REGULAMIN
Komisji Nowych Technologii ZG SBP

§1
Komisja Nowych Technologii jest organem opiniodawczym i wspomagającymi
działalność ZG SBP i ZO SBP w zakresie nowych technologii stosowanych w
bibliotekach.
§2
W sferze zainteresowania komisji znajduje się między innymi szeroko pojęta
informatyzacja bibliotek a w szczególności komputerowe systemy biblioteczne,
sieciowe systemy informacyjne, usługi elektroniczne, digitalizacja i cyfryzacja
zbiorów, biblioteki cyfrowe, nowe media, nowoczesne kanały dystrybucji
informacji i komunikacji z użytkownikiem, edukacja cyfrowa.
§3
Podstawowym celem Komisji jest:
1. inspirowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do poprawy
funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie informacyjnym,
2. zwiększenie aktywności zawodowej osób odpowiedzialnych w bibliotekach
za wdrażanie nowych technologii,
3. upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach stosowanych w
bibliotekach i możliwościach ich wykorzystania,
4. zmiana wizerunku oraz postrzegania bibliotek i zawodu bibliotekarza,
5. wspieranie inicjatyw upowszechniających wiedzę i edukację cyfrową,
wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz zapobiegających
wykluczeniu cyfrowemu,
6. wspieranie działalności naukowej i rozwoju zawodowego bibliotekarzy w
zakresie nowych technologii,
7. wymiana doświadczeń między bibliotekami.
§4
Komisje realizują te cele przez współpracę z ZG, ZO i innymi organami SBP oraz
organizacjami i specjalistami.

§5
1. Komisja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Członkami Komisji mogą być pracownicy bibliotek oraz osoby
zainteresowane tematyką prac, bez względu na ich przynależność do SBP, z
zastrzeżeniem, że tylko członkowie SBP mają bierne i czynne prawo
wyborcze.
3. Członkowie ustalają tryb pracy Komisji.
§6
1. Organem wykonawczym Komisji, który kieruje jej działalnością jest Zarząd
Komisji.
2. Zarząd Komisji składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz kilku
członków, o ile istnieje taka potrzeba.
§7
Do zadań Zarządu Komisji należy:
1. przygotowanie programów, opinii, ekspertyz dotyczących nowych
technologii
stosowanych w bibliotekach oraz związanych z nimi
standardów i wskaźników,
2. opiniowanie aktów normatywnych,
3. przygotowywanie raportów o stanie wykorzystywania nowych technologii w
polskich bibliotekach publicznych,
4. organizowanie sesji popularnonaukowych i naukowych, konferencji i kursów
specjalistycznych,
5. prowadzenie poradnictwa zawodowego w zakresie nowych technologii i
możliwości ich wykorzystania w bibliotekach,
6. inicjowanie programów służących podwyższeniu kompetencji bibliotekarzy i
użytkowników polskich bibliotek,
7. współpracy w Wydawnictwem SBP,
8. inspirowanie i nawiązywanie współpracy między bibliotekami w kraju i za
granicą,
9. promocja działalności komisji na forum krajowym i międzynarodowym,
10. współpraca z innymi komisjami i zespołami roboczymi SBP,
11. opracowywanie planów pracy oraz corocznych sprawozdań z działalności,
12. przedstawianie do wiadomości i akceptacji ZG SBP wszystkich
opracowanych materiałów i dokumentów.

§8
1. Posiedzenia Zarządu Komisji odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej
niż dwa razy do roku.
2. Posiedzenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu technik
teleinformatycznych.
3. Protokoły z zebrań Zarządu Komisji sporządzane są w formie elektronicznej i
przechowywane w archiwum Zarządu. Kopia protokołu przesyłana jest
drogą elektroniczną do Prezydium ZG SBP.
§9
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
odbywać się przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych.
§ 10
Przewodniczący Zarządu Komisji wchodzi w skład Forum SBP, bierze też udział
w posiedzeniach ZG SBP, na których omawia się sprawy dotyczące Komisji.
§ 11
ZG SBP ma prawo rozwiązania lub zawieszenia Komisji.
§ 12
ZG SBP w miarę możliwości wspiera finansowo i organizacyjnie realizację zadań
Komisji.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.

