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Boletín Anabad-Galicia
 N. 6, 2011

Crise nas Bibliotecas públicas. A 
Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas 
e Arquivos elimina o programa de 
formación, suprime o programa de 
cofinanciamento das acquisicións 
bib l iográficas nas bib l iotecas 
municipais e recorta as actividades 
de animación do programa Letras 
Vivas. A resposta das Asociacións 
non se demorou e, ao redor da data 
do Día do Libro, sucedéronse os 
comunicados de ANABAD-Galicia e 
da nova Asociación Profesional de 
Bibliotecarios Municipais. O seu 
impacto público pode consultarse no 
apartado de Noticias.

A Biblioteca de Ferrol é un exemplo 
de que a situación de crise pode ser 
vista como un momento de impulso 
para os servizos que as bibliotecas 
prestan á cidadanía. Esta biblioteca,  
que debería ser Nodal segunda a lei 
de 1989, atende unha poboación 
indirecta de 150.000 persoas con 
tres puntos de servizo.

Neste novo número do Boletín 
contamos coa colaboración de 
Olimpia López, xefa de Sección do 
Arquivo Xeral da Xunta de Galicia 
en Lugo explicando a constitución, 
os fondos que xestiona e os servizos 
que p res ta es te A rqu i vo da 
administración xeral.

Formación: a pesar da desaparición 
do programa formativo ofertado pola 
Xunta a nosa Asociación continúa 
ofrecendo unha oferta ampla, 
variada e de calidade que conta coa 
co laborac ión de pro fesorado 
recoñecido pola súa experiencia e 
calidade.

Podedes poñervos en contacto con nós 
no seguinte enderezo electrónico:
anabadgalicia@mundo-r.com
ou no correo postal:
Anabad-Galicia
Apartado de correos 193
15080  A Coruña

Arquivo Xeral da 
Xunta de Galicia

 en Lugo
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A súa creación

O Arquivo Xeral de Xunta de Galicia 
é o primeiro arquivo creado pola 
Xunta de Galicia para recoller, 
conservar e servir documentos da 
súa administración periférica.  Os 
seus antecedentes atópanse na 
reunión, da maioría das Delegacións 
Provinciais da Xunta de Galicia, nun 
edificio administrativo a finais dos 
anos 90. O Arquivo Histórico 
Provincial e a Delegación Provincial 
da Consellería de Cultura expoñen a 
necesidade da creación dun arquivo 
administrativo para a custodia dos 
documentos das de legac ións 
provinciais. A comisión xestora do 
edificio recolle a proposta e comeza 
a traballar para dotar de espazo de 
oficinas e de depósitos ao futuro 
Arquivo Xeral.

Respecto ao espazo a comisión 
xestora destina uns 100 m2 para 
oficinas e 3 locais para depósitos 
nos sotos do edificio, un deles xa 
dotado inicialmente con estantes 
compactos, con capacidade total 
para recoller aproximadamente 3,7 
quilómetros de documentos. 

Es te p roceso desemboca na 
creación do Arquivo Xeral mediante 
Resolución do 11 de setembro de 
1998 pola que se publica o acordo 
do Consello da Xunta de Galicia do 
10 de setembro de 1998 que aproba 
o Plan de racional ización de 
e f e c t i v o s d o n o v o e d i fi c i o 
administrativo da Xunta de Galicia en 
Lugo. Nesta resolución créase o 
arquivo como un dos servizos xerais 
do edificio administrativo e aparece 
na RPT adscrito á Delegación 
Provincial de Cultura. 

Neste momento o Arquivo Xeral de 
Lugo segue a consolidar a súa 
t raxector ia como arqu ivo de 
titularidade autonómica que xestiona 
os documentos xerados pola 
administración periférica da Xunta de 
Galicia. 

Presentación

D e p e n d e o rg a n i c a m e n t e d a 
Delegación Territorial de Lugo, 
Xefatura Territorial da Consellería de 
Cultura e Turismo e funcionalmente 
da  Dirección Xeral do Libro, 
B ib l io tecas e Arqu ivos . Para 
desenvolver as súas funcións o 
arquivo dispón na actualidade, polo 
que respecta aos espazos e locais, 
de 70m2 de oficina e tres locais nos 
sotos que contan cun total de 3.700 
metros lineais de estantes. 

