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Memoria culturalã localã ºi biblioteca publicã
În jurul nostru se petrec tot soiul de evenimente care reprezintã, mai mult sau mai puþin evident,
manifestãri ale dorinþei de a ne face cunoscuþi, apreciaþi,
demni de laudã, oameni de ispravã. Fie cã aceste fapte au
caracter oficial, fie cã ele se petrec mai mult sau mai puþin
spontan, ele reprezintã momente de care unii sau alþii,
actori sau simpli spectatori, îºi amintesc, atunci când se
întâmplã sã se petreacã alte ºi alte manifestãri similare.
Dacã în cadrul comunitãþilor urbane mari memoria colectivã este mai difuzã, datoritã prezenþei mass
media, care reflectã fenomenele ce au loc, la un moment
dat, în spaþiul public, nu acelaºi lucru se petrece în comunitãþile urbane de mai mici dimensiuni ºi în cele rurale. În cazul celor din urmã, faptele sunt mai rar consemnate în publicaþiile locale ºi aproape deloc în cele
naþionale. Totuºi, interesul pentru promovarea comunitãþilor mici a condus la dezvoltarea unui interes sporit
pentru promovarea locurilor, oamenilor ºi faptelor pe care
aceºtia le-au fãcut în spaþiul în care au trãit. Dovadã stau
tot mai multele documente cu caracter monografic care au
fost tipãrite în ultimii cincisprezece ani. Oricare a fost
imboldul, fie dorinþa unui primar, fie dorinþa unui cadru
didactic sau om pasionat de împlinirea acestui gând
frumos, fiecare s-a gândit, în primul moment, la sursa de
documentare cea mai la îndemânã: biblioteca publicã.
Din pãcate, substanþa veritabilã pentru plãmãdirea lucrãrii nu a avut suportul aºteptat din partea
acestei instituþii. De ce? Pentru cã bibliotecarii nu s-au
preocupat de înregistrarea faptelor care au avut loc în
spaþiul pe care-l servesc decât în situaþii cu totul întâmplãtoare.
Haideþi cu toþii sã nu mai lãsãm pradã timpului
ºi uitãrii faptele bune care facem sã ni se întâmple.
Pentru a vã ajuta, ANBPR a înfiinþat în acest an
o nouã comisie de specialitate: Comisia pentru memorie
culturalã localã ºi genealogie.

Consfãtuirea judeþeanã
a bibliotecarilor
din bibliotecile publice
Galaþi, 23 aprilie 2007
PROGRAM
09:00 - 10:00
10:00 - 10:30

Liviu-Iulian Dediu - director adjunct, Biblioteca
“V.A. Urechia” Galaþi

10:30 - 12:00

Starea lecturii publice în
judeþul Galaþi.

Spiridon Dafinoiu - bibliotecar metodist
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Discuþii pe marginea sintezei
prezentate
12:30 - 13:30 Pauzã
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! 13:30 Relaþiile publice ºi evenimentul cultural în biblioteca
publicã.
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16:00

!

Geta Eftimie - ºef, Secþia Împrumut la domiciliu

!

14:00 Catalogarea automatizatã în
sistemul TINLIB a publicaþiilor monografice.

!

Violeta Moraru - ºef, Secþia Catalogare. Indexare.

!

14:30 Administrarea sistemului
integrat de bibliotecã TINLIB.

!

Cãtãlina Ciomaga - ºef, Secþia APIS

!

15:00 Utilizarea resurselor electronice.

!

Liviu-Iulian Dediu - director adjunct

!

15:30 Statistica de bibliotecã instrument de evaluare a
performanþei activitãþii.

!

Letiþia Buruianã - ºef, Serviciul Relaþii cu Publicul.

Concluzii. Închiderea
Consfãtuirii.
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Blogosfera româneascã
ºi bibliotecarii

Retrocedãrile sediilor de biblioteci: o
problemã insurmontabilã pentru unele
comunitãþi
În 1950 s-au furat, distrus ºi pierdut peste 40.000 de bunuri culturale
aparþinând Muzeului Asociaþiunii, iar birourile ASTRA, Muzeul
Etnografico-Istoric, sediul Revistei Transilvania ºi o încãpere unde
se afla biblioteca ASTRA, au fost desfiinþate. În locul Muzeului
ASTRA, activiºtii Partidului Comunist Român au fãcut o
Bibliotecã ce trebuia sã inoculeze celor cuceriþi de Armata Roºie ºi
bolºevism, cultura de la Rãsãrit ºi valorile "noului om". Deºi exista
o sentinþã a Judecãtoriei Sibiu, din 1999, devenitã irevocabilã prin
decizia Curþii de Apel Alba Iulia, nr.1363/2000, prin care
Complexul Naþional Muzeal (CNM) ASTRA din Sibiu a obþinut
spaþiul vechiului Muzeu al Asociaþiunii, luat cu japca de Biblioteca
Judeþeanã ASTRA din Sibiu, ºefii Consiliului Judeþean nu vor sã
repare o gravã nedreptate a istoriei. Decizia pare ºi mai ciudatã cu
atât mai mult cu cât colecþia de 60.000 de unitãþi a CNM ASTRA,
adãpostitã în Palatul Bruckhental ºi Casa Albastrã, a primit ordin de
evacuare.
Într-o Plenarã a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, din
17-19 martie 1949, ocupanþii bolºevici ai Romaniei au luat decizia
politicã de a lichida toate instituþiile formatoare de conºtiinþã
naþionalã din lagarul comunist. În 1950, este pusã în practicã
aceastã hotãrâre prin "autodesfiinþarea Muzeului ASTRA" cu
trecerea patrimoniului sãu, de peste 50.000 de obiecte, la Muzeul
Bruckenthal din Sibiu. În urma acestei decizii mai rãmân
înregistrate oficial doar 8.700 de obiecte. Restul, de pânã la 50.000,
sunt furate, distruse sau pierdute.
Probleme cu spaþiul destinat serviciilor de bibliotecã mai au, în
acest moment, Biblioteca Judeþeanã din Satu-Mare, al cãrei sediu
central a fost retrocedat foºtilor proprietari ºi Biblioteca Judeþeanã
Timiº, care ºi-a restrâns activitãþile din trei clãdiri ce serveau sediul
central, din acelaºi motiv.
Sursa principalã: Cipariu, Dan Mircea. Cel mai mare genocid cultural
din perioada comunista, distrugerea patrimoniului cultural al
Muzeului ASTRA din Sibiu, este continuat astazi de Consiliul Judetean
Sibiu. În: Ziua[resursã electronicã], 3871, 5 martie, 2007. Disponibil la
http://www.ziua.ro/display.php?data=2007-03-05&id=216978 #

Conducerea ANBPR-Filiala Galaþi
ureazã tuturor membrilor
La mulþi ani
cu ocazia
Zilei Bibliotecarului
ºi un Paºte
plin de luminã,
pace, înþelegere
alãturi de cei
dragi.

U

n fenomen în permanentã evoluþie în mediul electronic actual este reprezentat de mãrirea numãrului de bloguri, fenomen ce pare a lua amploarea de „modã” în spaþiul virtual românesc ºi nu numai. ªi totuºi, trecând peste „tendinþele modei”
blogul reprezintã un instrument ce abia începe sã-ºi dovedeascã adevãrata utilitate ºi asta mai ales în rândul comunitãþilor ce au preocupãri comune. Dar pentru cei care nu sunt familiarizaþi cu noii termeni, sã pornim totuºi de la definiþii ºi concepte. Termenul de blog
provine de fapt din prescurtarea cuvântului weblog.
Weblog = web (reþea) + log (jurnal de bord)
Avem de a face, de fapt, cu un jurnal în format web, o publicaþie
web ce conþine articole (ce pot avea caracter personal sau nu) afiºate
în ordine cronologicã inversã, ce sunt accesibile prin intermediul
Internetului publicului larg. Totalitatea acestor webloguri ºi a autorilor lor formeazã blogosfera.
Blogul poate avea un singur autor sau o comunitate ce are o temã
de interes comunã, poate fi un jurnal personal sau poate avea un scop
precis, poate fi interactiv sau nu, poate avea informaþii de calitate sau
nu. Conform unui studiu realizat la nivelul blogosferei româneºti, numãrul acestora se ridicã estimativ la aproximativ 10.000 ºi asta numai
la nivelul blogosferei româneºti. Din acestea doar o parte au o prezenþã activã evaluatã printr-o duratã de funcþionare mai lungã de 6 luni ºi
de o frecvenþã a postãrilor de cel puþin câteva pe sãptãmânã.
În peisajul astfel conturat al blogosferei româneºti vã propun un
blog a cãrui tematicã este orientatã cãtre lumea bibliotecilor, având
drept autori bibliotecari: ProLibro.
ProLibro este un blog colaborativ de biblioteconomie ºi ºtiinþa informãrii, un „spaþiu de intercunoaºtere ºi comunicare profesionalã,
de informare rapidã ºi de testare culturalã“, aºa cum îl definesc autorii. Printre colaboratorii constanþi se numãrã Florina Iliº (ºeful Departamentului de Informare ºi Cercetare Bibliograficã de la Biblioteca
Centralã Universitarã „Lucian Blaga” Cluj ºi în acelaºi timp o apreciatã scriitoare), Robert Coravu (director general adjunct al BCU
„Carol I” Bucureºti), Anca Râpeanu, Isabela Bârzoagã ºi Marian
Pruteanu (bibliotecari BCU „Carol I” Bucureºti), Ludmila Pânzari ºi
Olga Detisin (Biblioteca Municipalã „B.P. Haºdeu” Chiºinãu), Oana
Jianu (bibliotecar CCD „Gr. Tãbãcaru” Bacãu), alþi bibliotecari din
þarã precum ºi studenþi ai Facultãþii de Litere Secþia ªtiinþele Informãrii ºi Documentãrii. Subiectele abordate de ProLibro sunt legate
de lumea bibliotecilor româneºti, de criza lecturii, de piaþa editorialã,
deci de orice are legãturã sau influenþeazã în vreun fel mediul biblioteconomic, abordând, din perspectiva autorilor, atât realitãþi româneºti cât ºi perspectivele oferite de lumea bibliotecilor strãine.
Deci, celor care vor sã fie la curent cu ultimele ºtiri din domeniul
nostru de activitate le adresez invitaþia sã acceseze blogul ProLibro la
adresa http://prolibro.wordpress.com/.
Printre blogurile româneºti cu tematicã biblioteconomicã vã mai
semnalez blogul „Tehnici de documentare ºi informare C.D.S.”
(http://bibliotecari.blogspot.com) ce are drept scop declarat formarea
de competenþe profesionale elevilor având specializarea bibliotecardocumentarist sau blogul Asociaþiei Bibliotecarilor din Învãþãmânt
(http://abirblog.blogspot.com/).
Iar pentru cei care vor sã priveascã în oglindã blogosfera americanã pe temã biblioteconomicã le recomand sã acceseze secþiunea
„Blogs for Librarians” din cadrul Enciclopediei Answers
http://librarians.answers.com/main/answers_librarians_weblogs.jsp
În cadrul secþiunii veþi gãsi bloguri a cãror autori îºi exprimã opiniile ºi observaþiile sau împãrtãºesc din experienþa acumulatã, cu referire atât la bibliotecile tradiþionale cât ºi la cele virtuale.
Pentru a ne alinia „modei” ºi mai ales pentru a relaþiona la nivel
profesional (ºi nu numai) vã vom invita în curând sã vã exersaþi calitãþile de jurnaliºti în cadrul nonconformist al blogului Bibliotecii
“V.A. Urechia”.
Camelia Toporaº #
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Voluntariatul în Biblioteca „V.A. Urechia” Galaþi

