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Boletín Anabad-Galicia
 N. 1, 2009

Presentación

O pasado 6 de Xuño celebrouse, no 
Forum Metropolitano da Coruña, a 
Asemblea Xeral de ANABAD-Galicia, 
coa asistencia de trece socios 
presentes, e doce con delegación de 
voto, para a  elección da nova Xunta 
Directiva de ANABAD-Galicia que 
quedou constituída do seguinte modo:

• Presidenta: Dolores Pereira Oliveira 

• Vicepresidenta: Isabel Blanco Pardo 

• Secretaria: Isabel Buján Bernárdez 

• Tesoureira: Marta Alonso Gómez 

• Vogal de arquivos: Olimpia López 
Rodríguez 

• Vogal de bibliotecas: Consuelo Meriño 
Sánchez 

• Vogal de documentalistas: Julio 
Pesquero Murillo 

• Vogal de museos: Tomás Fernández 
Fuertes 

Esta directiva está composta polas 
mesmas persoas que fai 3 anos, xa que 
o seu compromiso foi participar por 2 
lexislaturas. Sen embargo houbo un 
cambio nos papeis de Presidenta e 
Vicepresidenta que pasan a alternarse 

entre Dolores Pereira  e Isabel Blanco 
que pasan a ser agora respectivamente 
Presidenta e Vicepresidenta da 
Asociación.

Procedemos  a continuación a realizar 
unha pequena entrevista cos  membros 
da directiva.

As  cinco preguntas realizadas  son as 
seguintes  que cada membro procede a 
contestar:

1. Como valoras o papel exercido por 
Anabad-Galicia durante estes 3 
anos da vosa directiva?

2. Que novas realizacións  pensades 
levar a cabo?

3. Cres que aínda sigue sendo 
necesario contar cunha asociación 
que englobe a bibliotecarios  e 
documentalistas, arquiveiros e 
museólogos?

4. Hai un déficit importante de 
recoñecemento e visibilidade 
social: como pensades actuar neste 
campo?

5. Por último como vedes  o papel da 
tecnoloxías da información na nosa 
profesión? E o uso das mesmas na 
asociación?

HOMENAXE A
 PEDRO LÓPEZ

Membro honorífico e 
medalla de honra da 
Federación Anabad.
 16 de Maio de 2009
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Comezamos unha nova andaina de traballo 
e queremos aproveitar para presentar este   
boletín que cada certo tempo quere ir 

informando daquelas cuestións que 
afectan á nosa profesión e polo tanto a 
Anabad-Galicia.

Asemblea Xeral de ANABAD-Galicia 

http://agabad.blogsome.com/2009/06/12/asemblea-xeral-e-eleccion-da-xunta-directiva-de-anabad-galicia/
http://agabad.blogsome.com/2009/06/12/asemblea-xeral-e-eleccion-da-xunta-directiva-de-anabad-galicia/
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Presidenta
Mª Dolores Pereira Oliveira

1) A anterior directiva mantivo unha liña 
de traballo na asociación similar ás 
exercidas  polas anteriores, fixando os 
seus obxectivos  prioritarios na 
atención aos socios, especialmente na 
formación, e tentou ademais  establecer 
liñas de colaboración e de participación 
de ANABAD–Galicia nos foros  e nos 
asuntos  de tipo profesional. 
Entendemos ademais  que se 
estableceu unha liña de comunicación 
cos  socios máis fluída, a  través  do 
Blog e das comunicacións electrónicas.

2) A nosa intención é dar continuidade 
aos  plans de formación, que cheguen 
aos socios interesados  na 
actualización de coñecementos  e na 
formación continua, e manter, incluso 
incrementar a presenza da asociación 
nos  foros de debate que afectan aos 
nosos ámbitos  profesionais. Neste 
sentido demos  xa os  primeiros pasos 
para iniciar contactos  cos novos 
responsables da Xunta de Galicia. 
Tamén consideramos  indispensable 
seguir defendendo a necesidade de 
que saian adiante as leis pendentes, e 
se estruturen axeitadamente os 
sistemas.

3) Si, entendemos que a diversidade 
enriquece a asociación, e que a 
fragmentación minguaría a súa 
capacidade de manobra. As nosas 
profesións son afíns, e hai cuestións 
comúns, que nos  interesan a todos. 
Tamén no caso de ANABAD–Galicia, a 
unión fai máis forza. E aproveito esta 
oportunidade para pedir expresamente 
a todos  os socios a súa participación 
activa na Asociación; tanto nas 
propostas  e organizacións  de cursos, 
como na creación de grupos de 
traballo que presenten propostas en 
todos os  ámbitos  das nosas áreas de 
coñecemento, ou en calquera outra 
actividade vinculada aos  arquivos, 
bibliotecas, museos e centros  de 
documentación. A asociación somos 
todos, e será o que os  seus membros 
queiran que sexa.

