የቤተ-መጻሕፍት ማህበራት ፖሉሲዎቻቸውንና የአሠራር ሥርዓታቸውን ሇመቅረጽ እንዱረዲቸው የተጋጀ
መምሪያ
መግቢያ
ሁለም የሙያ ማህበራት የውስጥ አሰራራቸውን እና ከላሊው የማህበረሰብ ክፍሌ ጋር ያሊቸውን ግንኙነት በአግባቡ
ሇመምራት እንዱያስችሊቸው በማያሻማ ሁኔታ የተቀረጹ ዯንቦችና የአሰራር ሥርዓቶች እንዱኖራቸው ግዴ ይሊሌ::
በመሆኑም የቤተ-መጻሕፍት ማህበራት ከውስጥና ከውጭ ሉነሱ ሇሚችለ መፍትሄ የሚሹ ጉዲዮች በመግባባት፣
በወጥነት እና በሁለም ንዴ ተቀባይነት ባሇው የጋራ አቀራረብ ምሊሽ እየሰጡ ሇመዝሇቅ እንዱችለ ተገቢውን
የፖሉሲ እና የአሰራር ስርዓት ማዕቀፍ ማበጀት ይኖርባቸዋሌ:: እነዚህ ፖሉሲዎችና ሥርዓቶች ሇአንዴ ማህበር
እንዯ መሰረተ-ዝርጋታ የሚቆጠሩ በመሆናቸው በጥንቃቄ ሉቀረጹ፣ ሉጸዴቁና ሥራ ሊይ ሉውለ ይገባሌ:: ስሇዚህ
እነዚህ ማህበራት የመተዲዯሪያ ዯንብ/ቻርተር፣ ዝርዝር ሕጎች፣ ዯንቦች፣ እና የሥነ-ምግባር ዯንብ እንዱያቋቁሙ
ያስፈሌጋሌ::
የመተዲዯሪያ ዯንብ/ቻርተር
የሙያ ማህበራት የሚመሩባቸው ፖሉሲዎች አብዛኛውን ጊዜ በመተዲዯሪያ ዯንብ፣ ቻርተር፣ ወይም ሇማህበሩ
ህጋዊ ዕውቅና በሚሰጥ ሰነዴ ውስጥ ይመሇከታለ:: ይህ የፖሉሲ ሰነዴ ማህበሩ ራሱን የሚያቋቁምበትና አሰራሩንና
ከአባሊቱና ከላሊው ማህበረሰብ ጋ ያሇውን ግንኙነት የሚያመሇክትበትን ማዕቀፍ የሚያበጅበት ህጋዊ የሥራ
መሣሪያ ነው:: በአጠቃሊይ የአንዴ ማህበር ምሥረታውና የሥራው ሁኔታ የሚያርፍበት የህግ ፖሉሲ መሰረት ነው::
ይህ ሰነዴ አብዛኛውን ጊዜ ዝርዝር ጉዲይ ውስጥ ሳይገባ በአጠቃሊይ አገሊሇጽ ሁኔታ ህጎች የሚጋጁበት ነው::
ዝርዝር ህጎች
ዝርዝር ሕጎች በመተዲዯሪያ ዯንብ/ቻርተር ውስጥ በጠቅሊሊ አገሊሇጽ የተመሇከቱት ሃሳቦች ማብራሪያና ዝርዝር
የሚቀርብባቸው ናቸው:: ዝርዝር ሕጎች በመተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ የተጠቀሱትን ሃሳቦች መዯበኛ ባሌሆኑና ቀሇሌ
ያለ ቃሊትን በመጠቀም የሚተረጎምባቸው ሆኖ ከዚህ በታች ሇተመሇከቱት ማብራሪያ ይሰጥባቸዋሌ፦
ሀ) የአባሊት ዕርከን መግሇጫዎች፤
ሇ) የሙያ ብቃት ሁኔታዎች፤
ሐ) የሥራ አስፈጻሚውን ወይም የአመራር ክፍለን አዯረጃጀት፣ አሰራር፣ ሥሌጣንና ሃሊፊነት፤
መ) ሇምርጫ ሉቀርቡ ስሇሚችለ አባሊት ሁኔታ፤
ሠ) የሥራ መሪዎች ስሇሚመረጡበት የአሰራር ሥርዓት፤
ረ) በሥራ መሪዎችና ላልች ሠራተኞች ሊይ የዱሲፕሉን እርምጃ ስሇሚወሰዴበት የአሰራር ሥርዓት፤
ሰ) ስሇ ሂሳብ አጣሪዎች ሹመት፣ የሂሳብ መግሇጫ ስሇሚጋጅበትና ስሇሚቀርብበት፣ የአባሌነት መዋጮ ዯረጃዎች