A

lucra în folosul comunitãþii în timpul liber nu este o idee
nouã în þãrile din Europa de Est ºi nici în România. În
timpul „erei socialiste” proiectele organizate prin efort de
grup constituiau un element important în cadrul muncii tineretului.
Unii dintre noi îºi amintesc bine ce realizau în astfel de proiecte ºi
experienþele împãrtãºite cu ceilalþi membri ai grupului din care
fãceau parte. Din pãcate, în practicã, ceea ce a început ca „voluntar”
a ajuns sa fie „cerut” ºi nonparticiparea avea consecinþe negative
pentru opþiunile viitoare privind studiile ºi cariera. Datoritã acestui
trecut complex, introducerea conceptului de „voluntariat” în România zilelor noastre este dificil de realizat, dar nu ºi imposibil.
În acest context, în Biblioteca „V.A Urechia” a fost încurajatã
activitatea de voluntariat ºi a fost creat un grup de voluntari care
activeazã în diferite secþii ale instituþiei.
Activitatea de voluntariat în Bibliotecã se contureazã mai bine
în 2001 când au fost cooptaþi doi elevi de la Colegiul „Vasile
Alecsandri” care au lucrat la optimizarea site-ului Bibliotecii ºi au
creat o secþiune a site-ului dedicatã copiilor.
Odatã cu lansarea proiectului „Voluntariatul în Bibliotecã componentã activã a educaþiei nonformale” acest grup de voluntari au
ºi un coordonator (Geta Eftimie, ºef, Secþia „Împrumut la
domiciliu”). Prin acest proiect s-a încercat fundamentarea
activitãþii de voluntariat pe criterii ºtiinþifice ºi compatibilizarea
programelor de voluntariat cu politica de dezvoltare a Bibliotecii.
Rolul coordonatorului este destul de complex acesta fiind elementul de legãturã dintre angajaþii Bibliotecii ºi ceilalþi voluntari.
Acesta te informeazã care sunt procedurile Bibliotecii, pe care toatã
lumea le respectã necondiþionat, la cine poþi apela dacã eºti tratat
necorespunzãtor de angajaþii Bibliotecii, care sunt atribuþiile tale în
calitate de voluntar în Bibliotecã.
Anul 2006, anul redeschiderii Sediului central al Bibliotecii a
însemnat pentru activitatea de voluntariat un an „plin”, aº putea
spune, având un grup de 12 voluntari care au activat în cadrul
Bibliotecii în diferite secþii. Grupul de voluntari a fost diversificat,
alãturi de elevii de la liceele gãlãþene participând la activitãþile de
voluntariat ºi profesori, diferite persoane fãrã ocupaþie, studenþi din
Europa de Vest, care efectueazã stagii de practicã în România. Dincolo de reflectarea structurii comunitãþii, diversitatea grupului de
voluntari contribuie la promovarea unei politici explicite de nediscriminare. La selectarea ºi recrutarea acestor voluntari am þinut cont
de urmãtoarele:
! de ce are nevoie Biblioteca de voluntari,
! ce activitãþi pot desfãºura voluntarii,
! care sunt abilitãþile ºi calitãþile pe care viitorii voluntari
este bine sã le aibã în contextul activitãþilor concrete pe
care le pot desfãºura.
Astfel, un grup de 4 voluntari, elevi în clasa a XI-a, au efectuat
un sondaj pe un grup de 150 elevi cu vârstele cuprinse între 10 ºi 18
ani referitor la rolul jucat de Bibliotecã în calitate de mijloc de
informare ºi la modul cum ar trebui sã arate o salã dedicatã tinerilor
ºi la modul în care ar dori aceºtia sã fie organizate cãrþile. Rezultatul
obþinut în acest sondaj ne-a ajutat în organizarea colecþiei de
documente destinate împrumutului la domiciliu, dupã criterii ce þin
de gradul de interes pe care-l prezintã cartea respectivã.
Acestui grup de lucru li s-au alãturat ºi alþi voluntari, au ajutat la
selectarea ºi aºezarea documentelor la raft, iar dupã redeschidere au
efectuat activitãþi de orientare la raft, de aºezare la raft a documentelor restituite de utilizatori.
Un alt grup, de 3 voluntari, compus din douã eleve ºi o doamnã
inginer, fãrã ocupaþie la acel moment, au activat în cadrul Filialei 1
a Bibliotecii „V.A. Urechia” de la Casa de Culturã a Sindicatelor,
unde au efectuat activitãþi de îndrumare la raft, de aºezare a cãrþilor
restituite de cãtre cititori, de asistenþã ºi consiliere la navigarea în
Internet ºi utilizarea programelor de aplicaþie disponibile.

Activitãþi de voluntariat au fost efectuate ºi în cadrul atelierului
legãtorie, unde timp de 6 luni în fiecare zi câte 6 ore am avut un voluntar care a efectuat lucrãri specifice acestui sector. În cadrul secþiei
APIS un voluntar, studentã în cadrul Universitãþii din Bucureºti a
ajutat la traducerea în limba englezã a site-ului Bibliotecii.
Elevii ºi studenþii care efectueazã activitãþi de voluntariat preferã
perioada vacanþelor, deoarece atunci au un program mai puþin încãrcat ºi se pot implica mai activ în acest tip de programe. Pe de altã parte
fiecare dintre ei mai activeazã ºi în alte programe de voluntariat conºtienþi fiind de importanþa acestui tip de activitãþi în dezvoltarea ºi
perfecþionarea abilitãþilor si deprinderilor pe care le au ºi în dezvoltarea ulterioarã a carierei profesionale.
În acest moment programele de voluntariat începute anul trecut
s-au definitivat ºi mai activeazã un singur voluntar, în cadrul Secþiei
„Împrumut la domiciliu”.
Pentru acest an avem depuse cereri de solicitare de la mai mulþi
doritori, acoperind o arie destul de largã din punct de vedere al vârstei
ºi al statutului socio-profesional: elevi, pensionari, ºomeri, cadre didactice, urmând ca sã aibã loc selecþia voluntarilor ºi stabilirea zonelor în care aceºtia vor activa ºi atribuþiile pe care le vor avea de îndeplinit. Toate cele prezentate mai sus reprezintã descoperirea a ceea ce
trebuie fãcut pentru ca aceste experienþe sã nu fie limitate la câteva
privilegiate. Implicarea voluntarilor nu se întâmplã de la sine. Este
necesar sã se creeze, sã se actualizeze permanent cadrul potrivit ºi sã
se ofere sprijinul necesar pentru desfãºurarea unor astfel de programe, în contextul în care existã cadrul legal care reglementeazã acest
tip de activitate.
Geta Eftimie #

ªtiri
Îngerii blogurilor literare au împãrþit cãrþi
Demonstraþie de altruism ºi simþ civic: 50 de tineri, cu o medie de vârstã
de 25 de ani, au strâns 2.000 de carþi
pentru a le dona copiilor defavorizaþi. ªi-au rupt fiecare peste 30 de
ore din timpul lor pentru a le sorta ºi
transporta la centre de plasament din
Bucureºti. O campanie în premierã,
"O carte pentru fiecare copil", promovatã exclusiv din blog în blog.
Fãrã anunþuri pe stâlpi electrici sau în holurile facultãþilor. Un tur de
forþã care aratã cã aceastã nouã formã de comunicare este mai mult
decât un jurnal personal publicat pe internet. Blogul a devenit instrument de coeziune socialã ºi propagare a unui entuziasm care contrazice utopia.
Rãdãcina proiectului porneºte de pe site-ul de recenzie literarã
www.bookblog.ro, coordonat de Andrei Roºca, un tânãr de doar 22
de ani. 400 de cãrþi au fost livrate la sfârºitul sãptãmânii trecute, în
douã centre de plasament pentru copiii care provin din familii cu
probleme sociale, "Sfânta Maria" ºi "Colibri". Veºtile bune circulã
repede pe internet. În doar doua zile de colectare, 50 de persoane au
adus de acasã 2.000 de volume, care au fost triate ulterior. Anunþul a
fost preluat voluntar de alte 30 de bloguri, iar ideea a circulat ºi pe
forumurile de discuþii.
Campania, organizatã iniþial la Bucureºti, are deja ecou ºi la Iaºi,
pe blogul http://ganduripentruiasi.wordpress.com/, dar ºi potenþial
de extindere în mai multe oraºe din þarã. Campania îºi lasã uºile larg
deschise pentru toþi donatorii. "Dacã o carte poate schimba viaþa unui
om matur, cum sã nu influenþeze modul de gândire al unui copil?",
spune Andrei Roºca, iniþiatorul campaniei.
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Biblioteca “V.A. Urechia”
- în date statistice -

