Raport de activitate al Filialei ANBPR Galați
2017 - 2020
Organizare:
ANBPR Filiala Galați a avut în această perioadă un Birou Executiv format din
7 ( șapte) membri, un președinte și 6 (șase) membri în BE. Funcția de pre ședinte a
fost asigurată de: Ilie Zanfir 2017- februarie 2019, Eftimie Geta din martie 2019 până
în prezent. Din Biroul executiv din cei 6 (șase) membri din octombrie 2020 Cepraga
Manuela se retrage deoarece dorește să se pregătească de pensionare.
La 31 dec 2020 filiala ANBPR reprezintă interesele profesionale ale salaria ților
din cele 65 biblioteci publice din județul Galați. Activitatea Filialei ANBPR Galați se
desfășoară pe bază de voluntariat, numărul de membri activi fiind de 80, din care 79
de membri persoane fizice și 1 membru persoană juridică - Biblioteca Jude țeană
„V.A. Urechia” Galați ca instituție.
Direcții de acțiune și activități ale Filialei ANBPR Galați
1. Susținerea misiunii și rolului bibliotecii publice din județul Gala ți .
Apariții în presa și media locală.
2. Formarea și dezvoltarea profesională a personalului de specialitate din
bibliotecile din județul Galați:
 stimularea participării membrilor Asociației la programele pentru formarea de
bază și formarea continuă furnizată de ANBPR și INCFC (Institutul Național de
Cercetare și Formare Culturală) pentru formare şi dezvoltare profesională;
participări punctuale și limitate datorate fie lipsei de personal, fie condițiilor
financiare, de stare de urgență și stare de alertă.
 organizarea de stagii de pregătire, cursuri, ateliere şi schimburi de experienţă la
nivel local/regional; - au fost organizate întâlniri atât la sediul Bibliotecii
județene cât și la nivelul județului la biblioteci comunale; doar cele prilejuite de
diverse proiecte – Code kids, Fake news, Wikipedia și bibliotecarii, Fiecare
copil merită o poveste etc.
NU am avut participări la Școala de vară deoarece nu au existat bibliotecari care
să întrunească condițiile.
 colaborarea cu Comisia ANBPR pentru formare şi dezvoltare profesională şi cu
INCFC în vederea stabilirii tematicii şi conţinutului informaţional al
programelor anuale de formare, actualizare şi perfecţionare profesională a
bibliotecarilor.
 Participarea la conferințele profesionale.
3. Susținerea și stimularea cercetării științifice de specialitate, valorificarea
rezultatelor și îmbunătățirea activității profesionale a membrilor asociației:

participarea bibliotecarilor la dezvoltarea serviciilor şi facilităţilor
oferite utilizatorilor de către bibliotecile publice şi la crearea de noi
servicii.
 încurajarea și susținerea participării în programe şi proiecte profesionale
locale, naţionale şi internaţionale. Au fost continuate proiectele începute
în 2015-2016 Bătălia cărților – promovarea lecturii în rândul
adolescenților, BVAU – Star voluntar și Raftul cu inițiativă - dezvoltarea
de programe de voluntariat în biblioteci. Au fost implementate noi
proiecte – 4/4 pentru prieteni, Code Kids - copiii fac coding în
bibliotecile publice, Z.I.C.I. ca să Ș.T.I.M ., Wikipedia și bibliotecarii Atelier de editare 1Lib1Ref Galați, Cursul pilot de competențe digitale
pentru 10 vârstnici în contextul proiectului e-Skills for e-Inclusion,
Fiecare copil merită o poveste, BUILD SOLID GROUND, cu sprijinul
Pro Vobis-Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat etc.
 dezvoltarea și implementarea de proiecte cultural educative cu
implicarea bibliotecarilor din bibliotecile comunale: Promovarea
tradițiilor și obiceiurilor populare din județul Galați , Pe aripi de
poveste – proiect AFCN, Cu vara-n suflet și cireșe la urechi proiect
educational online, Împreună on-line participarea bibliotecarului la
orele online, literatură, geografie, istorie etc.
 realizarea de studii şi cercetări privind necesităţile şi satisfacţia utilizatorilor
bibliotecilor publice din judeţ, a calităţii serviciilor şi activităţii bibliotecare;




publicarea de lucrări şi articole de specialitate în revistele de profil.