እና አጠቃሊይ የማህበሩ የሂሳብ አስተዲዯርን የተመሇከቱ የፋይናንስ ሁኔታዎች፤
ሸ) ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባዔዎች ስሇሚመሩበት ዯንብና የአሰራር ሥርዓት::
በተጨማሪም ዝርዝር ህጎቹ የሥራ መሪዎችን የስም ዝርዝርና ሃሊፊነታቸውን ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ እንዱያሳዩ
ያስፈሌጋሌ::
ዯንቦች
አንዲንዴ የዯንቦች ክፍልች በዝርዝር ህጎች ውስጥም ሉካተቱ የሚችለ ሲሆን የማህበሩን ሥራ ሥርዓት ባሇው
ሁኔታ ሇመምራት ጥቅም ሊይ የሚውለ ናቸው:: ዯንቦች ከዚህ በታች ሇተጠቀሱት የማህበሩ ሥራዎች የሥነሥርዓት አካሄዴ ይወስናለ፦
ሀ) ምርጫዎች እንዳት እንዯሚካሄደ፤
ሇ) ምርጫዎችን የሚመሇከቱ ማስታወቂያዎች እንዳት እንዯሚሊኩ፤
ሐ) የምርጫ ዕጩዎች ጥቆማዎችን ስሇመቀበሌ እና ስሇጥቆማዎች የመቀበያ የጊዜ ገዯብ፤
መ) ዴምጽ ሇመስጠት የሚችለ ሰዎችን ሇይቶ ስሇማወቅ፤
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ሠ) የምርጫ ጥቆማዎች እና የዴምጽ መስጫ ወረቀቶች ምን ዓይነት መሆን እንዲሇባቸው፤
ረ) ስሇ ዴምጽ አሰጣጥ መመሪያዎች፤
ሰ) ስሇ ዴምጽ ቆጠራ ሥነ-ሥርዓት፤ እና
ሸ) የምርጫ ውጤቶች ሊይ ቅርብ ክትትሌ ስሇማዴረግና ሪፖርት ስሇማቅረብ::
በማህበሩ ሥር ስሇሚታቀፉ ቋሚ ኮሚቴዎች፣ በጊዜያዊነት ስሇሚቋቋሙ ቡዴኖች እና ላልች ንዑስ አዯረጃጀቶች
የሥራ ወሰንና የአሰራር ሁኔታ ዝርዝር መግሇጫ በተመሇከተ በላልች ዯንቦችም ሊይ ማመሌከት ይቻሊሌ::
የአሰራር የሥነ-ሥርዓት ዯንቦች
የአሰራር የሥነ-ሥርዓት ዯንቦች በስብሰባዎች ወቅት መኖር ስሇሚገባው የተሳታፊዎች ምግባር እና የስብሰባ አካሄዴ
ጉዲይ የሚወሰንባቸው ናቸው:: በመሆኑም በስብሰባዎች ወቅት ተሳታፊዎች እርስ በርሳቸው ሉኖራቸው ስሇሚገባ
አክብሮት እና የንግግር አግባብ እንዱሁም የውይይት አጀንዲ ስሇማስያዝ፣ አጀንዲዎችን ስሇመተው ወይም
ስሇማሻሻሌ፣ ስሇመሌስ የመስጠት መብት እና በንግግሮች ወቅት ሃሳብን በአጭሩ ስሇማስተሊሇፍ እና ስሇመሳሰለት
ጉዲዮች በአሰራር የሥነ-ሥርዓት ዯንቦች አማካይነት የምክር ሃሳብ ይተሊሇፋሌ::
የሥነ-ምግባር ዯንብ
ማህበራት አባልቻቸው እርስ በርሳቸው እና በአጠቃሊይ ከላሊው ማህበረሰብ ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ወቅት
ሉከተለት ስሇሚገባው ሁኔታ ግሌጽ መመሪያዎችን ማጋጀት ያስፈሌጋቸዋሌ:: ይህ ሉሆን የሚችሇው ዯግሞ
አባሊቱ እርስ በርሳቸውና ከማህበራቸው ጋር፣ በተጠቃሚውና በባሇሙያው መካከሌ፣ በባሇሙያውና በአሰሪው