A

nul 2006 a fost un an favorabil achiziþiilor de documente.
Baza informaþionalã a bibliotecii s-a îmbogãþit cu 1500
titluri peste cele propuse la începutul anului. ªi în judeþ,
situaþia e destul de încurajatoare. Majoritatea Primãriilor au înþeles
rolul vital al bibliotecii în colectivitate ºi au alocat fonduri pentru
achiziþii. Spunem majoritatea, pentru cã avem ºase biblioteci comunale care ºi-au completat colecþiile doar din donaþii, neavând
fonduri alocate de primãrii.
Odatã cu redeschiderea Sediului central în luna august, s-a avut
în vedere introducerea de noi servicii ºi facilitãþi, în scopul satisfacerii cerinþelor de informare ale utilizatorilor. Astfel, la capitolul
accesul ºi facilitãþile bibliotecii:
! s-a reuºit introducerea în sistem automatizat a 90% din fondul
de carte din depozitul general, tocmai pentru a nu fragmenta informaþia în douã tipuri de cataloage (automatizat ºi tradiþional);
în prezent % din fondul total de documente este reflectat în baza
de date OPAC a bibliotecii; dupã retroconversia tuturor documentelor, se va renunþa definitiv la catalogul tradiþional.
! s-a mãrit numãrul de PC-uri destinate utilizatorilor de la 32 în
2005 la 47 în 2006(inclusiv filiala);
! s-au amenajat sãli de lecturã specializate pentru periodice,
pentru lucrãri de referinþã ºi pentru consultarea documentelor
din categoria colecþiilor speciale;
! s-a organizat un pupitru de referinþe prin intermediul cãruia
bibliotecarii rãspund la întrebãrile cititorilor;
! s-a refãcut site-ul bibliotecii, devenind un instrument util ºi
plãcut de dialog între bibliotecã ºi utilizator;
! s-au dotat secþiile cu mobilier nou, contribuind astfel la sporirea
calitãþii ambianþei în care este prestat serviciul.
Deºi anul 2006 a fost unul neobiºnuit prin faptul cã mai bine de
jumãtate de an a fost întreruptã activitatea la Sediul central, totuºi
analizând datele statistice, se constatã o scãdere îngrijorãtoare a
cititorilor activi. Acest fapt ne obligã la stabilirea unei strategii de
recâºtigare a cititorilor pierduþi ºi de atragere a nonutilizatorilor.
Biblioteca ºi-a fãcut simþitã prezenþa ºi prin organizarea a numeroase manifestãri culturale, prin încheierea de parteneriate cu instituþiile de educaþie în vederea desfãºurãrii unor activitãþi de interes
comun.
Din paleta manifestãrilor culturale trebuie menþionatã prezenþa
unor personalitãþi din þarã ºi strãinãtate: Hans Joachim Hug (psiholog, Germania), Cristian Brâncuºi (dirijor, Bucureºti), Cozmin
Guºã (politician, Bucureºti), Alex Mihai Stoenescu (istoric,
Bucureºti), Vasile Spiridon (profesor universitar, critic literar,
Bacãu), colegi din þarã ºi din Republica Moldova (Lidia Kulikovski, Chiºinãu; Elena Harconiþã, Bãlþi; Dan Matei, Bucureºti
etc).
Un eveniment semnificativ a marcat anul 2006: Zilele Bibliotecii “V.A. Urechia” ºi gãzduirea cu acest prilej a Conferinþei
Naþionale a ANBPR.
Concluzia generalã ce se contureazã, din analiza activitãþii din
anul 2006 este cã biblioteca ºi-a propus ºi a reuºit sã fie în slujba
comunitãþii, prin ameliorarea ºi adecvarea permanentã la nevoile
utilizatorilor (pentru a asigura un grad sporit de satisfacere a
acestora), prin permanenþa comunicare cu aceºtia ºi prin evaluarea
gradului de satisfacþie pentru a optimiza oferta informaþionalã.

Activitatea Bibliotecii “V.A. Urechia” reflectatã în cifre
Biblioteca deþinea la sfârºitul anului 2006 un fond de:
! 598.074 vol. de cãrþi ºi periodice tipãrite;
! 3.088 unitãþi fizice manuscrise;
! 117 unitãþi fizice microformate;
! 13.132 documente audiovizuale din care:
[ 12.309 documente audio;
[ 186 documente vizuale;
[ 637 documente audiovizuale combinate.
Colecþiile electronice numãra un total de 3.461 de unitãþi fizice din
care:
! documente digitale:
[ cãrþi electronice pe CD-ROM 116, pe DVD-ROM 1;
[ alte documente digitale pe CD-ROM 322, pe DVDROM 2.977;
! periodice electronice - 41;
! baze de date - 4;
În anul de graþie colecþiile Bibliotecii au fost completate prin achiziþionarea a 21.063 de unitãþi fizice din care:
! cãrþi ºi periodice tipãrite - 18.000;
! documente audiovizuale - 1.675:
[ documente audio - 1.668;
[ documente audiovizuale combinate - 7;
! documente digitale - 1.332
[ cãrþi electronice - 12 (11 pe CD-ROM, 1 pe DVD-ROM)
[ alte documente digitale - 1.320 (22 pe CD-ROM, 1.298
pe DVD-ROM);
[ periodice electronice - 35;
[ baze de date - 4;
Biblioteca “V.A. Urechia” este frecventatã de un numãr mare de
utilizatori atât din rândul populaþiei din Galaþi cât ºi din împrejurimi
ºi a înregistrat la sfârºitul anului 2006 - 44.144 de utilizatori înscriºi.
Numãrul total de utilizatori activi este de 23.658 din care:
! noi înscriºi - 8.231;
! reînscriºi - 15.427;
În anul 2006 au fost împrumutate un numãr total de 262.145 de
documente din care:
! cãrþi - 135.680 vol.
! periodice -4.433 vol.
! fotocopii, microfilmate - 170.721 unitãþi fizice;
Tranzacþiile de referinþe virtuale au fost de 232.
La sfârºitul anului 2006 au fost înregistrate un numãr de 162.344
de vizite la bibliotecã ºi 402.865 de vizite virtuale la resursele din
reþea ale bibliotecii.

A spicuit din Raportul de activitate pe anul 2006 al BVAU,
pentru Dvs, Sorina Radu #

Servicii sociale în Biblioteca “V.A.Urechia”

B

iblioteca “V.A.Urechia” este
prima bibliotecã publicã din
România care pune la dispoziþia
cititorilor interesaþi, gratuit, numerele
din zilele precedente a peste 15 titluri de
reviste ºi ziare .
Aceste ziare ºi reviste se gãsesc la
standul special amenajat în acest scop.
Dintre acestea amintim Viaþa Liberã,
Monitorul de Galaþi, Fel de Fel, Revista
de culturã “Dunãrea de Jos”, etc.
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Situaþia dotãrilor IT în bibliotecile publice de stat
din Judeþul Galaþi la 1 aprilie 2007
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Piaþa de carte din România, încã departe de Europa
Piaþa de carte din România se aflã într-o creºtere constantã în ultimii
ani. Marile edituri de la noi raporteazã creºteri anuale ale cifrei de
afaceri de peste 20%. Suma totalã a vânzãrilor de carte estimatã
pentru 2006 depãºeºte 50 de milioane de Euro. Pare mult, însã situaþia este relativ modestã în comparaþie cu þãrile din Uniunea Europeanã. Spre exemplu, cifra de afaceri atinsã într-o singurã sãptãmânã de editurile din Marea Britanie este de 63 de milioane de lire
sterline - mai mare decât aceea a României dintr-un an întreg. Nu
stãm prea grozav nici dacã ne raportãm strict la pieþele vecine.
Dupã cum ne spune Grigore Arsene, preºedintele Asociaþiei Editorilor din România ºi director al Editurii Curtea Veche, cifrele vehiculate în domeniul editorial din Ungaria sunt de patru ori mai mari
decât la noi, cu toate cã avem un numar dublu de locuitori. Vânzãrile
relativ scãzute de carte se explicã, desigur, prin puterea încã redusã
de cumpãrare a românilor. Însã, în opinia noului preºedinte AER,
mai existã un factor important al dezvoltãrii mai lente: "distrugerea
sistemului de difuzare, petrecutã la începutul anilor 90". Din acest
motiv, existã mari discrepanþe între oraºele importante ºi restul tãrii.
Silviu Lupescu, directorul Polirom - editura cea mai bine cotatã
din punct de vedere financiar în 2005 ºi a cãrui numãr de titluri a
crescut în 2006 cu 18% faþã de celãlalt an - declarã cã se aºteaptã ca
maturizarea pieþei în anii urmãtori sã aducã o îmbunãtãþire a
sistemului de distribuþie. Aceasta pare a fi cea mai mare dificultate
cu care se confruntã editurile româneºti în prezent.
Vestea bunã este cã începe sã funcþioneze comerþul cu carte pe
internet - se pare cã atinge în prezent cam 10-15 % din totalul vânzãrilor. În general, toate datele vehiculate cu privire la piaþa cãrþii
din România sunt mai mult sau mai puþin speculative, deoarece,
spre deosebire de pieþele occidentale, nu avem centralizate si actualizate permanent cifrele pieþei.
Într-o industrie de carte maturã, casele editoriale se poziþioneazã
pe o anumitã niºã tematicã, pe care incearcã sã o dezvolte. La noi,
însã, datoritã dimensiunilor înguste ale pieþei, tendinþa este cã editurile medii ºi mari sã acopere cât mai multe domenii. Existã însã ºi
edituri care au crescut foarte mult tocmai printr-o producþie susþinutã într-o singurã direcþie. C.H. Beck este exemplul unei investiþii
strãine care s-a impus cu succes pe o anumitã niºã: cartea de drept.
Dacã marile edituri strãine nu se grãbesc sã investeascã prea curând pe piaþa editorialã autohtonã, în clipa în care o vor face, vor implementa ºi instrumente manageriale adecvate, care lipsesc în prezent: cercetãri de piaþa, planuri de dezvoltare ºi un profil clar al cititorului.

