Komunikaty Rady Głównej z dnia 10 marca 2007 roku.
1. W dniu 10 marca 2007 r. Rada Główna podjęła uchwałę o powołaniu Oddziału TNBSP
w Katowicach.
2. W dniu 10 marca 2007 r. Rada Główna podjęła uchwałę o rozwiązaniu Oddziału TNBSP
w Łodzi.
3. Zgodnie z tradycją nowopowstałe Oddziały są zwalniane z wpłaty części składek na konto
Rady Głównej za rok, w którym się ukonstytuowały. Nie przewiduje się natomiast zwalniania
z tego obowiązku pozostałych Oddziałów. W związku z tym prosimy Oddziały o wpłatę
zaległych części składek (50%) za rok 2006 do końca kwietnia br.
Przypominamy, że zgodnie z uchwalonymi w dniu 9 grudnia 2006 r. zmianami statutowymi
od 2007 roku w oddziałach pozostaje 70% składek.
4. Zwracamy uwagę Oddziałów na możliwości ubiegania się o fundusze strukturalne. Starania
o fundusze mogą obejmować: fundusze z FIO, programy EURO-NGO, ministerialne
programy operacyjne, wojewódzkie programy samorządowe, programy proponowane przez
określone Fundacje i in.. Rada Główna udzieli stosownego pełnomocnictwa Oddziałom, które
podejmą się takich starań. Podajemy kilka przykładowych adresów www. informujących
o możliwościach w tym zakresie: http://www.mk.gov.pl, http://www.pozytek.gov.pl,
http://www.euro-ngo.org.pl, http://www.kronenkerg.org.pl
5. Rada Główna zachęca Oddziały do organizowania otwartych spotkań, warsztatów, wyjazdów
edukacyjnych dla przedstawicieli samorządów, wydziałów edukacji, dyrektorów szkół,
przedstawicieli kuratoriów w celu umocnienia wizerunku biblioteki szkolnej i nauczyciela
bibliotekarza w środowisku.
Proponujemy zdiagnozowanie (np. metodą metaplanu) sytuacji bibliotek, nauczycieli
bibliotekarzy i ich roli w środowisku lokalnym. Taka diagnoza może stanowić dogodny punkt
wyjścia do dyskusji z przedstawicielami władz lokalnych na temat ewentualnych możliwości
poprawy sytuacji bibliotek szkolnych. Jednocześnie wyniki działań podjętych w Oddziałach
i opinie zebrane z różnych części kraju dadzą nam pełny obraz naszego środowiska
zawodowego.
6. Przypominamy, że prezesi Oddziałów mogą rekomendować i występować o nagrody
i odznaczenia do dyrektorów szkół dla nauczycieli bibliotekarzy - członków Towarzystwa.
Jednocześnie prosimy prezesów o występowanie do Rady Głównej z wnioskami
o przygotowanie podziękowań za aktywną działalność dla członków Oddziałów.
Podziękowania takie przewidziane są w związku z przypadającym w tym roku 15-leciem
TNBSP.
7. Informujemy chętnych członków Towarzystwa o możliwości wyjazdu edukacyjnego do
krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, ewentualnie Estonia) w terminie 19-23 września 2007
roku. Bliższe informacje podane zostaną w późniejszym terminie.
8. Trzecie posiedzenie Rady Głównej TNBSP odbędzie się 19 maja. 2007 r. w Warszawie.