En relación ao persoal, están 
adscritas ao Arquivo Xeral as 
seguinte prazas de funcionarios:

• Xefe de sección de arquivo, do 
corpo facultativo superior de 
arquivos

• Técnico medio de arquivos, do 
corpo facultativo de grao medio de 
arquivos

• Auxiliar administrativo

• 2 subalternos

Funcións

Este arquivo ten como funcións 
principais recoller, conservar e servir 
os documentos producidos pola 
administración periférica da Xunta de 
Galicia en Lugo. Tamén é función 
principal transferir os documentos, 
cumpridos os prazos establecidos, 
ao Arquivo Histórico Provincial. 

Actualmente recibe os documentos 
das xe fa tu ras te r r i to r i a i s da 
Delegación Territorial de Lugo con 
sede no edificio administrativo da 
ronda da Muralla. 

Recíbense anualmente uns 800 
metros lineais de documentos 
(media dos últimos 3 anos). Desde a 
súa creación este arquivo recolleu 
1 0 . 5 5 6 m e t r o s l i n e a i s d e 
documentos até febreiro de 2011.

ARTIGO

Arquivo 
Xeral da Xunta 
de Galicia en 

Lugo

Olimpia López Pérez

Licenciada en dereito  pola 
Universidade de Deusto.
Xefa de Seccion do Arquivo Xeral da 
Xunta de Galicia en Lugo.
Tel.: 982 294 248

ARQUIVO XERAL DA XUNTA DE GALICIA EN LUGO, 
por Olimpia López Pérez
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E s t e c e n t r o t a m é n r e a l i z a 
transferencias ao Arquivo Histórico 
Provincial O volume de documentos 
transferidos ao AHP ascenden a 
6.795 metros lineais, unhas 50.340 
caixas. Realizase aproximadamente 
unha transferencia ao AHP dunhas 
10.000 caixas, 1.350 metros de 
documentos, cada ano e medio/
dous anos, a última realizada no 
presente mes de marzo. 

Ocupa pois unha posición intermedia 
no ciclo de vida dos documentos xa 
que se relaciona directamente coas 
oficinas produtoras e co Arquivo 
Histórico Provincial.

Os fondos documentais: 

Desde o ano 2007 este arquivo 
optou por utilizar unha clasificación 
funcional o que supuxo un cambio 
fundamental nos procesos de 
traballo. Este cadro aplicouse a toda 
a documentación que pasou por 
este arquivo, incluída a que se 
custodia no Arquivo Histórico 
Provincial. Estas tarefas reflicten a 
colaboración entre os distintos tipos 
de arquivos. Resultado deste 
traballos é o cadro de organización 
que recolle 18 fondos documentais: 
Administración xeral, Administración 
fi n a n c e i r a , I n f r a e s t r u t u r a s , 
Educación, Industria, enerxía e 
minas, Medio Rural, Acción e 
promoción socia l , Actuacións 
medioambientais, Cultura, Traballo, 
Turismo, Consumo, Comercio, 
N o r m a l i z a c i ó n l i n g ü í s t i c a , 
Administración local, Seguridade da 
Comunidade Autónoma, Ordenación 
do territorio, e Xustiza. Abranguen as 
seguintes datas [1918]1960-2009 e 
están custodiados en 10.556 metros 
de andeis .

A descr ic ión e as consu l tas 
xestiónanse desde unha única base 
de datos que reflicte a clasificación 
funcional dos fondos e recolle tamén 
os produtores dos documentos.

Os documentos, desde a súa 
recepción neste arquivo, están 
sempre dispoñibles. A maioría de 

descricións realízanse no nivel de 
fracción serie.

Servizos

O Arquivo Xeral da Xunta de Galicia 
en Lugo é un arquivo público e 
ofrece servizo de préstamo e 
consulta. Dispón dun posto para 
consulta nas súas oficinas. 

Os usuarios principais deste arquivo 
son as oficinas produtoras que 
p o d e n c o n s u l t a r o s s e u s 
documentos desde o mesmo 
momento da transferencia. O 
número de expedientes prestados o 
pasado ano foi de 3.030. 