Revista Românã de Biblioteconomie ºi
ªtiinþa Informãrii
Miercuri, 7 ianuarie 2007, s-a desfãºurat ºedinþa Colegiului de
redacþie al Revistei Române de Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii. A fost stabilitã tematica apariþiilor din anul 2007, dupã cum
urmeazã (formulãrile temelor sunt provizorii):
Nr. 1: Biblioteca 2.0; Coordonator: Robert Coravu
Nr. 2: Biblioteca ºi digitizarea;
Coordonator: Angela Repanovici
Nr. 3: Servicii furnizate de biblioteca publicã½;
Coordonator: Liviu-Iulian Dediu
Nr. 4: Proiecte de cercetare în domeniul biblioteconomiei ºi
ºtiinþei informãrii în România; Coordonator: Elena Tîrziman
Cei interesaþi sã contribuie cu articole pot lua legãtura cu coordonatorii numerelor sau cu secretariatul revistei. Reamintim cã
toate aceste informaþii, precum ºi recomandãrile pentru autori se
regãsesc la adresa http://www.bcut.ro/abir/rrbsi.html
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Împrumutul la domiciliu

al documentelor multimedia

S

erviciul de împrumut la domiciliu a documentelor multimedia,
din cadrul Secþiei Împrumut la Domiciliu din Biblioteca “V. A.
Urechia” este un serviciu relativ nou. El a fost inaugurat, cu
titlu experimental la Filiala 1 a Bibliotecii ce îºi desfãºoarã activitatea la Casa de Culturã a Sindicatelor. Bazele colecþiei de documente multimedia destinate împrumutului la domiciliu la Filialã au
fost puse încã de la deschiderea acesteia din luna mai 2004 ºi pentru
început au fost puse la dispoziþia utilizatorilor aproximativ 500
documente.
Odatã cu redeschiderea sediului bibliotecii în anul 2006 s-a dat în
funcþiune ºi aici Serviciul de împrumut la domiciliu a documentelor
multimedia, punându-se astfel bazele colecþiei pe care o avem în
prezent.
Cu acest prilej, s-a avut în vedere oferirea unor servicii noi,
moderne, care sã aibã caracter complementar faþã de serviciile
tradiþionale.
Colecþiile multimedia pentru împrumut includ în prezent, un fond
de peste 1634 de documente din care aproximativ 500 sunt filme
artistice, conform statisticii realizate la sfârºitul anului 2006.
Din numãrul de 1634 documente multimedia:
! 772 CD-uri;
! 661 DVD-uri;
! 23 Casete Video;
! 8 Casete Audio;
! 60 CD-ROM-uri.
Împrumutul acestor documente este totalmente gratuit, în urmãtoarele condiþii:
! Împrumutul se face în baza Permisului de intrare.
! Beneficiarii colecþiilor multimedia disponibile pentru împrumut
sunt:
[ cetãþenii judeþului Galaþi care sunt înscriºi la Bibliotecã;
[ orice persoanã din afara judeþului Galaþi care depune o
garanþie bãneascã;
[ persoanele care obþin, în mod excepþional, aprobarea
conducerii.
! Numãrul de documente ce pot fi împrumutate simultan este de 4.
! Termenul maxim de împrumut pentru documentele multimedia
este de 7 zile.
! Nerestituirea la termen a documentelor împrumutate se penalizeazã cu 0,05 RON/document/zi.
Documentele multimedia care sunt împrumutate pot fi rezervate.
Rezervãrile se efectueazã la Pupitrul pentru Împrumut unde se
completeazã ºi formularul tipizat. Documentele multimedia sunt
reþinute pentru rezervare 3 zile de la data anunþãrii utilizatorului.
De la inaugurarea Serviciului pentru împrumut la domiciliu a
documentelor multimedia ºi pânã în prezent s-a constatat faptul cã
este agreat de utilizatori, cã a fost bine primit ºi a prins foarte repede.
În colecþiile multimedia pentru împrumut la domiciliu se pot regãsi diverse genuri:
! Filme româneºti ºi strãine: Cu mâinile curate, Nea Mãrin
miliardar, ªtefan cel Mare, Dosarul Pelican, Gladiatorul.
! Filme documentare: Nilul-Fluviul zeilor, Modigliani, Bucharest.
! Desene animate: Barbie as Rapunzel, Tom ºi Jerry, Scooby-Doo.
! Muzicã simfonicã: The Piano Masters [Vol. 1-20], Great Voices of
the Century.
! Muzicã uºoarã româneascã ºi universalã: Holograf, Iris, Fuego,
Ella Fitzgerald, Frank Sinatra.
! Concerte: Favourite Piano Concertos, Sting, Mettalica.
! Jazz: Nat King Cole, Judy Garland, Yehudi Menuhin, selecþii din
Colecþia Quadromania (jazz).
Trebuie precizat faptul cã Biblioteca “V. A. Urechia” este singura
bibliotecã publicã din þarã care presteazã gratuit servicii de
împrumut la domiciliu a documentelor multimedia.
Florina Diaconeasa #
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2006

Starea bibliotecilor publice din Jud. Galaþi (I)

Baza materialã
! În principiu toate bibliotecile publice dispun de baza materialã
minimã necesarã - spaþii, rafturi, birouri, scaune, covoare etc. pentru desfãurarea activitãþii. Dacã ar fi sã acordãm calificative
la starea clãdirilor (spaþiilor), avem:
[ 10 - f. bunã: Lieºti, ªendreni, Braniºtea, Independenþa,
Movileni, Barcea, Vânãtori, C. Negri, Matca, Bãleni;
[ 38 - bunã
[ 5 - satisfãcãtoare: Bãlãbãneºti, Corni, Nãmoloasa, Brãhãºeºti, Cuza Vodã;
[ 5 - improprie: Drãgãneºti, Jorãºti, Munteni, Rediu, Rãdeºti;.
[ 2 biblioteci comunale nu au spaþiu ºi personal, deci nu
funcþioneazã - în comunele nou înfiinþate: Poiana, Negrileºti;
! Dotãri calculatoare: 15 biblioteci: Bereºti-Meria, Griviþa, Lieºti, Tg. Bujor, T. Vladimirescu, Tuluceºti, Umbrãreºti, Drãgãneºti, Movileni, Nicoreºti, Vlãdeºti, Bereºti, Cudalbi, ªendreni, Independenþa;
Contextul general de desfãºurare al activitãþii
! Finanþare bugetarã: 1.538.744 lei (RON), cu 43% mai mare
decât în 2005, din care 1.080.254 lei (RON), adicã 70,20%,
cheltuieli de personal;
Colecþii
! La sfârºitul anului 2006 colecþiile bibliotecilor publice din judeþ numãrau 773.208 volume, dupã cum urmeazã:
126.677 vol
1.Biblioteca Municipalã ªt. Peticã Tecuci:
2.Biblioteca Orãºeneascã Gr. Hagiu Tg. Bujor: 25.498 vol.
24.799 vol.
3.Biblioteca Orãºeneascã Bereºti:
582.253 vol.
4.Biblioteci Comunale:
TOTAL
773.208 vol.
cu o creºtere realã faþã de 2005 de 16.106 volume.
! Indicele de dotare cu carte este de 2,41 vol/capita (faþã de 2,35 în
2005), peste media pe þarã ºi corespunzãtor recomandãrilor
instituþiilor abilitate europene; dacã la nivel global stãm bine, la
nivelul individual al asigurãrii cu informaþii ne situãm pe un plan
necorespunzãtor pentru cã:
[ 75% din fondul de documente este învechit ºi deci nu mai
corespunde cerinþelor;
[ elevii ºi studenþii, ponderea cea mai mare a utilizatorilor,
solicitã informaþii noi, corespunzãtoare noilor cerinþe de
studiu ºi educaþie;
[ informaþii la zi solicitã ºi specialiºtii dar ºi adulþii care
doresc sã se recalifice sau sã se reorienteze profesional;
[ tendinþa de schimbare, modernizare, de reformã în educaþie, învãþãmânt, în viaþa socialã presupune, uneori,
mãsuri radicale ceeace face ca ºi documentele relativ nou
apãrute sã nu fie prea utile;
Achiziþiile
! În anul 2006 principala sursã de achiziþie a reprezentat-o alocaþia bugetarã cu aceastã destinaþie din bugetul fiecãrei biblioteci publice, ca parte componentã a bugetului local. Donaþiile,
ca sursã de completare, au venit din partea Ministerului Culturii
ºi Cultelor, dar ºi din partea unor persoane fizice.
Norma de achiziþie, conform prevederilor legale, este de 50 vol. la
mia de locuitori.
! În anul 2006 au fost achiziþionate un numãr de 13.210
volume/10.785 titluri în valoare de 135.134 lei noi, cu aproape
30% mai multe volume ºi 46% mai multe titluri decât în 2005,
cu o medie de 41,28 vol/1000 loc., faþã de 35,20 vol/1000 loc. în
2006, dupã cum urmeazã:

Biblioteca

Achizitii
Achiziþii/1000 loc.
vol./titluri
2005
2006
Bibl. Mun. Tecuci
1353/972
24,48
32,21
Bibl Tg. Bujor
562/518
57,30
75,94
Bibl. Bereºti
210/185
25,14
60,00
Bibl.Comunale
11085/9110
33,91
41,51
Dintre comunele nou înfiinþate - Poiana, Negrileºti, Rãdeºti ºi
Cuza Vodã, ultima a reuºit sã asigure biblioteca cu spaþiu, mobilier ºi
cãrþi, totul nou, iar biblioteca din comuna Rãdeºti funcþioneazã în
cadrul cãminului cultural, într-un spaþiu necorespunzãtor ºi cu un nivel scãzut al achiziþiilor de publicaþii.
Având în vedere achiziþiile din acest an, rata de înnoire a stocului este de 58,53 ani.
Concluzii
! Administraþiile locale din judeþ care trateazã lectura, dreptul cetãþeanului la informare cu dezinteres sunt cele din comunele
Cerþeºti, Nãmoloasa, Cavadineºti, Pechea, Drãguºeni, Umbrãreºti, care nu au alocat fonduri pentru achiziþii, singurele intrãri
fiind publicaþiile primite din donaþii.
! Se constatã o preocupare susþinutã a administraþiilor locale în
achiziþia de publicaþii pentru biblioteca publicã comunalã, cu
excepþia comunelor menþionate mai sus.
Utilizatorii
! Deoarece anul 2006 reprezintã începutul unei perioade de 5 ani
de evidenþã a activitãþii, utilizatorii înscriºi sunt egali cu utilizatorii activi. În anul 2006 au frecventat biblioteca un nr. de
28.167 utilizatori, dupã cum urmeazã:
Utilizatori
înscriºi
Bibl. Mun. Tecuci
Bibl. Tg. Bujor
Bibl. Bereºti
Bibl. Comunale

6.973
876
476
19.842

Utilizatori
activi
6.793
876
476
19.842

Atragere
la lecturã
16,60%
11.83%
13,60%
7,43%

!

