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Koleżanki i Koledzy !
Z wielką radością uprzejmie donoszę, że od dzisiaj dostępna jest strona internetowa Rady Głównej TNBSP.
Jej autorką jest Pani Bożena Boryczka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w
Warszawie (korzystamy bezpłatnie z serwera tej instytucji).
Chcę Was zapewnić, że sprawa komunikacji i informowanie o działaniach RG spędzała nam sen z powiek
od 9 grudnia, kiedy uzyskaliśmy kredyt zaufania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów TNBSP. Wiem,
że kto chciał, mógł zauważyć, że w tzw. międzyczasie była przerwa świąteczna, były ferie w różnych dla nas
terminach, były sprawy formalne, wynikające ze zmian statusu i statutu naszego Towarzystwa, zmian w składzie
RG. Spotkałyśmy się w połowie stycznia, by omówić najpilniejsze sprawy, następne spotkanie planujemy na 3
marca. Wielu osobom udało się, mimo wszystko, z nami kontaktować. Może wystarczyło chcieć?
Mimo niepochlebnych opinii e-kuriera i głosów zwątpienia pojawiających się na forum „Biblioteki w
Szkole”, podtrzymujemy gotowość działania na rzecz środowiska nauczycieli bibliotekarzy, którą
deklarowałyśmy w grudniu 2006. Siedem osób zostało wybranych przez większość zebranych delegatów (pięć
znalazło się w składzie Rady Głównej po raz pierwszy). Zwykle konsekwencją wyboru jest życzliwość, zaufanie
i chęć pomocy. Tylko tak można czegoś dokonać. Dziękujemy koleżankom i kolegom za cierpliwą wiarę w
nasze dobre chęci.
Pan Juliusz Wasilewski, zabierając głos na forum, wróży korzyści wynikające z funkcjonowania TNBSP
pod warunkiem, że będzie ono „...dobrze zorganizowane, sprawnie działające, otwarte, silne siłą czynnie
wspierających je członków, umiejące organizować prace nad dużymi projektami, pozyskiwać sojuszników”; lub
w innym miejscu „...warunkiem jest sprawność organizacyjna, szybkie komunikowanie się, możliwość zbierania
danych z tzw. terenu (np. o normach zatrudniania), umiejętność pisania itp.”
Myślę, że warto próbować. Liczymy na pomoc członków TNBSP. Wszyscy jesteśmy nauczycielami
bibliotekarzami i mamy podobne problemy. Razem łatwiej je rozwiązać. Niewiele jest środowisk zawodowych,
które same tak dalece się skonsolidowały. Istnienie silnego TNBSP daje nam szansę na poprawę wizerunku
nauczyciela bibliotekarza nie tylko w obliczu władz oświatowych, ale też wobec każdego dyrektora
najmniejszej nawet szkoły, gdzie na porządku dziennym są nielegalne zastępstwa a wymagania wobec biblioteki
szkolnej zależą od czyjegoś „widzimisię”.
Oddajemy do Waszej dyspozycji forum dyskusyjne na stronie RG. Czekamy na Wasze uwagi. Każda będzie
dla nas cenna i da impuls do działania. Jeżeli krytyka, to konstruktywna, taka, która wykazując błędy podpowie
też właściwe rozwiązania.
Adres strony internetowej RG TNBSP
http://tnbsp.oeiizk.waw.pl
Adres poczty e-mailowej do RG TNBSP
tnbsp@oeiizk.waw.pl
Tel./faks. 022 826 47 85
Dyżury członków RG – wtorek godz. 16 –18
Adres, który zaproponowałyśmy w celu usprawnienia komunikacji przed uruchomieniem nowej strony
internetowej i związanej z nią poczty, tzn. tnbsp.rada.gl@wp.pl będzie aktualny do końca roku szkolnego.
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