ARTIGO

Arquivo Xeral da Xunta de 
Galicia en Lugo

Xefatura Territorial da Consellería de 
Cultura e Turismo
Edificio administrativo. Ronda da 
Muralla 70
27003 Lugo
Tel. 982 294240

email: arquivo.xeral.lugo@xunta.es

Arquivo 
Xeral da Xunta 
de Galicia en 

Lugo
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A Biblioteca Municipal de Ferrol 
creouse no ano 1942 por Orde do 
Ministerio de Educación Nacional. Os 
seus fondos bibliográficos iniciais 
foron aqueles dos que dispoñía a 
Biblioteca do Centro Obrero de 
Cultura pechado en 1936. Estes 
fondos séguense a conservar na 
actual biblioteca, dentro do fondo 
antigo. 

Na actualidade está constituída por 
unha Biblioteca Municipal Central, no 
centro da cidade, e dous puntos de 
servizo, localizados nos barrios máis 
populosos da cidade (Caranza e o 
Ensanche), creados en 1987 e 1995, 
respect ivamente. Atende unha 
poboación de arredor de 74.000 
habitantes, aínda que a súa área de 
influencia é de máis de 150.000.

A Bib l io teca Centra l t ivo t res 
localizacións diferentes: na rúa 
Madalena (1943-1953), no 2º andar da 
Casa do Concello (1953-1990) e, xa 
por último, a súa localización actual 
no antigo edificio do Banco de España 
desde 1990. Entre 2001 e 2006 
realizáronse as obras de ampliación e 
reforma para adecuar o edificio aos 
novos servizos bibliotecarios.

Obxectivos

Os principais obxectivos da biblioteca 
son satisfacer as necesidades de 
lectura e información da cidadanía de 
Ferrol, promover o hábito lector, 
facilitar o estudo e o acceso ás novas 
tecnoloxías. Así mesmo, desexa 
converterse nun recurso para o ocio 
activo, nun centro de referencia que 
contribúa a corrixir as desigualdades 
de acceso á cultura, á educación e á 
formación ao longo da vida, ademais 
de nun centro de estudios locais.

Infraestruturas

A Biblioteca Central conta con 2.700 
m2,  distribuídos en cinco plantas. 

Na planta semisoto atópase o 
depósito de libros e un espazo para 
unha proxectada Sala de Exposicións. 
Na planta baixa encóntrase a Sección 
Infantil, a Hemeroteca e a Sección de 
Música e Imaxe. A Sección Infantil, 
dedicada aos nenos de 0 a 11 anos, 
conta con 16 postos de lectura  e 

dous ordenadores con acceso á 
Internet, dedicada a nenos de 0 a 11 
anos. A Hemeroteca conta con 24 
postos de lectura. Na Sección de 
Música e Imaxe existen 2 postos de 
visionado e 4 de audición. 

Na primeira planta sitúase a Sala de 
Préstamo para adultos, a Sección 
Xuvenil e unha Sala Web. Esta planta 
dispón de  22 postos de lectura. A 
Sala Web conta con 14 ordenadores 
con acceso á Internet. 

Na segunda planta atópase a Sala de 
Consulta, a Biblioteca Local e outra 
Sala Web. Esta planta conta con 82 
postos de lectura. A Sala Web ofrece 
18 ordenadores con acceso á Internet, 
un deles adaptado para persoas con 
diversidade funcional. 

No terceiro andar, atópase a  zona de 
xestión interna, unha Aula Audiovisual 
con 72 prazas dotada con sistema de 
v ideoconferenc ia e unha Au la 
I n f o r m á t i c a C e m i t c o n 1 5 
o rdenadores , un de les tamén 
a d a p t a d o p a r a p e r s o a s c o n 
diversidade funcional.

A Biblioteca de Caranza, localizada 
no Centro Cívico do barrio, conta 
cunha superficie de 120 m2 , 54 
postos de lectura e 4 ordenadores con 
acceso a Internet. 

A Biblioteca do Inferniño, no Centro 
Cultural Carvalho Calero, con 200 m2 
de superficie, ofrece 80 postos de 
lectura e 6 ordenadores con acceso a 
Internet. 