Biblioteci comunale care au înregistrat un indice de atragere la
lecturã egal sau mai mare de 10%: Corod, Sl. Conachi, Ghidigeni, Mãstãcani, Nicoreºti, Piscu, Bãlãbãneºti, Bãleni, Corni,
Gohor, Movileni, Bãneasa, Jorãºti, Priponeºti, Þepu.
! Indicele de atragere la lecturã pe judeþ este de 8,80%.
Frecvenþa
! Total: 293.640 vizite, dupã cum urmeazã:
Biblioteca
Frecvenþa
Vizite/zi Vizite/capita
Bibl. Mun. Tecuci
75.839
247,83
1,80
Bibl. Tg. Bujor
8.628
33,96
1,16
Bibl. Bereºti
7.283
31,39
2,08
Bibl. Comunale
201.890
870,21
0,75
! Indicatori de performanþã (cu referire la judeþ):
[ vizite la bibliotecã/capita: 0,91
[ vizite la bibliotecã/utilizator: 10,42
[ vizite la bibliotecã/zi - judeþ: 1223,50
[ vizite la bibliotecã/zi - bibliotecã: 19,42
Volume eliberate
! Total: 603.867 volume, dupã cum urmeazã:
[ Biblioteca Municipalã "T .Peticã" Tecuci: 176.529 vol.
[ Biblioteca Orãºeneascã "Gr. Hagiu" Tg.Bujor: 23.465 vol.
[ Biblioteca Orãºeneascã Bereºti: 29.132 vol.
[ Biblioteci Comunale: 374.741 vol.
! Indicatori de performanþã ( cu referire la judeþ):
[ documente împrumutate/capita: 1,88
[ documente împrumutate/utilizator: 21,43
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România pierde zilnic din memoria sa
culturalã
Legea care prevede arhivarea tuturor tipãriturilor nu se respectã.
Patrimoniul cultural naþional este afectat de ignoranþa unor tipografii, edituri ºi case de discuri, care nu-ºi trimit producþiile la Biblioteca Naþionalã, pentru arhivare în depozitul legal. Conform legii,
acesta trebuie sã înghitã tot ce înseamnã actualitate în documente
tipãrite, grafice, fotografice, sonore, audiovizuale ºi multimedia,
cu sprijinul producãtorilor. O memorie a istoriei, o bazã de date intangibilã, cu tot ce s-a scris ºi compus în România. Dar incompletã.
Legea nu este îndeajuns popularizatã, iar cei care nu cunosc
obligativitatea de a depune cu titlu gratuit exemplare dintr-o nouã
operã la Biblioteca Naþionalã nu pot primi niciun fel de amendã.
Cea mai drasticã mãsurã luatã împotriva contravenienþilor este reclamaþia în scris. ªi atât! Gabriela Rizescu, ºeful Serviciului Depozit Legal de la Biblioteca Naþionalã a României, a declarat cã mulþi
producãtori nici n-au auzit de lege sau se fac cã n-o cunosc. Cele
mai mari probleme vin din partea editurilor economice ºi caselor de
discuri, care nu-ºi trimit produsele pentru arhivare în depozitul legal. Biblioteca Naþionalã nu a pedepsit sau amendat pe nimeni pânã
acum, pentru cã legea nu are o cale clarã de atac. "Pânã acum nu sau aplicat amenzi pentru cã nu existã o normã metodologicã de
aplicare a legii. Biblioteca nu are voie sã primeascã bani cash, aºa
cã editurile primesc doar reclamaþii. Depunerea publicaþiilor rãmâne doar la conºtiinþa producãtorilor", spune Gabriela Rizescu. "Am
întâlnit un zid din partea casei de discuri RBA. Preºedintele Radu
Baron nu trimite deloc ºi ne-a spus «Sã vedem ce o sã se întâmple!». Aºa s-a exprimat". În replicã, Radu Baron ne-a declarat cã tot
ce a fost legal s-a fãcut, iar dacã existã probleme, firma de avocaþi
care se ocupã de partea juridicã le va rezolva.
Conform Gabrielei Rizescu, printre cei mai harnici contribuabili
la depozitul legal se numãrã producãtorii români de reviste pornografice. De multe ori, chiar ºi cei care respectã legea o fac doar pe
jumãtate, trimiþând doar trei din cele ºapte cãrþi obligatorii. Biblioteca Naþionalã are rolul de a centraliza operele ºi de a le trimite mai
departe, cãtre Bibliotecile Academiei sau Universitare din þarã. Numãrul incomplet de volume îi face sã reþinã pentru nevoi proprii
operele, care nu mai ajung ºi la celelalte biblioteci. Biblioteca Naþionalã nu poate refuza însã nimic din tot ce se publicã, pe CD sau
hârtie. Depozitul trebuie sã primeascã în maximum 30 de zile de la
data apariþiei în ºapte exemplare cãrþi, broºuri; ºase exemplare - periodice, CD-uri, DVDuri, manuale ºcolare, atlase, hãrþi.
ªefii serviciilor specializate de la Biblioteca Academiei Române
dau vina pe producãtorii accidentali ºi editurile mici, care nu conºtientizeazã importanþa acestei contribuþii. "De exemplu, am sesizat experþilor de la Biblioteca Naþionalã nereguli la editura Economicã. S-au dus tratative cu cei de acolo ºi inspectorii au ridicat apoi
un camion plin de cãrþi". Reprezentanþii editurii spun însã cã ei au
trimis volume, conform legii. Maria Rafailã, ºef serviciu dezvoltarea colecþiilor la Biblioteca Academiei, afirmã cã "legea are o hibã,
pentru cã niciodatã nu a prevãzut exact cine trebuie sã aibã responsabilitatea s-o onoreze. Nu existã o metodologie prin care sã poatã
fi aplicate penalitãþile". Daniela Stanciu, ºeful Serviciului Catalogare Periodice la Biblioteca Academiei Române, îºi dã seama cã nu
intrã toate titlurile în Bibliotecã doar deschizând, banal, uºa unei
librãrii ºi vãzând cã acel titlu nu existã în depozit. Specialiºtii de la
Academie nu cred cã centralizarea unicã la Biblioteca Naþionalã
este metoda cea mai bunã. "Era o perioadã când primeam direct de
la tipografii. Acum se pierde foarte mult timp sã se dirijeze de la
tipografie la Biblioteca Naþionalã ºi de acolo la alte biblioteci".
"Pânã în 1990, colecþia era completã. Aveam tot ce se publica, de
la foi volante, agende, bilete, afiºe. Excedentar intrau ºi etichetele
de pe sticle ºi borcane, invitaþii de nuntã, o cantitate imensã de
materiale. Dar bibliotecile au insistat sã nu li se mai trimitã, pentru
cã ocupau spaþii degeaba.
(Continuã la pagina 9)

Martie 2007

Resursele electronice în
Biblioteca V.A. Urechia
- evoluþie, criterii ºi utilitate -

