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Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, zwana dalej „Komisją" działa na podstawie Statutu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP). Jest organem opiniodawczym  
i  wspomagającym działalnośd ZG SBP. 
  

§ 1 
Podstawowym celem Komisji jest inspirowanie, opiniowanie oraz prowadzenie działalności 
związanej z tematyką edukacji informacyjnej (ang. information literacy).  
 

§ 2 
Komisja realizuje przyjęte cele przez: 
1. Przygotowywanie raportów o stanie rozwoju edukacji informacyjnej w polskim 
bibliotekarstwie. 
2. Inicjowanie programów służących podwyższeniu kompetencji informacyjnych 
użytkowników polskich bibliotek. 
3. Promocję edukacji informacyjnej. 
4. Współpracę międzynarodową z organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się tematyką 
edukacji informacyjnej. 
5. Organizowanie spotkao naukowych oraz różnych form edukacyjnych, służących 
podwyższaniu wiedzy i kompetencji bibliotekarzy w zakresie dydaktyki informacyjnej. 
6. Prowadzenie działalności informacyjnej. 
7. Opracowywanie materiałów z zakresu edukacji informacyjnej. 
 

§ 3 
1. Komisja opiera swoją działalnośd na pracy społecznej członków. 
2. Członkami Komisji mogą byd pracownicy bibliotek oraz osoby zainteresowane tematyką 
prac, bez względu na ich przynależnośd do SBP, z zastrzeżeniem, że tylko członkowie SBP 
mają bierne i czynne prawo wyborcze. 
3. Członkowie ustalają tryb pracy Komisji. 
 

§ 4 
1. Organem wykonawczym Komisji, który kieruje jej działalnością jest Zarząd Komisji. 
2. Zarząd Komisji składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza  
oraz kilku członków, o ile istnieje taka potrzeba. 
 

§ 5 
Do zadao Zarządu Komisji należy: 
1. Przygotowanie programów, opinii, ekspertyz w zakresie edukacji informacyjnej. 
2. Organizowanie sesji popularnonaukowych i naukowych, konferencji oraz szkoleo 
specjalistycznych.  
3. Przeprowadzanie analiz i badanie stanu rozwoju edukacji informacyjnej w polskim 
bibliotekarstwie. 
4. Informowanie o rozwoju edukacji informacyjnej za granicą. 
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5. Inspirowanie i nawiązywanie współpracy z organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się 
edukacją informacyjną w kraju i za granicą. 
6. Opiniowanie aktów normatywnych. 
7. Opracowywanie planów pracy oraz corocznych sprawozdao z działalności. 
8. Zatwierdzanie nowych członków Komisji. 
 

§ 6 
1. Posiedzenia Zarządu Komisji odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy 
do roku. 
2. Posiedzenia mogą odbywad się przy wykorzystaniu technologii informatyczno-
komunikacyjnych, w trybie zdalnym. 
3. Protokoły z zebrao Zarządu Komisji sporządzane są w formie elektronicznej  
i przechowywane w archiwum Zarządu. Kopia protokołu przesyłana jest drogą elektroniczną 
do Prezydium ZG SBP. 
 

§ 7 
1. Wybory Zarządu Komisji odbywają się co 4 lata, w terminach pokrywających  
się z kadencją ZG SBP. 
2. Wybory przeprowadza się w drodze jawnego głosowania na zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym Komisji, które organizuje ustępujący Zarząd w porozumieniu z Prezydium ZG SBP. 
3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w tym wybór nowego Zarządu, może odbywad się 
przy wykorzystaniu technologii informatyczno-komunikacyjnych, w trybie zdalnym.  
 

§ 8 
Przewodniczący Zarządu Komisji wchodzi w skład Forum SBP, bierze też udział  
w posiedzeniach ZG SBP, na których omawia się sprawy dotyczące Komisji. 
 

§ 9 
ZG SBP ma prawo rozwiązania lub zawieszenia Komisji. 
 

§ 10 
ZG SBP w miarę możliwości wspiera finansowo i organizacyjnie realizację zadao Komisji. 
 
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2011 r. 
 
 
 
 


