Regulamin Stowarzyszenia Bibliosfera.org
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Bibliosfera.org; w dalszych postanowieniach
regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach.
5. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
6. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia
jest m.st. Warszawa.
§2
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
3. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Paulina Milewska.
Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
4. Przedstawiciel kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Przedstawiciel może wyznaczać
pełnomocników do działania w określonych kwestiach.

Rozdział II. Cel i sposoby działania
§3
1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności edukacyjnej i kulturalnej.
§4
2. Stowarzyszenie realizuje swój cel, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez
nieodpłatne:
a. promocję czytelnictwa i bibliotek,
b. kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i bibliotekarzy,
c. realizowanie projektów z zakresu bibliotekarstwa i pokrewnych, wspieranie
wybranych projektów realizowanych przez inne podmioty,

d. promocję i wspieranie pomysłów i dobrych praktyk z zakresu bibliotekarstwa i
pokrewnych,
e. integrowanie społeczności bibliotekarzy i pracowników informacji,
f.

podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy i pracowników informacji

g. wzmacnianie profesjonalnego potencjału bibliotekarzy i pracowników informacji,
podnoszenie prestiżu zawodu,
h. promowanie idei edukacji medialnej i informacyjnej,
i.

promowanie otwartości w nauce, edukacji i kulturze,

j.

organizowanie i koordynowanie wydarzeń kulturalnych,

k. organizowanie imprez edukacyjnych i fachowych,
l.

organizowanie wydarzeń integracyjnych dla osób z branży bibliotecznej
i pokrewnych,

m. działalność wydawniczą,
n. organizowanie kampanii promocyjnych i reklamowych,
o. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami,
p. tworzenie treści związanych z branżą biblioteczną i pokrewnymi oraz
popularyzowanie ich.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§5
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży deklarację na piśmie
lub elektronicznie. Wzór deklaracji oraz formularz elektroniczny udostępnione będzie na stronie
WWW Stowarzyszenia wraz z instrukcją postępowania. Potwierdzenie tożsamości poprzez
okazanie dokumentu tożsamości jest warunkiem przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia. Do
Stowarzyszenia może zostać przyjęta tylko osoba, która zostanie zarekomendowana przez co
najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

§6
1.

Członkowie mają prawo do:
a. uczestniczenia w zebraniach Członków Stowarzyszenia i głosowania w sprawach
objętych porządkiem obrad,

b. uczestniczenia w działalności podejmowanej przez Stowarzyszenie,
c. zgłaszania postulatów i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§7
1. Członkowie mają obowiązek:
a. aktywnego działania na rzecz realizacji celu Stowarzyszenia,
b. uczestniczenia w zebraniach Członków Stowarzyszenia,
c. przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.
§8
1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie,
b. złamania regulaminu Stowarzyszenia,
c. nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
d. nie realizowania bądź niewłaściwego realizowania obowiązków członkowskich przez
okres 6 miesięcy,
e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
f.

śmierci członka,

g. rozwiązania Stowarzyszenia.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§9
1. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków

kwalifikowaną większością ⅔ głosów, w obecności przynajmniej połowy członków.
§10
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków kwalifikowaną

większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§11
1. W kwestiach nieobjętych zapisami Regulaminu decyzje podejmuje Zebranie Członków

bezwzględną większością głosów osób obecnych na Zebraniu.