Recursos Humanos

O persoal destinado na biblioteca está 
constituído polo seguinte equipo 
humano:
• Unha xefa de arquivo e biblioteca 

grupo A1.
• Tres axudantes de biblioteca grupo 

A2.
• Cinco auxiliares administrativos 

grupo D. 
• Un subalterno grupo E.
• Un vixilante. 
• Seis diplomados e licenciados en 

Biblioteconomía ou Documentación 
que realizan prácticas formativas 
como bolseiros.

ARTIGO

Biblioteca Municipal 
de Ferrol

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FERROL,
por Estefanía Gómez García, Ana Mª Martínez Golpe e 

Carmen Porta Losada

Biblioteca Municipal de Ferrol 
(Biblioteca Central)

Biblioteca Municipal de Ferrol
Praza de España, 2
15403 Ferrol
Tel. 981 944 182
Fax: 981 944 196
email: biblioteca@ferrol.es

WEB:
http://www.ferrol.es/biblioteca

CATÁLOGO:
http://
bibliotecas.absys.xunta.es/
abnetopac
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Recursos económicos

O orzamento da biblioteca ascende a 
144.000€, repartidos do seguinte xeito:
• Fondos bibliográficos: 50.000€
• Gastos diversos (act iv idades, 

material de oficina, etc.): 15.000€ 
• Bolsas de formación: 64.000€
• Mobiliario e útiles: 15.000€ 

Fondos

Na actualidade a biblioteca conta con 
máis de 71.000 títulos, máis de 10.000 
unidades de materiais audiovisuais e 
electrónicos e 809 títulos de revistas. 
A ma io r pa r te do fondo es tá 
automatizado mediante o programa de 
xestión bibliotecaria Absysnet. 

Os máis de 71.000 títulos organízanse 
en dous fondos: xeral e local. O fondo 
xeral alcanza os 66.000 títulos que se 
reparten entre a Sala de Consulta, a 
Sala de Préstamo e a Sala Infantil. 
Dentro deste fondo inclúese tamén o 
que se podería chamar o fondo 
patrimonial. O segundo fondo está 
formado polos libros, publicacións 
per iód icas , posta is e mater ia l 
audiovisual que, desde o punto de 
vista histórico e cultural, teñen interese 
local. Forman parte deste fondo os 
libros antigos e modernos que tratan 
de Ferrol, os que foron escritos por 
autores ferroláns ou os que están 
editados na cidade. 

Servizos

A biblioteca presta os seus servizos en 
horario de luns a venres, de 9 a 21h. 
na Biblioteca Central, e de 10.30 a 
13.30 e 17 a 20h. nos outros puntos 
de servizo. Este horario modifícase no 
verán (do 1 de xuño ao 30 de 
setembro), sendo na Biblioteca Central 
de 9 a 14 e de 17 a 21h. e nos puntos 
de servizo de 9 a 14h. 

Lectura en sala. O acceso ás salas 
para consulta dos fondos é libre e 
gratuíto para todo o público. Os 
usuarios poden consultar calquera tipo 
de fondo accedendo directamente aos 
estantes, onde se ordenan os 
materiais segundo a CDU e  Centros 
de Interese no caso dos adultos, e 
segundo a clasificación da Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez no caso da 
sección infantil e xuvenil. 

Préstamo a domicilio. Para utilizar 
este servizo é necesario ter carné de 
lector. Pódese levar en préstamo 3 
libros durante 15 días, 5 entre as tres 

b i b l i o t e c a s m u n i c i p a i s , c o a 
posibilidade dunha prórroga de igual 
duración; 3 revistas e 3 materiais 
audiovisuais durante 7 días, sen 
posibilidade de prórroga. 

Ademais, a bibl ioteca ofrece a 
posibilidade de proporcionar os 
materiais bibliográficos e documentais 
non existentes nos seus fondos, 
solicitándoos a outras bibliotecas. 

A biblioteca presta lotes de libros a 
escolas, institutos, academias e 
institucións diversas. Os lotes son de 
30 documentos (libros, DVDs, CDs, 
etc.) durante 30 días. 

