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Współpraca bibliotek i biur badawczych parlamentów krajów

Grupy Wyszehradzkiej

Współpraca bibliotek i biur badawczych parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej została

zainicjowana przez Katalin Szili, przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Republiki

Węgierskiej, która w marcu 2008 roku, skierowała list do przewodniczących izb parlamentów

krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wskazała w nim na korzyści, jakie mogłyby wyniknąć ze

ściślejszej niż dotąd współpracy bibliotek i służb informacyjno-badawczych parlamentów

krajów-członków Grupy: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Kraje te, mając za sobą lata

wspólnych doświadczeń historycznych, stały się w tym samym momencie członkami Unii

Europejskiej i można zakładać, że stają wobec podobnych problemów.  Byłoby więc celowe

udostępnianie wzajemne zasobów bibliotecznych i opracowań biur badawczych.

W grudniu 2008, na zaproszenie przewodniczącej Szili, odbyło się spotkanie

w Budapeszcie, w którym uczestniczyli przedstawiciele kancelarii parlamentów krajów

Grupy Wyszehradzkiej i na którym ustalono wstępne propozycje współpracy i projekt planu

pracy.

Deklaracja o współpracy została podpisana w lipcu 2009 roku.  Zgodnie z nią  celem

współpracy jest wzbogacenie zakresu i podniesienie standardu służb informacyjnych oraz

analitycznych parlamentów i danie wyrazu osiągnięciom w rozwiązywaniu problemów

wspólnych regionowi.

W ramach współpracy odbyło się dotąd pięć, poza inauguracyjną, konferencji:

- Praga, wrzesień 2009 nt. Cyfrowa biblioteka parlamentarna krajów V4

- Bratysława, luty 2010 nt. Bazy danych w parlamentach krajowych V4
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- Budapeszt, marzec 2010 nt. Bieżąca prezydencja a parlament narodowy V4+*

- Bratysława – Papernička, wrzesień 2010 nt. Cyfrowa biblioteka parlamentarna krajów V4+

- Warszawa, wrzesień-październik 2010 nt. Sprowadzanie języka analiz parlamentarnych do

jednolitej formy językowej.

Na spotkaniu w Bratysławie we wrześniu 2010 roku strona czeska zaprezentowała propozycję

layoutu wspólnego portalu cyfrowej biblioteki.  Kraje członkowskie zobowiązały się

dostarczyć krótkie informacje o parlamentach, które znajdą się na drugim poziomie portalu

oraz linki do zbiorów cyfrowych.  Zgodzono się również na ewentualne poszerzenie portalu o

Austrię i Słowenię (V4+).

30 września i 1 października 2010 roku w Senacie RP spotkali się przedstawiciele bibliotek

oraz biur badawczych parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w celu ustalenia współpracy i

wymiany informacji w zakresie analiz parlamentarnych, w szczególności wzajemnej

dostępności opracowań powstających w biurach badawczych parlamentów krajów V4 w

języku angielskim.  Przedmiotem konferencji była również szeroko rozumiana współpraca

parlamentarnych biur badawczych oraz szczegółowa debata nad portalem biblioteki cyfrowej

V4+.

6 października 2010

                                                
* V4+ oznacza kraje Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrię i Słowenię.




