz zarządy komisji, sekcji  i zespołów    

              działających przy ZG SBP  przy czym, zarządy okręgów zatwierdzają wnioski 

              zarządów oddziałów,  które z kolei zatwierdzają wnioski zarządów kół . 

3. Wnioski sporządza się na odpowiednich formularzach ( zał.3), a następnie przesyła 

za pośrednictwem Biura ZG SBP do Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, która je 

opiniuje.   

4. Przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień przedstawia zaopiniowane wnioski 

na posiedzeniu  Prezydium ZG SBP. Decyzje podjęte przez  Prezydium ZG SBP 

zostają zapisane w protokole, a po zatwierdzeniu przez ZG SBP wpisane  na portalu 

SBP do elektronicznego rejestru nadań oraz opublikowane  w czasopismach 

organizacyjnych.  

5. Opiniowanie wniosków odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast  

nadawanie Odznaki Honorowej SBP co najmniej  raz na kwartał tak, aby przyznane 

odznaczenia można było wręczyć podczas ogólnopolskich lub lokalnych uroczystości 

SBP. 

 

III. Tryb wręczania Odznaki Honorowej SBP 

1. Na szczeblu krajowym wręczenia Odznaki dokonują Przewodniczący SBP, jego 

zastępcy lub  Sekretarz  Generalny SBP, a  na szczeblach niższych struktur SBP 

przewodniczący  zarządu danego okręgu SPB  lub inne osoby funkcyjne wyznaczone 

przez Przewodniczącego SBP. 

2. Wręczenie Odznaki winno mieć charakter uroczysty  i odbywać się podczas  

publicznych spotkań bibliotekarzy takich jak  Zjazdy Delegatów SBP,  obchody Dnia 

Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek, jubileusze, fora, konferencje. 
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