Servizo de Referencia. A biblioteca 
pon a disposición dos usuarios adultos 
e mozos unha Sala de Lectura, onde 
están os fondos bibliográficos de 
consulta excluídos de préstamo: obras 
de referencia. A colección está 
ordenada en andeis de libre acceso 
seguindo a CDU. Ademais nesta sala 
aténdese, mediante folla de petición, a 
consulta dos fondos de interese local, 
do fondo máis antigo e das coleccións 
de publicacións periódicas antigas.

I n f o r m a c i ó n b i b l i o g r á fi c a . A 
biblioteca ofrece un servizo de 
información que orienta ao lector e 
axuda na localización e utilización do 
fondo bibliográfico, proporciona 
respostas a preguntas concretas, 
so luc iona as dúbidas sobre o 
funcionamento da biblioteca e os seus 
servizos e atende consultas realizadas 
presencialmente, telefonicamente, por 
correo electrónico ou vía web. 

Acceso á internet. A biblioteca 
dispón dun servizo público de acceso 
gratuíto á internet, pensado para a 
busca de información con fins 
culturais, de investigación e de 
consulta en xeral. Tamén existe un 
servizo de impresión de documentos a 
disposición dos usuarios. Ademais 
conta con rede wifi de acceso libre en 
todas as dependencias das tres 
bibliotecas.

Páxina web. O dominio da biblioteca 
é www.ferrol.es/biblioteca No ano 
2010 contabilizáronse 66.165 accesos 
á páxina web e 22.085 consultas ao 
catálogo a través do OPAC web. 

Música e imaxe. A biblioteca dispón, 
na planta baixa, dun espazo con dúas 
prazas de uso exclusivo para o 
visionado de DVDs e catro prazas para 
audición de CDs.

Biblioteca do Inferniño
Praza do Inferniño s/n
15403 Ferrol
Teléfono: 981 944 184

ARTIGO

Biblioteca Municipal 
de Ferrol

http://www.ferrol.es/biblioteca
http://www.ferrol.es/biblioteca
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Consulta de bases de datos e outros 
recursos en liña. Para consulta de 
obras de referencia ou obras de 
temática local, en formato CD-ROM e 
DVD, existen varios ordenadores 
dispoñibles no segundo andar. A 
biblioteca ofrece acceso, a través da 
Rede de Bibliotecas de Galicia, a 
interesantes recursos en liña como a 
Hemeroteca dixital. Tamén se facilita 
gratuitamente o acceso a outros 
recursos electrónicos: o Histórico de 
La Voz de Galicia, o de El País e ao 
Westlaw.

O u t r o s s e r v i z o s : r e p r o g r a f í a 
autoservizo, suxestións, reservas e 
prórrogas a través da web.

Segundo os datos estatísticos do ano 
2010, o número de visitantes ascendeu 
a 162.150 persoas, realizáronse 65.734 
préstamos e incorporáronse 1.619 
socios novos acadando así un total de 
21.064 socios.

Actividades propias

Visitas escolares co obxectivo de dar 
a c o ñ e c e r a B i b l i o t e c a e o 
funcionamento dos seus servizos, que 
as nenas e nenos coñezan e valoren os 
recursos que a Biblioteca ofrece, que 
aprendan a gozar dos libros e adquiran 
uns coñecementos bás icos na 
utilización das novas tecnoloxías da 
información: buscas no catálogo 
informatizado da Biblioteca, utilización 
de CD-ROM, acceso a Internet…etc.

Visitas guiadas para persoas adultas, 
nas que se mostra a organización xeral 
da biblioteca, a localización dos 
fondos, os distintos servizos, os 
modos de acceso ao catálogo, etc. 

Formación de usuarios. Iníciase aos 
interesados na busca bibliográfica e na 
utilización do OPAC, así como na 
utilización dos servizos da biblioteca. 

Actividades infantís de animación á 
lectura co obxectivo de achegar os 
nenos á lectura de maneira lúdica, 
conseguindo ao mesmo tempo 
aumentar os seus coñecementos. 

Clubs de lectura. Na actualidade 
reúnense na biblioteca tres clubs de 
lectura: poesía, narrativa en castelán e 
narrativa en galego. As sesións son de 
periodicidade quincenal con lecturas 
programadas. 