P

rocesul de cãutare, selecþie ºi evaluare a informaþiilor în Internet a devenit în ultimii ani, datoritã multitudinii resurselor,
o experienþã consumatoare de timp. Modalitãþile de cãutare
cele mai utilizate în momentul de faþã se bazeazã în mare parte pe
mecanisme automatizate, în care contribuþia factorului uman este
minimã. Profesioniºtii în informare considerã totuºi cã o alternativã
viabilã a acestor mecanisme este reprezentatã de contribuþia umanã
specializatã adusã procesului de cãutare în Internet. Un astfel de instrument este reprezentat de bibliografii adnotate de astfel de resurse
electronice, aºa numitele webliografii. Resursele sunt identificate,
evaluate pe baza unor criterii prestabilite, selectate ºi adnotate, acest
proces împreunã cu strategiile de actualizare aducând un plus de
valoare informaþiei prezente în Internet.
O astfel de webliografie se vrea a fi ºi secþiunea de „Resurse
electronice” din cadrul site-ului bibliotecii noastre. Iniþial aceasta a
fost constituitã pe baza unei strategii de structurare a resurselor pe
trei nivele de interes: local, naþional ºi global, evoluând pe parcurs
cãtre o structurã mai complexã, resursele fiind împãrþite în cadrul
fiecãrui nivel pe domenii de interes. O nouã treaptã în evoluþia acestei secþiuni este reprezentatã de actuala prezentare, în care pãstrânduse strategia iniþialã de structurare (locale, naþionale ºi globale), resursele au fost distribuite pe douã nivele de interes (domenii ºi subdomenii), într-o bazã de date ce oferã mult mai multe posibilitãþi de
structurare ºi cãutare.
De interes ridicat atât pentru bibliotecã, ca instituþie ce are în atribuþii informarea comunitarã cât ºi pentru locuitorii judeþului Galaþi,
interesaþi de instituþiile ºi serviciile locale cu acces pe Internet, este
secþiunea dedicatã Resurselor locale în care ne propunem sã adunãm
toate site-urile instituþiilor gãlãþene respectiv referinþe despre Galaþi,
prezente în Internet.
În cazul secþiunilor de resurse naþionale ºi respectiv globale,
acestea au fost constituite pornindu-se de la utilitatea lor pentru potenþialii utilizatori de la distanþã ai bibliotecii, încercând sã se constituie, printre altele ºi într-o alternativã în format electronic a colecþiei de referinþã tradiþionale.
În continuare voi enumera criterii ce stau la baza evaluãrii resurselor electronice, utile tuturor celor care exploreazã spaþiul web.
Identitatea ºi competenþa autorului resursei - cel mai important
criteriu în evaluarea informaþiilor, ce presupune sã stabilim dacã autorul (persoanã fizicã sau instituþie) este demn de încredere. Indicii în
stabilirea credibilitãþii sunt: dacã autorul este recunoscut drept un
specialist în domeniul respectiv, dacã existã referiri pozitive despre
acesta, dacã existã link-uri cãtre resursa respectivã, dacã sunt disponibile informaþii cu caracter biografic respectiv date de contact.
Actualitate - informaþiile sã corespundã momentului actual, în
acest sens elemente importante fiind reprezentate de: data actualizãrii, periodicitatea la care se face actualizarea informaþiilor, datarea paginilor, precizarea datei la care a fost strânsã informaþia.
Amploare - face referire la gradul de acoperire al subiectului tratat ºi la cât de explicit este tratat ºi structurat acesta. De asemenea
prezenþa unei liste de legãturi web bine menþinutã ºi actualizatã reprezintã un element pozitiv.
Obiectivitate - informaþiile sã fie prezentate fãrã a fi distorsionate
de pãreri personale, de interese comerciale sau de altã naturã.
Acurateþea ºi exactitatea - informaþiile prezentate sã fie conforme adevãrului, sã prezinte încredere, sã fie expuse într-un limbaj clar
ºi inteligibil.
Acestor cinci criterii li se adaugã 2 criterii de naturã preponderent
tehnicã:

(Continuã la pagina 9)
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(Continuare de la pagina 8)
Accesibilitate - datã de rapiditatea cu care este accesatã resursa
(durata de timp în care se face conexiunea nu ar trebui sã depãºeascã 10 s) precum ºi de distincþia clarã fãcutã în cadrul site-lui
între serviciile gratuite ºi cele contra cost.
Navigabilitate ºi design - elemente evaluate prin modalitatea de
navigare intutitivã ºi uºoarã în cadrul site-lui, prin posibilitatea de
cãutare în paginile lui, designul referindu-se la fonturi, fundaluri,
imagini, animaþii specifice resursei electronice evaluate.
Evaluarea este transpusã într-un cod vizual, alocându-se fiecãrei resurse un numãr de pânã la 3 steluþe ce indicã calitatea resursei. Pornindu-se de la 3 steluþe goale ce indicã un site nefuncþional ºi trecând prin stadii intermediare (site simplu sau în
cons-trucþie respectiv site complex, parþial funcþional) se ajunge la
sta-diul de 3 steluþe pline ce ne indicã un site complex, complet
fun-cþional. Odatã aceste resurse evaluate ºi introduse în baza de
date de Resurse electronice, munca nu este terminatã ci presupune
din partea bibliotecarilor verificarea continuã a actualitãþii
resurselor. Procesul de actualizare reprezintã un element important
în politica de întreþinere a secþiunii de Resurse electronice, pentru
ca aceastã secþiune sã-ºi pãstreze valoarea ºi actualitatea în mediul
atât de schimbãtor al Internetului. Actualizarea resurselor
presupune atât verificarea funcþionalitãþii link-ului cât ºi
verificarea conþinutului resursei, pentru a depista dacã conþinutul
este sau nu acelaºi.
Având în vedere gradul diferit de importanþã acordat resurselor
electronice precum ºi efortul uman pe care îl implicã acest proces
termenele de actualizare diferã în cazul resuselor locale faþã de cele
naþionale ºi globale. Astfel, importanþa mãritã acordatã resurselor
locale a determinat impunerea unei verificãri lunare a acestora, pe
când în situaþia resurselor naþionale ºi globale termenele de
actualizare sunt de 3 respectiv 6 luni.
Referitor la modul de constituire a referinþelor, pornind de la
realitatea cã un numãr din ce în ce mai mare de referinþe în cadrul
bibliografiilor sunt cele cãtre resurse electronice, am considerat cã
este util ca forma de constituire a acestei secþiuni sã se apropie cât
mai mult de standardul pentru referinþe electronice. (STAS SR ISO
690-2 Informare ºi documentare. Referinþe bibliografice. Partea 2:
Documente electronice complete sau pãrþi de documente). Având
în vedere cã pentru majoritatea resurselor naþionale sunt dificil de
identificat toate elementele ce constituie o referinþã în mod
complet ºi în spiritul unei prezentãri unitare am ales ca modalitate
de citare a resurselor electronice un model cât mai simplu dar în
acelaºi timp care sã poatã lua forma unei weblio-grafii. Elementele
esenþiale pe care le veþi regãsi sunt reprezentate de: titulaturã,
descriere, adresa web ºi data citãrii.
În momentul de faþã a fost realizatã aproape complet transpunerea resurselor în noua bazã de date, aºa cã putem pune la
dispoziþia bibliotecarilor un instrument de referinþe util iar celor
care viziteazã site-ul bibliotecii un ghid în Camelia
spaþiul Topora
virtual ºal#

Programul de funcþionare al Bibliotecii
„V.A. Urechia“
Începînd cu data de luni, 5 martie 2007, Biblioteca „Urechia“,
îºi modificã programul la modul general dupã cum urmeazã:

Sediul central

D

L - V*

Împrumut la domiciliu (parter)
Sãli de lecturã (etajul I)
Referinþe (parter)

09 - 20

08 - 13

Referinþe electronice/Internet (etajul I)
Multimedia (etajul I)
Salã de lecturã pentru Colecþii Speciale

09 - 17

Închis

(subsol)

Filiala 1

L Ma Mi

J

V*

D

12 - 19 09 - 16 Închis

*În ultima zi de vineri a fiecãrei luni calendaristice biblioteca este închisã pentru public.

ªtiri

(Continuare de la pagina 8)

Centralizarea se fãcea mai bine, pentru cã exista o altã disciplinã", spune Maria Rafailã. Cred cã tipografiile particulare nici nu
cunosc toate prevederile legale. De foarte multe ori publicã unele
instituþii care nu au ca principal obiect de activitate editarea. Nefiind
preocuparea lor de cãpãtâi, nici nu ºtiu cã existã o lege a depozitului
legal ºi trebuie sã dea gratuit câteva exemplare. Marile edituri se
comportã normal, sunt conºtiente ºi au experienþã". Biblioteca Academiei poate sã mai absoarbã cãrþi pentru cel puþin 50 de ani, în
propriile depozite.
În 1885 s-a dat prima lege româneascã a depozitului legal, dupã
modelul francez. Pânã în zilele noastre, veºnic au fost probleme cu
respectarea ei. Celebrul director al Bibliotecii Academiei, Ion Vianu, se plângea adeseori cã nu toþi producãtorii o respectã ºi nu avea
nici atunci mijloace de pedepsire, amenzi. În opinia specialiºtilor de
la Biblioteca Academiei, vinovaþi sunt mai ales producãtorii mici
sau accidentali de publicaþii ºi prevederile legale care nu dau dreptul
deplin Bibliotecii Naþionale sã asigure respectarea ei. Cãi de rezolvare: legea sã fie popularizatã masiv ºi sã se clarifice o cale de atac
pentru pedepsirea abaterilor.
La Palatul Domnesc de la Hurezi, deasupra unei uºi se aflã o inscripþie în greceºte, care spune "Bibliotecã de suflet folositoare".
Este biblioteca înfiinþatã de Constantin Brâncoveanu.
Când a zidit-o, domnitorul a dat ºi un hrisov, care spunea cã toate
tipografiile din Þara Româneascã erau obligate sã trimitã câte un
exemplar din ce produceau, la Hurezi. Deci ideea depozitului naþional exista încã din anii 1700. Cei de atunci respectau legea, altfel li se
tãia capul.
Legea trebuie armonizatã cu cea europeanã. Puþinã ordine ar
trebui fãcutã în brambureala asta în care foarte multã lume tipãreºte ºi foarte puþin se strânge. Dan Horia Mazilu, directorul Bibliotecii Academiei
Biblioteca Naþionalã cere Ministerului Culturii:
! producãtorii sã nu aibã voie sã facã publicitate cãrþii pânã nu
cotizeazã la depozitul legal;
! posibilitatea acordãrii efective a amenzilor;
Apel cãtre editori: "Trimiteþi cãrþile, cã nu le trimiteþi degeaba.
Ele rãmân aici. Peste 20, 50 sau 100 de ani, un cititor va dori sã ºtie
ce s-a întâmplat acum, ce muzicã se asculta, ce afiº a apãrut la un
spectacol de teatru! Depozitul legal va ajuta generaþiile viitoare sã
înþeleagã vremurile noastre".