መካከሌ ስሇሚኖረው ግንኙነት እና ስሇሚቀርበው አገሌግልት የሚወስን የሥነ-ምግባር ዯንብ ማህበራት
ሇማጋጀት ሲችለ ነው:: ማህበሩ የሥነ-ምግባር ዯንብ ማጋጀቱ ሇጠቅሊሊው ህብረተሰብና ሇመንግሥት ሙያው
ያሇውን ቁርጠኝነትና የሃሊፊነት ስሜት የሚያስተሊሌፍበት መሣሪያም ነው::
ስሇሆነም የሥነ-ምግባር ዯንቡ
ሀ) የማህበሩ አባሊት የማህበሩን ዯንቦችና መመሪያዎች እንዱያከብሩ በአጽንዖት ይጠይቃሌ፤
ሇ)

የማህበሩ አባሊት ብሄራዊ ህጎችንና ፖሉሲዎችን እንዱያከብሩና የሙያውን ስም ከሚያጎዴፍ ተግባር
እንዱቆጠቡ ይመክራሌ፤

ሐ) የማህበሩ አባሊት ከፍተኛ የጥራት ዯረጃ ያሇው አገሌግልት እንዱሰጡ፣ በሙያው መስክ ካለ አዲዱስ ግኝቶች
ጎን ሇጎን እንዱራመደና ወዯሙያው ሇሚመጡ አዱስ ሙያተኞች ምክር በመስጠትና በማሰሌጠን ጉዲይ
ሃሊፊነት እንዱወስደ ይጠይቃሌ፤
መ) መረጃዎችና ሃሳቦች ካሇምንም ክሌከሊ እንዱዲረሱ በማመቻቸት ረገዴ ባሇሙያው ያሇበትን ግዳታ አበክሮ
ይገሌጻሌ፤
ሠ) እያንዲንደ ሰው የመረጃ ምንጮችን ካሇአንዲች አዴሌዎና በህግ ወሰን ውስጥ በነጻነትና በእኩሌነት በቀሊለ
ሇማግኘት ያሇውን መብት ሇመከሊከሌና ሇህብረተሰቡም ሇማስተማር አባሊት ስሊሇባቸው ግዳታ አበክሮ
ይገሌጻሌ፤
ረ) በሳንሱር እና በቅጂ መብት ሊይ ያሇውን አቅጣጫ ሇማመሌከት መርሆዎችን ያስቀምጣሌ::
ፖሉሲ ስሇመቅረጽ
ከተቻሇ ፖሉሲዎች በአንዴ ተሇይቶ በተመሇከተ ጉዲይ ሊይ ፖሉሲ እንዱያበጅ ሃሊፊነት በተጣሇበት ቦርዴ፣
ኮሚቴ፣ ወይም ሇዚሁ ጉዲይ በሚዯራጅ ቡዴን መቀረጽ ይኖርባቸዋሌ:: ፖሉሲዎች በዴርጅቱ አጠቃሊይ
እንቅስቃሴ ሊይ የራሳቸውን ተጽዕኖ የሚያሳዴሩ ከመሆኑ አንጻር በዝግጅታቸው ሂዯት ውስጥ በቂ ምክክር
ሉዯረግባቸው ይገባሌ:: ሁለም ፖሉሲዎች አባሊቱ እንዱኖሯቸው ማዴረግ ይገባሌ::
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ፖሉሲ ስሇማጽዯቅ
ፖሉሲዎች ከተረቀቁ በኋሊ አባሊት እንዱወያዩባቸውና አስተያየታቸውን እንዱሰጡባቸው ሇአባሊቱ ማዴረስ
ያስፈሌጋሌ:: በዓመታዊ አጠቃሊይ ስብሰባ ወቅት በአጀንዲነት በመያዝ ይህን መፈጸም ይቻሊሌ:: ፖሉሲው
እንዱጸዴቅ ወይም ማሻሻያ እንዱዯረግበት ሃሳብ የሚቀርብበት ውሳኔ ማስተሊሇፍ ይቻሊሌ:: ፖሉሲው ተግባር ሊይ
እንዱውሌ የማህበሩ ከፍተኛ አመራር አካሌ እና/ወይም አባሊቱ በይፋ ሉያጸዴቁት ይገባሌ:: ፖሉሲው በአስቸኳይ
የሚፈሇግ ከሆነና በማህበሩ ህገ-ዯንብ መሰረት በሁለም አባሊት መጽዯቅ የሚኖርበት ከሆነ የማህበሩን ዴንገተኛ
ጠቅሊሊ ጉባዔ በመጥራት ማጽዯቅ ይቻሊሌ:: በፖስታ መሌዕክት ዴምጽ እንዱሰጥ በማዴረግ ፖሉሲውን ማጽዯቅም