Outras. A biblioteca organiza outras 
a c t i v i d a d e s c o m o m o s t r a s 
b i b l i o g r á fi c a s , e x p o s i c i ó n s , 
conferencias, e acolle presentacións de 
libros, encontros con autores, etc. 

Actividades en cooperación con 
outras entidades

Proxecto Medrar Lendo. Dirixido a 
rapaces e rapazas de 0 a 14 anos, que 
s e r e a l i z a d e s d e o 2 0 0 9 e n 
colaboración cos Servizos de Atención 
Primaria de Pediatría da Área Sanitaria 
de Ferrol.  Actividade que trata de 
promover a lectura nos rapaces destas 
idades, mobilizando as nais e pais para 
que lles lean en voz alta aos seus fillos 
desde moi pequenos, para que así 
máis tarde continúen a ler de xeito 
independente e sintan gusto e pracer 
pola lectura.

Aula CeMIT. Espazo acondicionado 
que dispón de todo tipo de material 
que permite realizar calquera acto para 
impulsar as TIC e a Sociedade da 
Información.

Proxecto Queres que che lea. En 
colaboración coa Concellaría de 
Benestar Social, a través da Oficina de 
Voluntariado. Está dirixido a residentes 
no concello con dificultades de 
mobilidade ou dificultades coa lectura. 
O voluntariado achégalles os libros ou 
outros materiais a xente que non pode 
acceder fisicamente á biblioteca e, a  
aquelas persoas que teñen dificultades 
coa lectura, lenlle os libros solicitados. 

Conclusións 
A situación actual é unha oportunidade 
para potenciar o uso deste servizo, 
pois temos a certeza de que en 
tempos de crise os servizos de lectura 
pública fanse máis necesarios que 
nunca, pola súa función educativa e 
pola súa contribución á cohesión social 
e á compensación das desigualdades. 

É unha responsabilidade para os 
gobernos atender as necesidades do 
público e ofertar unha información de 
calidade e con atención profesional e 
personal izada. Todo isto nunha 
sociedade onde o acceso ás novas 
tecnoloxías non é aínda un servizo 
universalizado,  e que mesmo fogares 
que en tempos de bonanza podían ter 
acceso a elas e aos materiais que 
proporcionan as bibliotecas poden 
agora ver as súas oportunidades 
minguadas, tendo en conta a situación 
de desemprego, o emprego non 
c o n t i n u a d o o u a r e b a i x a n a s 
prestacións sociais, a demora no 
acceso ao mercado laboral dos mozos 
titulados, etc. 

Unha maior atención a este tipo de 
centros facilitaría o acceso a un servizo 
público gratuíto a un maior número de 
usuarios, achegándonos deste xeito ao 
recoñecemento da biblioteca pública 
como un servizo básico para a 
comunidade, tal como vén establecido 
na Lei de bases de réxime local.

ARTIGO

Biblioteca Municipal 
de Ferrol

Biblioteca de Caranza
Av. Castelao s/n
15406 Ferrol
Teléfono: 981 944 183
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Comunicado de ANABAD-Galicia
O pasado 19 de Abril a Asociación ANABAD-Galicia 
realizou un comunicado público sobre a preocupante 
situación na que se encontran as bibliotecas públicas.

Ademais de ANABAD a Asociación Profesional de 
Bibliotecarios Municipais tamén manifestou públicamente 
a súa disconformidade coa política actual da Xunta de 
Galicia con respecto ás bibliotecas.

O documento de ANABAD pode consultarse no Blogue da 
Asociación ou descarrregalo en pdf.

O comunicado foi enviado á prensa e ás listas de 
bibliotecas RBGalicia, Públicas e Iwetel. A noticia foi 
recollida por algúns medios de comunicación e outros 
blogues que citamos máis adiante.

Tamén se enviou a carta ao Presidente da FEGAMP, 
ademais os partidos políticos presentaron varias iniciativas 
no parlamento:
• O PSdeG presentou unha interpelación e unha 

proposición non de lei,
• O BNG presentou unha pregunta parlamentar.

