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Regulamin Grupy Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych 

Artykuł 1 

Grupa Robocza ds. Standardów Bibliograficznych, zwana dalej Grupą, funkcjonuje w celu: 

a) skonsolidowania prac nad stworzeniem jednolitych zasad katalogowania dla bibliotek 

współtworzących Katalog NUKAT, w tym wdrożenie standardu RDA; 

b) stworzenia platformy wymiany informacji o najnowszych światowych trendach w dziedzinie 

katalogowania; 

c) wspierania procesu wdrażania nowych standardów w polskich bibliotekach; 

d) prowadzenia konsultacji z przedstawicielami Biblioteki Narodowej i innych środowisk  

(np. biblioteki nienaukowe, archiwa, muzea); 

e) reprezentowania Katalogu NUKAT w ramach Europejskiej Grupy ds. RDA. 

Artykuł 2 

Pracami Grupy kieruje Komitet Wykonawczy, zwany dalej Komitetem, złożony z przewodniczącego, 

dwóch zastępców oraz sekretarza. Pierwszy skład Komitetu zostanie wyłoniony na okres jednego roku 

przez Centrum NUKAT, jako instytucję występującą w charakterze inicjatora Grupy. W następnych latach 

skład Komitetu będzie wyłaniany spośród wszystkich członków Grupy w głosowaniu tajnym. Jego 

kadencja będzie trwała dwa lata. Istnieje możliwość jednokrotnego ubiegania się o ponowny wybór.  

Do obowiązków Komitetu należy: 

a) zwoływanie regularnych oraz nadzwyczajnych zjazdów Grupy; 

b) przygotowywanie programu spotkań oraz prowadzenie obrad; 

c) powoływanie oraz określanie zakresu funkcjonowania podgrup roboczych; 

d) sporządzanie sprawozdań ze zjazdów; 

e) koordynacja prac nad przygotowywaniem materiałów roboczych oraz oficjalnych dokumentów 

publikowanych w imieniu Grupy. 

Powyższe obowiązki Komitet realizuje w ścisłej współpracy z Centrum NUKAT. 

Artykuł 3 

Podstawowy skład Grupy tworzą osoby wymienione w załączniku nr 1, delegowane przez biblioteki 

współtworzące Katalog NUKAT. Nowi członkowie będą przyjmowani w przypadku rezygnacji z udziału  

w pracach Grupy któregoś z dotychczasowych członków. Pierwszeństwo będą mieli przedstawiciele 

instytucji, do której należał dotychczasowy współpracownik Grupy. W przypadku braku takiej 

kandydatury, swoich kandydatów mogą zgłaszać wszystkie biblioteki czynnie współpracujące  

z Katalogiem NUKAT. Spośród zgłoszonych kandydatów nowego członka wybiera Komitet.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział w Grupie przedstawicieli innych instytucji, jeśli 
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spotka się to z aprobatą większości członków Grupy. Osoby zainteresowane współpracą z Grupą mogą 

pełnić rolę konsultantów lub uczestniczyć w pracach podgrup roboczych.  

Artykuł 4 

Członkowie Grupy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jej pracach. Podstawową formą 

aktywności Grupy są zjazdy , organizowane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie nie częściej niż 

cztery razy do roku. Każdy z członków Grupy może zgłosić do Komitetu wniosek o zorganizowanie 

dodatkowego spotkania online. Komitet ocenia zasadność takiego wniosku i podejmuje ostateczną 

decyzję. Program zjazdów ustalany jest na podstawie propozycji zgłaszanych przez Komitet oraz 

wniosków kierowanych do niego przez członków Grupy. 

Artykuł 5 

Zjazdy Grupy organizowane są w celu: 

a) określenia kierunku działań realizowanych przez Grupę; 

b) oceny stanu wykonania wyznaczonych wcześniej zadań; 

c) zapoznania się z wynikami działalności podgrup roboczych; 

d) omówienia wniosków zgłoszonych przez członków Grupy do Komitetu; 

e) wprowadzenia zmian w regulaminie Grupy; 

f) wyboru nowego składu Komitetu. 

Artykuł 6 

Zjazd wypracowuje rozwiązania w drodze dyskusji. W przypadku kontrowersji głos rozstrzygający ma 

Komitet. Postanowienia, po akceptacji przez Centrum NUKAT, mają charakter obowiązujący dla 

wszystkich instytucji współpracujących z Katalogiem NUKAT. 

Artykuł 7 

W celu realizacji określonych zadań Komitet może powołać podgrupę roboczą lub zwrócić się o opinię  

do konsultantów zewnętrznych. W pracach podgrup roboczych mogą uczestniczyć zarówno członkowie 

Grupy, jak również eksperci zewnętrzni. 

Artykuł 8 

Regulamin wchodzi w życie wraz z zaakceptowaniem go przez wszystkie instytucje reprezentowane  

w Grupie. 

 