ላሊው አማራጭ ነው::
ፖሉሲ ስሇማስፈጸም
አዲዱስ ፖሉሲዎች በአባሊት መካከሌ በበቂ እንዱታወቁ ስሇማዴረግና ማህበሩ ፖሉሲዎቹን እየተከተሇ ስሇመሆኑ
ማረጋገጥን የተመሇከቱ የፖሉሲ ማስፈጸም ተግባራትን ማከናወን የማህበሩ ከፍተኛ አመራር አካሌ ወይም
በዯመወዝ ተቀጣሪ የሆኑ ሠራተኞች ሃሊፊነት ነው:: ፖሉሲዎች በከፍተኛ አመራር አካሊት፣ በሥራ አስፈጻሚዎች፣
ወይም በላልች የማህበሩ የሥራ ክፍልች እንዯአስፈሊጊነቱ በየጊዜው ሉከሇሱና እንዯሁኔታውም እንዱሇወጡ
ሃሳብ ሉቀርብባቸው ይገባሌ:: የህዝብ ጥቅምን የተመሇከቱ ሇምሳላ መረጃዎችን በቀሊለ የማግኘትን መብት
የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች በተቻሇ መጠን ተገቢውን ከፍ ያሇ የሚዱያ ሽፋን እንዱያገኙ ጥረት ማዴረግ ያስፈሌጋሌ::
በአገር አቀፍ የፖሇቲካው መዴረክ ሊይ እንዴምታ የሚኖራቸውን ፖሉሲዎች ሇማውጣት ዕቅዴ በሚያዝበት ወቅት
በውሳኔው መውጣት ሊይ ተጽዕኖ ሉያዯርጉ በሚችለ ክፍልች ሊይ ማህበሩ ቀዯም ብል የማግባባት ጥበብን ሥራ
ሊይ ቢያውሌ ጠቃሚ ነው:: ይህን ሇማዴረግ ማህበሩ በመንግሥቱ ውስጥ ከፍ ካሇ ዕርከን ሊይ የሚገኙ የሥራ
ሃሊፊዎችን በግሌ ማግኘትና ማወያየት ወይም በህጎች ሊይ ማሻሻያዎች እንዱዯረጉ በመቻ መሌክ ቅስቀሳዎችን
ማጧጧፍ ያስፈሌጋሌ:: በዚህ የማግባባት ሥራ ሊይ ውጤታማ ሇመሆን ሇሥራው የሚመዯቡ ሰዎች በማህበሩ
ፖሉሲዎችና ላልች የውጭ ግንኙነት ጉዲዮች ሊይ በቂ እውቀት ያሊቸውና ተናግረው ሇማሳመን ችልታ ያሊቸው
ቢሆኑ ይመረጣሌ:: በዚህ ጉዲይ ሊይ ተጨማሪ መረጃ ሇማግኘት አሇም-አቀፍ የቤተ-መጻህፍት ማህበራትና
ዴርጅቶች ፌዳሬሽን “Expanding Advocacy in the Library Community” በሚሌ ርዕስ ያወጣውን በራሪ
ወረቀት መመሌከት ይጠቅማሌ::
ስሇዕቅዴ
የሚፈሇጉ ግቦች በአግባቡ መፈጸማቸውን ሇማረጋገጥ የቤተ-መጻህፍት ማህበራት ተገቢው የረጅም ጊዜ ዕቅዴ፣
ትግበራ እና ክትትሌ ሥርዓት መርጋቱን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋሌ:: ስሇሆነም ማህበራት ሇማህበራቸው አመራር
ግሌጽ አቅጣጫ ሇማመሌከትና ተሌዕኳቸውን ማሳካት እንዱችለ የረጅም ጊዜ (ስትራቴጂክ) ዕቅዴ መንዯፍ
ይኖርባቸዋሌ:: በማህበሩ ከባቢ ካለ ውጫዊና ውስጣዊ ሇውጦች ጋር ተጣጥሞ ሇመዝሇቅ እንዱቻሌ ማህበሩ
እነዚህን ዕቅድች በየወቅቱ መከሇስ፣ መመን እና ማሻሻሌ ይገባዋሌ::
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