O Comunicado nos medios de comunicación:

Galicia Hoxe 20/04/11: Cero mata cero 
Anabad únese ás críticas dos bibliotecarios municipais 
coa Consellería de Cultura e reclama entrevistarse con 
Roberto Varela ante os "dramáticos recortes" do 
departamento.

Galicia Hoxe 22/04/11:  Semanas "horribilis"
Todos os sectores profesionais se rebelan contra a política 
cultural da Xunta, marcada polas liñas mestras que 
tracexa Núñez Feijóo e a exeución aleatoria de Roberto 
Varela.

Galicia Confidencial 22/04/11: A crise da lectura e a falta 
das axudas ao libro
Os bibliotecarios e arquiveiros de Galicia queixanse da 
diminución das axudas para fomentar a lectura e a 
investigación documental e denuncian o abandono do 
sector do libro e a potenciación da cultura espectáculo 
como é o caso da Cidade da Cultura.

Galicia Hoxe 24/04/11: Non perder ocasión 
A Xunta aproveita o Día do Libro para responder ás críticas 
dos bibliotecarios, anunciando que 450 centros educativos 
pasarán a integrarse no programa de mellora Planbe.

Radio Obradoiro 25/04/11: Programa Caixón desastre con 
Olga Villar, 9,30h.

Blog Brétemas de Manuel Bragado: 25/04/11
Recurtes nas bibliotecas públicas

Xornal de Galicia 27/04/11: Os profesionais das 
Bibliotecas denuncian recortes “dramáticos”.
Critican a supresión do servizo de formación e das 
actividades de dinamización do programa Letras Vivas.

Entrevista co Conselleiro:

No comunicado de ANABAD-Galicia solicitouse entrevista 
co Director Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos e o 
Conselleiro de Cultura que foi convocada para o próximo 
día 31 de Maio. Tamén se solicitou a convocatoria da 
reunión da Mesa do Libro que tiña que terse convocado 
no segundo semestre do ano 2010.

Destas reunións informarase na lista de Anabad e en 
próximos boletíns.

Novo Web da Federación ANABAD 
A Xunta Directiva presentou, no Consello Federal 
celebrado o  pasado 27 de Novembro, entre os seus 
obxectivos estratéxicos, a modernización do Web da 
confederación ANABAD.

Este novo Web conta cun deseño máis atractivo, unha 
mellor organización da información, e máis recursos e 
servizos para os asociados. Ademais permite un mellor 
acceso aos documentos e aos recursos así como aos 
apartados das diferentes Asociacións que formamos 
parte da Confederación.

NOTICIAS

http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/unha-gala-soa-recibe-90-000/idEdicion-2011-04-19/idNoticia-660942
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/unha-gala-soa-recibe-90-000/idEdicion-2011-04-19/idNoticia-660942
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/unha-gala-soa-recibe-90-000/idEdicion-2011-04-19/idNoticia-660942
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/unha-gala-soa-recibe-90-000/idEdicion-2011-04-19/idNoticia-660942
http://dl.dropbox.com/u/3241217/psoeinterpelacion.pdf
http://dl.dropbox.com/u/3241217/psoeinterpelacion.pdf
http://dl.dropbox.com/u/3241217/psoepnlp.pdf
http://dl.dropbox.com/u/3241217/psoepnlp.pdf
http://dl.dropbox.com/u/3241217/bngpregunta.pdf
http://dl.dropbox.com/u/3241217/bngpregunta.pdf
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/cero-mata-cero/idEdicion-2011-04-20/idNoticia-661257/
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/cero-mata-cero/idEdicion-2011-04-20/idNoticia-661257/
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/semanas-horribilis/idEdicion-2011-04-22/idNoticia-661743/
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/semanas-horribilis/idEdicion-2011-04-22/idNoticia-661743/
http://www.galiciaconfidencial.com/nova/7663.html
http://www.galiciaconfidencial.com/nova/7663.html
http://www.galiciaconfidencial.com/nova/7663.html
http://www.galiciaconfidencial.com/nova/7663.html
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/non-perder-ocasion/idEdicion-2011-04-24/idNoticia-662184/
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/non-perder-ocasion/idEdicion-2011-04-24/idNoticia-662184/
http://www.radioobradoiro.com/programas/?int1=81
http://www.radioobradoiro.com/programas/?int1=81
http://bretemas.blogaliza.org/2011/04/25/recurtes-nas-bibiliotecas/
http://bretemas.blogaliza.org/2011/04/25/recurtes-nas-bibiliotecas/
http://www.xornal.com/artigo/2011/04/27/cultura/profesionais-das-bibliotecas-denuncian-recortes-dramaticos/2011042700122202574.html
http://www.xornal.com/artigo/2011/04/27/cultura/profesionais-das-bibliotecas-denuncian-recortes-dramaticos/2011042700122202574.html
http://www.xornal.com/artigo/2011/04/27/cultura/profesionais-das-bibliotecas-denuncian-recortes-dramaticos/2011042700122202574.html
http://www.xornal.com/artigo/2011/04/27/cultura/profesionais-das-bibliotecas-denuncian-recortes-dramaticos/2011042700122202574.html
http://www.anabad.org
http://www.anabad.org
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• Edición electrónica para Bibliotecas, arquivos e 
Centros de Documentación:

Profesorado: Ricardo Eito Brun, especialista en 
Arquitectura da Información, Análise e Deseño de 
Sistemas de Información.
Sistema: On-Line
Horas: 25h.
Datas: 1 ao 30 de Setembro de 2011
Solicitado 1 Crédito de libre elección da Universidade da 
Coruña

• Introdución aos esquemas de Metadatos:
Profesorado: Javier Barbadillo, Arquiveiro do Concello 
de Guadalajara
Sistema: Presencial
Horas: 8h.
Datas: Outubro (por determinar)

• Introdución á Preservación dixital en Bibliotecas: 
principais retos e iniciativas

Profesorado: Alice Keefer,  profesora da Facultad de 
Biblioteconomía e Documentación da Univ. de Barcelona 
onde imparte materias de Preservación e conservación 
(Diplomatura e Mestrado), Tratamiento da imaxe e Inglés 
para documentalistas. Colabora como consultora 
docente da Univ. Oberta de Catalunya
Sistema: On-Line
Horas: 25h.
Datas: 1 ao 30 de Novembro de 2011
Solicitado 1 Crédito de libre elección da Universidade da 
Coruña

ONDE ENCONTRARNOS
Web: www.anabadgalicia.net

Blog: http://agabad.blogsome.com

Lista de distribución: http://
groups.google.es/group/anabad-
galicia

E-mail: anabadgalicia@mundo-r.com

Tel.: 661 709 823 (Alba)
Horario atención:
L, Ma, X, V: de 10 a 14h. / Me: de 17 a 20h.

ASÓCIATE
FICHA DE INSCRICIÓN

Enderezo:
Apdo. 193

15080 A Coruña

ANABAD-GALICIA
FORMA PARTE DAS FEDERACIÓNS

En ANABAD-Galicia temos por obxetivo fundamental promover o desenvolvemento profesional dos 
nosos socios e dos servizos que temos encomendados. 

Carecemos de finalidade lucrativa e dedicamos os beneficios eventualmente acadados ao 
desenvolvemento das nosas actividades.

Ocupámonos de administrar o patrimonio e representar os nosos socios nas actuacións conxuntas 
en defensa do patrimonio histórico de Galicia.

Os nosos obxectivos son:

• Defender os intereses profesionais dos asociados
• Contribuir á súa formación profesional
• Propiciar unha maior conciencia da realidade profesional dentro da comunidade á que atenden
• Favorecer a mellora dos servizos encomendados aos asociados

OBXECTIVOS

FORMACIÓN

Próximos cursos de ANABAD-Galicia

http://www.anabadgalicia.net
http://www.anabadgalicia.net
http://agabad.blogsome.com
http://agabad.blogsome.com
http://groups.google.es/group/anabad-galicia
http://groups.google.es/group/anabad-galicia
http://groups.google.es/group/anabad-galicia
http://groups.google.es/group/anabad-galicia
http://groups.google.es/group/anabad-galicia
http://groups.google.es/group/anabad-galicia
mailto:anabadgalicia@mundo-r.com
mailto:anabadgalicia@mundo-r.com
http://www.anabad.org/informacion-general/como-asociarse.html
http://www.anabad.org/informacion-general/como-asociarse.html