4. Activități de promovare a profesiei de bibliotecar şi a activităţii Filialei
ANBPR Galați:
 participarea la evenimentele periodice organizate la nivel local/național –
Săptămâna bibliotecarului – luna aprilie, Festivalul Axis Libri – luna maiiunie, Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” - luna noiembrie, Noaptea
bibliotecilor – luna octombrie;
 organizarea, la nivel de județ, regional și/sau național, de schimburi de
experiență și/sau vizite de studii în scopul dezvoltării profesionale;


mediatizarea activităţii filialei prin pagina web a
(http://www.bvau.ro//) şi prin cea a ANBPR (www.anbpr.org.ro)

bibliotecii

5. Activități de advocacy
Prin acțiunile sale, filiala ANBPR Galați și-a propus să aducă în atenția comunității
locale rolul și locul bibliotecii publice și al bibliotecarului, să promoveze profesia de
bibliotecar la nivelul comunităților locale din județ și să se implice cât mai activ în
promovarea obiectivelor ANBPR.
Actuala situație datorată pandemiei de COVID-19 a dus la limitarea activită ților

specifice bibliotecii, iar mutarea serviciilor în online nu a putut fi realizată în toate
bibliotecile publice preponderent în cele comunale.
În ce privește situația bibliotecilor publice din județul Galați există câteva situa ții
în care acestea sunt închise din diverse motive, dar cea mai vizibilă este Biblioteca
Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, posibil în pragul desființării. Actuala
administrație dorește comasarea tuturor instituțiilor de cultură din municipiu pentru
eficientizarea economică, în acest caz biblioteca devine secție a viitoarei entită ți și î și
pierde statutul de persoană juridică. Menționez că urmare a informațiilor apărute în
presă au fost demarate demersuri pentru a menține statutul de persoană juridică
pentru Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci.
6. Recompensarea performanţelor profesionale ale membrilor prin acordarea
de diplome sau alte forme de stimulare (participarea la Conferințe, facilitarea
accesului la diverse ateliere, burse etc.). Delegații de bibliotecari au participat la
cele Conferințele organizate de ANBPR, la alte au
7. Dezvoltarea colaborării la nivel naţional:
 întărirea colaborării cu celelalte filiale judeţene ale ANBPR, cu celelalte
asociaţii profesionale ale bibliotecarilor în vederea realizării unor programe
comune;
 participarea la activitatea comisiilor naţionale de specialitate ale ANBPR Biblioteca a spijint participarea bibliotecarilor în activitatea
comisiilorprofesionale; se dorește o reactivare a acestor comisii;


iniţierea şi susţinerea unor schimburi de experienţă cu alte filiale jude țene
sau alte organizații de specialitate.

8. Dezvoltarea durabilă a sistemului de biblioteci publice din jude țul Gala ți
prin:
 Programul Biblionet extrem de benefic tuturor bibliotecilor publice este
finalizat de peste 6 ani și din păcate nu au fost identificate oportunită ți
pentru menținerea și sustenabilitatea acestui proiect; echipamentele s-au
învechit nu au fost înlocuite, bibliotecarii au plecat din sistem, fie pensionare
fie un alt post din primarie, astfel încât în prezent din informațiile de ținute la
nivelul județului există BC care sunt închise pentru public datorită
constrângerilor financiare ale administrațiilor locale, BC închise pentru că
nu mai există bibliotecarul – Umbrărești, Rădești;
 identificarea unor noi oportunități și programe de finanțare care să asigure
dezvoltarea susținută și unitară a bibliotecilor publice din județul Galați. La
nivelul Filialei ANBPR Galați avem un Centrul Regional de Formare
profesională. Biblioteca a obținut certificatul de acreditare ca furnizor de
cursuri de formare, de la organismele competente - Autoritatea Națională

pentru Calificări; a fost obținută acreditarea și certificarea pentru cursul de
perfecționare de Formator, cod COR 242401.
9. Susținerea activității editoriale
 realizarea buletinului de informare asupra activității Filialei ANBPR Galați –
Buletinul Asociația, cu apariție trimestrială;


realizarea de publicații (rapoarte de activitate, dări de seamă, ghid de
bibliotecă, etc) cu participarea membrilor Filialei ANBPR Galați;

Președinte ANBPR – Filiala Galați
Geta Eftimie, director adjunct
Biroul executiv al ANBPR Filiala Galați
Camelia Elena Toporaș, vicepreședinte
Dediu Titina Maricica, secretar
Mihaela Buturcă membru responsabil comunicarea cu bibliotecile publice comunale
Mihaela Gudană, membru
Cătălina Șoltuz, membru cu rol de casier

