Komunikat RG nr 1/2010
29 maja 2010 r. odbyło się spotkanie RG z przedstawicielami Rad Oddziałów TNBSP,
w którym uczestniczyli prezesi, skarbnicy oraz sekretarze 17 oddziałów z całej Polski.
Wiodącymi tematami były:
1. Relacje dotyczące działań w sprawie funkcjonowania bibliotek szkolnych i nie
łączenia ich z bibliotekami publicznymi.
2. Relacje na temat działań oddziałów towarzystwa i RG .
3. Informacje w sprawie prowadzenia księgowości w Oddziałach
Ad. 1
Wiceprezes Danuta Brzezińska przedstawiła działania podejmowane przez TNBSP w sprawie
likwidowania bibliotek szkolnych. Przypomniała kolejne, nieprzychylne dla nas decyzje w tej
sprawie podejmowane przez różne gremia na spotkaniach, konferencjach itp.
W celu zapobieżenia tym praktykom 16 czerwca br. w siedzibie ZNP w Warszawie odbędzie
się konferencja „Przyszłość bibliotek szkolnych”, w której uczestniczyć będą przedstawiciele
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego i delegaci
Towarzystwa. Do uczestnictwa w konferencji zaproszono także przedstawicieli Ministerstwa
Edukacji i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dalszej części spotkania
wyłoniono grupę 10 delegatów na konferencję.
Ad. 2.
W dyskusji i wystąpieniach przedstawicieli Rad Oddziałów poruszano tematy:
-

Zamieszczania informacji w mediach lokalnych, na stronach internetowych szkoły
i w innych o działaniach podejmowanych przez bibliotekę. Tak przekazywane
wiadomości służą promowaniu placówki ale przede wszystkim wpływają na jej
wizerunek w środowisku.

-

Wypracowania standardów pracy dla bibliotekarzy w zakresie norm zatrudniania,
pensum, przydziału czynności i opieki nad ICM.

-

Korzyści płynących
Polskich i ZNP.

ze współpracy TNBS ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy

Ad.3
• Do 30 czerwca należy dokonać wpłat na konto RG za I półrocze.
• Przypomina
księgowych.

się

o

konieczności

terminowego

dostarczania

dokumentów

• Do dokumentacji księgowej załącza się oryginały dokumentów księgowych.
Na zakończenie spotkania ustalono:
1. Do końca czerwca i grudnia danego roku należy wpłacać składki członkowskie.
2. Pamiętajmy, że to właśnie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli na lekcjach
przedmiotowych gwarantują nam stanowisko nauczyciela- bibliotekarza.

3. Jako opiekujący się Centrami informacyjnymi w bibliotekach szkolnych stajemy się
także nauczycielami – informatykami zarządzającymi Edukacyjnymi Centrami
Informacyjnymi.
W związku ze złożeniem rezygnacji przez skarbnika i jego zastępcy z pełnionych funkcji
w Radzie Głównej wiceprezes kol. Danuta Brzezińska zaproponowała, żeby osoby zgłoszone
na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym do RG na dalszych miejscach weszły w jej skład
uzupełniający.
W związku z trudnościami w prowadzeniu sekretariatu zebrani poddali pod głosowanie
uchwałę o powołaniu w skład RG Beaty Dudziak-Tomaszek i powierzenia jej funkcji
zastępcy sekretarza urzędującego w siedzibie TNBSP w Warszawie. W głosowaniu jawnym
uchwałę podjęto jednogłośnie.
Na tym spotkanie zakończono.