Revoluþie în lumea computerelor
Firma Guger Technologies din
Germania a creat un sistem de dirijare a computerului cu ajutorul
semnalelor emise de creierul
uman. El se preteazã nu numai la
PC-uri, ci ºi la celelalte modele de
computere. Funcþionarea sistemului se bazeazã pe "citirea"
electrocefalogramei cu ajutorul
electrozilor, pe amplificarea semnalelor ºi pe interpretarea acestora. Este elaboratã ºi o variantã
de implantare în organismul
uman (locul implantului încã nu este stabilit definitiv) a unui
mecanism de citire a semnalelor hipo-talamusului. Astfel, omul va
putea utiliza computerul "cu gîndul", adicã prin decizii, comenzi,
întrebãri etc., formulate în minte .
Tastatura, ºoricelul devin inutile, la fel cum îºi vor pierde actualitatea, chiar rostul alfabetizarea ºi ºcolarizarea utilizatorilor de
computere în forma ºi în conþinutul lor actuale, iar în consecinþã
accesul la noile tehnologii va deveni simplu (natural) ºi cu adevãrat
general.
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Scrisori deschise privind înfiinþarea
Asociaþiei Bibliotecarilor din România (ABR)
Domnului prof. univ. dr. Mircea Regnealã
Preºedinte Asociaþia Bibliotecarilor din România
Domnule Preºedinte,
Urmare a propunerilor fãcute de ANBPR ºi a discuþiilor avute
vã transmit spre informare temeiul legal prin care asociaþiile care
intrã în ABR pot sã-ºi pãstreze personalitatea juridicã.
Aceste aspecte sunt reglementate prin Ordonanþa nr. 26/2000
cu modificãrile ulterioare aprobate prin Legea nr. 246/2005 ºi prin
Decretul nr. 31/1954.
Conform Decretului nr. 31/ 1954 art. 42: “Persoana juridicã
nu înceteazã de a avea fiinþã în cazul în care o parte din
patrimoniul ei se desprinde ºi se transmite la una sau mai multe
alte persoane juridice existente sau care iau, astfel, fiinþã”.
Apeland la divizarea parþialã, ca formã de reorganizare
juridicã, ANBPR poate sã-ºi împartã patrimoniul existent ºi sã
transmitã o parte din el altei persoane juridice care ia fiinþã,
respectiv ABR, fãrã a-ºi pierde personalitatea juridicã.
Odatã acceptatã aceastã prevedere legalã putem discuta ºi
propunerile noastre referitoare la Statutul ABR.
Aºteptãm deci punctul dumneavoastrã de vedere referitor la
aspectele menþionate.
Cu stimã,
prof. Doina Popa Preºedinte ANBPR

Stimatã Doamnã Preºedinte,
Urmare a e-mail-ului dumneavoastrã transmis în data de
23.03.2007 privind anumite aspecte juridice ale unificãrii asociaþiilor de bibliotecari din România, Consiliul de conducere al Asociaþiei Bibliotecarilor din România (ABR) vã comunicã urmãtoarele:
! Ne menþinem punctul de vedere cu privire la necesitatea de a
avea în România o asociaþie care sã reprezinte toate categoriile
de biblioteci ºi bibliotecari, în care autonomia pãrþilor sã nu
afecteze unitatea întregului. În acest sens, considerãm cã
propunerea dumneavoastrã de „divizare parþialã” a ANBPR, cu
pãstrarea personalitãþii juridice a asociaþiei pe care o conduceþi
în cadrul ABR, nu poate avea drept rezultat decât constituirea
unei (alte) federaþii. Ori, experienþa de 6 ani a Federaþiei
Asociaþiilor de Bibliotecari din România ne aratã cã acest mod
de organizare nu a dat rezultate satisfãcãtoare. Considerãm cã
Statutul ABR oferã suficientã autonomie diviziunilor constituite
pe tipuri de biblioteci ºi, în acelaºi timp, cã existenþa unei
conduceri centrale, care cuprinde reprezentanþi ai tuturor
diviziunilor asociaþiei, asigurã unitatea de acþiune necesarã
progresului breslei noastre profesionale.
! Vã reamintim cã ABR ºi-a desfãºurat deja Adunarea Generalã
de constituire în data de 19 martie 2007, ocazie cu care a fost
votat Statutul ABR ºi au fost alese structurile de conducere ale
asociaþiei.
! Ne reafirmãm convingerea cã apartenenþa la ABR sau la orice
altã asociaþie profesionalã este o opþiune individualã, liberã, a
oricãrui bibliotecar din România. Aºadar, orice bibliotecar din
bibliotecile publice se poate înscrie în ABR, prin completarea
formularului de adeziune disponibil la adresa
http://proiectabr.wordpress.com/files/2007/02/cerere-deinscriere.doc
Consiliul de conducere al
Asociaþiei Bibliotecarilor din România

Cãtre,
Consiliul de conducere al Asociaþiei Bibliotecarilor
din România
Urmare a exprimãrii punctului de vedere al Consiliului de
conducere al ABR cu privire la unele aspecte juridice referitoare la
unificarea asociaþiilor de bibliotecari facem urmãtoarele precizãri:
! „Divizarea parþialã” a ANBPR se referã numai la divizarea
patrimoniului asociaþiei ºi nu are ca rezultat constituirea unei
federaþii, ci înfiinþarea unei asociaþii noi.
Forma de conducere a asociaþiei nou create ºi modalitãþile de
acþiune nu sunt influenþate de aspectele legate de patrimoniu.
Pãstrarea personalitãþii juridice a ANBPR nu împiedicã în nici un
fel unitatea de acþiune a noii asociaþii, ci întãreºte unitatea în
diversitate.
! Între propunerea FABR din 8 noiembrie 2006, prin care ni se
solicita „transformarea asociaþiilor existente într-o asociaþie
unicã: Asociaþia Bibliotecarilor din România”, ºi proiectul de
Statut existã o contradicþie: Statutul ABR admite ca membri
activi „biblioteci, bibliotecari, alte instituþii ºi persoane care se
ocupã de problemele bibliotecilor” ºi nu asociaþii.
De ce a fost invitatã atunci ANBPR sã se „transforme”? Ce s-a
întâmplat cu FABR? Ce etape trebuiau parcurse ca sã ajungem la
acceptarea Statutului ABR fãrã sã-l discutãm?
Conducerea ANBPR nu putea lua decizia de desfiinþare a
asociaþiei fãrã consultarea ºi acceptul filialelor judeþene.
Opþiunea majoritãþii a fost pentru pãstrarea personalitãþii juridice
ºi a autonomiei decizionale în problemele care privesc strict
bibliotecile publice, aspecte care nu fac decat sa intareasca descentralizarea, ceea ce doreºte ºi ABR.
Propunerile Biroului Executiv al ANBPR ºi invitaþia la dialog în
scopul armonizãrii punctelor de vedere legate de realizarea ABR nu
au primit rãspuns. Nu dorin însã sã le consideraþi „o formã de refuz”.
Am încercat sã gãsim modalitãþi de rezolvare acceptate de toate
pãrþile implicate. În acest sens am propus formele juridice de rezolvare care erau favorabile ambelor pãrþi.
Din corespondenþa primitã în 29 martie 2007 am înþeles punctul
de vedere al Consiliului de conducere al ABR pe care îl respectãm ºi
considerãm în momentul de faþã clarificate problemele legate de
acest subiect.
Cu stimã,
prof. Doina Popa Preºedinte ANBPR

Sã sprijinim Asociaþia
ºi în anul 2007,
prin orientarea a 2%
din impozitul pe venit.
în contul acesteia:

Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România

Cont: RO33CECEB50343 RON0650133
Pânã la 15 mai 2007 puteþi completa ºi depune Formularul 230, direct la registratura
organului fiscal sau la oficiul poºtal, prin scrisoare recomandatã la administraþia financiarã.

Conducerea Filialei ANBPR Galaþi
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Propunerile Biroului
executiv al ANBPR

Prezentare

Dragi colege ºi colegi ,,vã trimit un mesaj privind:
I. Propunere pentru reunirea Consiliului de conducere al Asociaþiei la BUªTENI (26-27 APRILIE), sperând ºi la o posibilã
întâlnire cu conducerea Ministerului Culturii ºi Cultelor.
Deoarece Ziua Bibliotecarului (luni, 23 aprilie) deschide ºi calendaristic Sãptãmâna Naþionalã a Bibliotecilor (23-29 aprilie), vã
propun în urma consultãrilor pe care le-am avut ºi cu colega noastrã
Doina Popa ca aceastã a treia ediþie sã culmineze, la Buºteni, cu întâlnirea „de primãvarã” a Consiliului de conducere al ANBPR, în
intervalul 26-27 aprilie. Sã sperãm cã, în acelaºi context, va fi posibilã ºi o participare „la vârf” din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor! Aceastã întâlnire, menitã sã analizeze cele mai importante
probleme ale breslei ºi sã stabileascã prin vot beneficiarii Premiilor
Asociaþiei/2006, poate ºi trebuie sã fie iar o reuniune de consiliu
lãrgit, astfel încât e bine sã aveþi în vedere atât participarea tuturor
directorilor ºi preºedinþilor de filiale care nu sunt membri ai Consiliului de conducere ales la Conferinþa Naþionalã din toamna lui
2005, la Buºteni, cât ºi invitarea a cât mai mulþi colegi coordonatori
din bibliotecile municipale, orãºeneºti ºi chiar comunale, care sã
simtã ºi ei, mai pe viu, pulsul Asociaþiei.
Amãnunte organizatorice privind condiþiile participãrii ºi programul reuniunii de la Buºteni veþi primi curând, de la doamna preºedinte Doina POPA!
II. Solicitãri de propuneri candidaturi la premiile ANBPR pe
anul 2006.
Deoarece stabilirea premiilor Asociaþiei se realizeazã tot în
„Sãptãmâna naþionalã a bibliotecilor” ºi tot prin hotãrârea Consiliului de conducere al Asociaþiei, vã invit ca, potrivit metodologiei
stabilite încã din toamna lui 2004, sã faceþi evaluãrile necesare ºi sã
trimiteþi, pânã la data de 25 martie a.c., pe adresa de e-mail sau poºtalã a subsemnatului, propunerile de candidaturi la premiile Asociaþiei pentru activitatea din 2006. Asiguraþi-vã totodatã cã aþi trimis
publicaþiile propuse la premiere cel puþin pe adresa bibliotecilor
judeþene din care fac parte membrii Consiliului de conducere, care
vor juriza premierea. Vã reamintesc cã Regulamentul pentru acordarea premiilor, precum ºi modelul fiºelor de înaintare a propunerilor se aflã pe site-ul Asociaþiei (palierul LEX), iar componenþa
Consiliului de conducere o gãsiþi la DESPRE ASOCIAÞIE (subpalierul Organizare).
Structura premiilor ºi cuantumul acestora în RON-i:
I. Cea mai bunã lucrare de specialitate
! studii ºi cercetãri sub formã de volum (100 lei)
! bibliografii, biobibliografii (100 lei)
! ghid de bibliotecã (80 lei)
II. Cea mai bunã publicaþie serialã de specialitate (100 lei)
III. Contribuþii biblioteconomice
! programe, proiecte (100 lei)
! studii si articole în publicaþii de specialitate (70lei)
IV. Cel mai bun site de bibliotecã (100 lei)
V. Bibliotecarul-manager al anului 2006 (150 lei)
VI. Premiul “Traian Brad”, pentru merite deosebite
! într-un deceniu de activitate (200 lei)
VII. Premiul de Excelenþã, pentru merite deosebite
! în întreaga activitate (250 lei)
III. Din nou, îmi exprim exasperarea cã „Ghidul bibliotecilor
publice din România” nu poate apãrea fiindcã 10 biblioteci judeþene nu au trimis încã situaþiile solicitate!?
Deºi încã din februarie 2005 am lansat tuturor metodologia de
lucru, nu am primit nici pânã acum rãspunsul urmãtoarelor biblioteci judeþene, pe care le-am tot atenþionat cã sunt pe „lista codaºilor”:Bacãu, Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Galaþi, Iaºi, Mehedinþi, Olt,
Sibiu, Teleorman, Vâlcea
Cu multã prietenie
Constantin Bostan

