
Regulamin 

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 

Przyjęty przez Zgromadzenie Plenarne 23  września 2010 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) 

Dyrektorzy bibliotek uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, 

ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego, 

w dniach 17-19.03.1997 w Kielcach powołali Konferencję Dyrektorów Bibliotek Szkół 

Wyższych, przekształconą w dniu 9 listopada 2007 r. w Konferencję Dyrektorów Bibliotek 

Akademickich Szkół Polskich (zwaną dalej Konferencją).  

Rozdział 1  

Członkowie Konferencji 

§ 1

1. Członkami Konferencji mogą być dyrektorzy bibliotek uczelni należących do Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

2. Członkostwo w Konferencji potwierdza dyrektor biblioteki składając deklarację, której 
wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, (wersja *.doc) określającą 

jednocześnie status uczelni w KRASP.

3. Dyrektorzy bibliotek szkół wyższych, które mają status członków stowarzyszonych 
KRASP, mogą uczestniczyć we wszystkich pracach Konferencji z głosem doradczym.

4. Utrata członkostwa szkoły wyższej w KRASP jest równoznaczna z utratą członkostwa 
dyrektora biblioteki w Konferencji.

5. Mandat członka Konferencji wygasa wraz z zaprzestaniem pełnienia przez niego funkcji 

dyrektora.

6. Dyrektor biblioteki może zrezygnować z członkostwa w Konferencji składając wniosek

o wykreślenie go z grona członków.

Rozdział 2  

Cele i środki działania 

§ 2

Celem Konferencji jest wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek 

szkół wyższych dla dobra publicznego i korzyści społecznej a w szczególności: 

1. prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek,

2. podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół wyższych,

3. wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia funkcjonowania bibliotek

szkół wyższych,

4. reprezentowanie interesów pracowników bibliotek szkół wyższych,

5. dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji

naukowej.

§ 3

http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Deklaracja.pdf
http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Deklaracja.doc


Konferencja realizuje swoje cele przez:  

1. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bibliotek szkół 

wyższych, 

2. występowanie do odpowiednich władz w sprawach dotyczących finansowania 

bibliotek szkół wyższych, 

3. opiniowanie standardów dotyczących organizacji i funkcjonowania bibliotek szkół 

wyższych, 

4. inicjowanie konferencji, narad, sympozjów, warsztatów dotyczących szeroko 

pojętej problematyki związanej z funkcjonowaniem bibliotek szkół wyższych,  

5. wymianę doświadczeń zawodowych, 

6. podejmowanie działań na rzecz współpracy bibliotek szkół wyższych w Polsce i na 

forum międzynarodowym, 

7. współdziałanie z innymi bibliotekami, stowarzyszeniami i organizacjami 

zawodowymi działającymi na rzecz rozwoju bibliotek polskich.  

 

 

Rozdział 3  

Organizacja Konferencji  

 

§ 4 

1. Organem naczelnym Konferencji jest Zgromadzenie Plenarne.  

2. Posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.  

3. Prawo do udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Plenarnego mają Członkowie 

Konferencji lub osoby ich zastępujące, oraz goście zaproszeni przez Radę 

Wykonawczą. 

4. Osoby zastępujące Członka Konferencji mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu 

Plenarnym na podstawie pisemnego upoważnienia zastępowanego Członka 

Konferencji. Upoważnienie daje prawo do głosowania. 

5. Zgromadzenie Plenarne KDBASP swoje decyzje podejmuje w formie uchwał 

przyjętych zwykłą większością głosów. 

  

 

§ 5 

1. Organem wykonawczym Konferencji jest ośmioosobowa Rada Wykonawcza. 

2. Rada Wykonawcza wybierana jest przez uczestników Zgromadzenia Plenarnego w 

głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

3. Rada Wykonawcza wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza. 

4. Przewodniczący Rady Wykonawczej pełni swoją funkcję nie więcej niż dwie 

następujące po sobie kadencje. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji z udziału w pracach Rady 

Wykonawczej podczas najbliższego Zgromadzenia Plenarnego przeprowadza się 

wybory uzupełniające. 

6. Kadencja Rady Wykonawczej trwa 4 lata.  



§ 6 

 

Do kompetencji Rady Wykonawczej należy: 

1. organizowanie działalności Konferencji, 

2. zwoływanie Zgromadzenia Plenarnego, 

3. realizowanie uchwał Zgromadzenia Plenarnego, 

4. powoływanie zespołów problemowych, 

5. reprezentowanie Konferencji na zewnątrz, 

6. zapraszanie do udziału w posiedzeniach Rady Wykonawczej i Zgromadzenia 

Plenarnego osób nie będących Członkami Konferencji, 

7. powoływanie, po zasięgnięciu opinii Konferencji, ekspertów upoważnionych do 

prezentowania stanowiska Konferencji. 

8. zawieranie porozumień i umów niezbędnych dla realizacji zadań KDBASP, pod 

warunkiem, iż nie pociągają one za sobą zobowiązań finansowych ze strony 

bibliotek. 

 

 

§ 7 

 

1. Forum bieżącej wymiany opinii i dyskusji Konferencji stanowi lista dyskusyjna. 

2. Prawo do przesyłania swoich uwag na listę dyskusyjną Konferencji mają 

członkowie Konferencji. 

3. Rada Wykonawcza może upoważnić do wysyłania lub otrzymywania 

korespondencji z listy dyskusyjnej inne osoby. 

  

§ 8 

Informacje o postanowieniach Konferencji oraz o podejmowanych przez nią działaniach 

są jawne i dostępne na jej stronie internetowej.  

 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Plenarne, tj. 23  

września 2010 r. 