MULLER, Jeanne Froidevaux. A Librarian's Guide to the Internet : Searching and
evaluating information. Oxford, New Hampshire : Chandos Publishing, 2003, 190 p.
A Librarian's Guide to the
Internet reprezintã un studiu referitor la diverse modalitãþi de cãutare ºi evaluare a informaþiei care se regãseºte pe Internet ºi se
adreseazã bibliotecarilor, dar ºi altor specialiºti în ºtiinþa informãrii.
Cartea se constituie în jurul unor
subiecte majore, precum: strategiile de cãutare a informaþiilor, motoarele de cãutare ºi directoarele, metodele
de cãutare, interpretarea ºi evaluarea rezultatelor cãutãrii, tehnicile
de identificare a nevoilor reale de informare a utilizatorilor, informarea permanentã a bibliotecarilor cu privire la noutãþile din
domeniul Internetului.
Este demn de menþionat cã toate exemplele date, precum
ºi multe din strategiile prezentate au fost testate de cãtre autoare în
timpul activitãþii acesteia cotidiene de specialist în ºtiinþa informãrii.

A Librarian’s Guide to the Internet

Ioana Chicu #

ªtiri
Formare profesionalã continuã
Formarea profesionalã a bibliotecarilor din bibliotecile publice
continuã ºi anul acesta. Bibliotecarii vor participa la cursurile de
pregãtire ºi perfecþionare organizate de Ministerul Culturii ºi Cultelor prin Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã. În cursul
semestrului I din anul 2007 vor participa la programele de specializare:

! Managementul prelucrãrii informaþiei ºi administrãrii sistemelor informatice integrate de bibliotecã.19 - 24 martie 2007
Participã:
[ Liviu-Iulian Dediu - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Mia Bãraru - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Cãtãlina Ciomaga - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Camelia Toporaº - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
! Operator texte ºi imagine. Bucureºti, 16 aprilie - 04 mai 2007
Participã:
[ Mirela Belciu - Biblioteca Municipalã Tecuci
[ Simona Ioan - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Valerica Iacomi - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Mihaela Pavel - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Cãtãlina ªoltuz - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
! Manager de proiect. Bucureºti, 07 - 25 mai 2007
Participã:
[ Catrina Cãluian - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
[ Lucica Veliche - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
! Designer Web. Bucureºti, 04 - 22 iunie 2007
Participã:
[ Florina Diaconeasa - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
! DTP Designer. Bucureºti, 07 - 25 mai 2007
Participã:
[ Cãtãlina Oprea - Biblioteca “V.A.Urechia” Galaþi
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Prezentare
How to Find Information - a guide for
researchers
RUMSEY, Sally. How to Find Information
- a guide for researchers. London : Open
University Press England, 2004
How to Find Information reprezintã
un ghid util pentru toate persoanele care sunt
interesate sã gãseascã o anumitã informaþie. Conceputã într-un stil acccesibil, cu
explicaþii ºi exemple practice, lucrarea se
adreseazã deopotrivã specialiºtilor în ºtiinþa
informãrii, dar ºi celor care doresc sã realizeze o cercetare pe o anumitã temã, fie cã
sunt studenþi, masteranzi ori doctoranzi sau persoane care doresc sã
fie la curent cu ultimele noutãþi din domeniul în care activeazã.
Studiul de faþã este centrat pe informaþia care se gãseºte
în bazele de date bibliografice online, precum ºi pe web, fãrã a exclude informaþia editatã pe suport tradiþional. Având în vedere
peisajul în continuã schimbare al informaþiei în mediul electronic,
cartea abordeazã ºi subiecte sensibile cum ar fi citarea unei surse
autorizate, plagiatul sau copyright-ul.
Elaboratã de o specialistã în ºtiinþa informãrii, aceastã
lucrare prezintã toate etapele care trebuie parcurse pentru obþinerea
unei informaþii relevante, de la formularea unui obiectiv al cãutãrii
la planificarea unei strategii în acest sens ºi pânã la evaluarea informaþiilor obþinute în urma cãutãrii, precum ºi utilizarea acestor date
în cadrul unei cercetãri.
Ioana Chicu #

ªtiri
ªedinþa Biroului executiv local
Vineri, 9 februarie a.c. s-a desfãºurat la sediul central al
Bibliotecii ”V.A.Urechia”, ºedinþa Biroului executiv al Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din România - Filiala Galaþi, ºedinþa a fost convocatã de cãtre
Preºedintele Filialei Galaþi al ANBPR.
Ordinea de zi a cuprins:

!

prezentarea Buletinului Informativ pentru bibliotecile publice
din judeþul Galaþi Asociaþia, nr. 4/2006;
! prezentarea hotãrârilor Biroului executiv al ANBPR, în urma
ºedinþei din 24 ianuarie 2007;
! informare privind discuþiile purtate privitor la înfiinþarea Asociaþiei Bibliotecarilor din România (ABR);
! manifestãrile culturale pentru anul 2007;
Preºedintele a fãcut cunoscut noile valori ale cotizaþiei ºi a altor
tipuri de taxe pe anul 2007 stabilite în ºedinþa din 24 ianuarie 2007
de cãtre Biroul executiv al ANBPR:
[ pentru persoanele fizice:
- 5 lei pentru înscriere;
- 18 lei cotizaþia/an
- 5 lei costul carnetului de membru;
[ cotizaþia persoanelor juridice va fi de 1.000 RON ºi persoanele juridice care se înscriu în Asociaþie vor primi o diplomã, ca
recunoaºtere a calitãþii de membru al ANBPR.

ªtirile din acest numãr au fost culese ºi prezentate de:
Sorina Radu #

Martie 2007

Activitãþile Comisiei
Naþionale a Bibliotecilor
În ºedinþa ce s-a desfãºurat la Ministerul Culturii ºi
Cultelor, în data de 24 ianuarie, s-au dezbãtut urmãtoarele probleme:
! Discuþii privind legea achiziþiilor publice. Reprezentantul MCC
ºi reprezentantul MEC în comisie vor începe demersurile în
cadrul ministerelor pentru a obþine o ordonanþã de urgenþã pentru
exceptarea achiziþiilor cãrþilor de la aceastã lege.
! Analiza situaþiei informatizãrii bibliotecilor din România cu
scopul realizãrii Catalogului Naþional. Se va trimite un chestionar la toate bibliotecile, se va identifica nivelul tehnic ºi informatizarea bibliotecilor, se va stabili nivelul de finanþare necesar. Dupã colectarea datelor se va dezvolta un proiect naþional.
! Analiza proiectelor de digitizare. Se va trimite un chestionar
pentru a dispune de informaþiile necesare întocmirii statisticii
privind digitizarea publicaþiilor din Bibliotecile din România.
Scopul principal este acela de a evita paralelismele în activitatea
de digitizare ºi realizarea unui plan de colaborare în scopul diseminãrii informaþiilor.
! Elaborarea unui plan operaþional de formare profesionalã
continuã a personalului de specialitate din Biblioteci ºi Centre de
Informare din România, susþinut de Ministerul Culturii ºi Cultelor
ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. În acest scop se va trimite un
chestionar pentru identificarea nevoilor de formare.
! Reluarea ºi finalizarea aprobãrilor privind evaluarea patrimoniului mobil de tip carte, avizarea dosarelor pentru experþi ºi
evaluatori.
! Metodologie pentru autorizarea infiinþãrii de biblioteci.
! Realizarea unui catalog al tuturor bibliotecilor din Romania,
definirea instituþiei ºi a obligaþiilor ordonatorilor de credite faþã de
aceste instituþii.
Urmãtoarea ºedinþã a avut loc în 28 februarie 2007.
Sunt aºteptate propuneri, sugestii ºi critici la adresa cnb@unitbv.ro
Preºedinte,
prof. univ. dr. Angela Repanovici

Publicaþie editatã de ANBPR-Filiala Galaþi
Biroul executiv al Filialei
Liviu-Iulian Dediu, preºedinte, lidbvau@yahoo.com
Letiþia Buruianã, vicepreºedinte, lburuiana@bvau.ro
Spiridon Dafinoiu, secretar, sdafinoiu@yahoo.com
Camelia Toporaº, membru, camitoporas@yahoo.com
Geta Eftimie, membru, egeta_67@yahoo.com

ANBPR. Filiala Galaþi
800208, Galaþi, Mihai Bravu, 16
Tel: 0236-411037; Fax: 0236-311060

Liviu-Iulian Dediu
director adj, Biblioteca “V.A. Urechia”
redactor

Sorina Radu
bibliotecar, Biblioteca “V.A. Urechia”
tehnoredactor