4) No caso de calquera profesión, o que 
a prestixia socialmente é a súa 
utilidade para a sociedade, que se 
desprende do traballo dos seus 
membros. Temos, polo tanto, unha 
responsabilidade colectiva na materia, 
o noso traballo como profesionais 
debe avalarnos como colectivo. E a 
asociación apoiará e dará cobertura ás 
iniciativas dos socios neste sentido.
Por outra parte, entendemos que é 
importante o uso das novas 

tecnoloxías da comunicación para 
difundir a nosa mensaxe, a presenza 
máis intensa posible nos  foros de 
debate e estudo, o contacto coas 
administracións na defensa dos 
profesionais, e a Xunta Directiva 
procurará facelo así.

5) Por suposto, básico. Actualmente xa 
non nos  é posible traballar, aos 
profesionais que, de un ou outro modo, 
xestionamos coñecementos  e 
información, sen contar con elas. E no 
caso concreto dos arquivos, estamos 
a atopar xa os retos de xestionar e 
custodiar os documentos electrónicos.
Por parte da asociación, como xa 
d i x e n , e s t a m o s a u s a l a s 
continuadamente como ferramenta 
básica de comunicación cos nosos 
asociados, e como vía de difundir as 
actividades e novas  de ANABAD–
Galicia.

Vicepresidenta
Isabel Blanco Pardo

 
1)  Fago  unha valoración positiva aínda 
que somos conscientes  de que queda 
moito por facer. Cando collimos a 
asociación, esta tiña pouca actividade 
e perdía socios  continuamente, e  
plantexámonos a súa revitalización 
para isto os nosos obxectivos foron: 

• modernizar  a xestión mediante o uso 
de ferramentas informáticas, 

• formar os socios mediante un plan 
de formación propio e mediante a 
sinatura de convenios  coas 
Administracións para a execución de 
plans de formación

• dar visibilidade social á Asociación 
por medio do diálogo coas 
Administracións, especialmente coa 
Xunta, coa presenza da Asociación 
en órganos de decisión como o 
Consello do Libro e tamén mediante 
a relación con posibles aliados 
como  libreiros e editores.

2) Para esta nova etapa, plantexamos 
tres obxectivos:

• Incrementar o número de entidades 
coas  que temos colaboración. Ata 
agora, só se asinara un convenio de 
colaboración coa Dirección xeral de 
Promoción Cultural, para a formación 
dos bibliotecarios  públicos. Nesta 
nova etapa asinarase un convenio 
coa Direccion xeral de Patrimonio, 
para a formación de arquiveiros  e 
bibl iotecarios dos Centros 
dependentes  de esta Dirección e se 
está en conversacións para tal fin 
coa Deputación de Lugo e Coruña e 
coa FEGAMP.

ENTREVISTAS

Isabel Blanco Pardo 

Licenciada en Xeografía e Historia.  
Postgraos en Biblioteconomía e 
Automatización de Bibliotecas.  Master 
en Xestión Cultural. Durante 20 anos  
Directora das Bibliotecas Municipais da 
Coruña. Actualmente Directora da 
empresa Máis Interterras: consultoría de 
servizos bibliotecarios e culturais.

Formación de 
calidade

Mª Dolores Pereira Oliveira
 

Licenciada en Xeografía e Historia pola 
Universidade de Santiago de 
Compostela. Directora do Arquivo 
Histórico provincial de Lugo.
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• Impulsar a aprobación das leis de 
arquivos e de bibliotecas

• Incrementar a visibilidade social da 
asociación.

3) É imprescindible porque, por unha 
parte, a implantación das tecnoloxías 
da información e da comunicación na 
nosa profesión produciron o inicio dun 
proceso de converxencia que é 
irreversible e, por outra, ten máis  forza 
unha asociación de douscentos socios 
que catro asociacións de cincuenta.

4) Pensamos continuar coa política de 
colaboración cos  libreiros e editores, 
por exemplo acudindo e participando 
nos  seus actos  ou nas  súas 
actividades, e de diálogo coa 
Consellería de Cultura. Tamén  
intentando que a Asociciación teña 
presenza nas redes  sociais  e facendo 
visibles  os seus profesionais  mediante 
a publicación dun boletín electrónico.

5) As tics son un instrumento 
imprescindible porque sen elas non hai 
presente e moito menos futuro na nosa 
profesión. Hoxe non podemos imaxinar 
un centro de información sen o uso 
delas  pero non debemos olvidar que 
tan só son un instrumento para acadar 
os nosos obxectivos  pero non un fin 
en sí mesmas.

En relación á Asociación creo que, 
durante os tres últimos anos,  
realizamos un grandísimo esforzo para 
modernizar a xestión a través do uso 
delas  e agora comenza a etapa de 
usalas para ter máis visibilidade e 
presenza nas redes sociais.

Secretaria
Isabel Buján Bernárdez

1) Penso que se mantivo unha actitude 
moi proactiva, impulsando o 
desenvolvemento dos programas  de 
formación, incorporando as TIC na 
nosa organización,  abríndonos á 
cooperación con outras  entidades, 
intentando ter presenza nos grupos de 
traballo da administración e 
propagando unha imaxe de colectivo 
inquedo e preocupado pola súa 
realidade profesional. 

2) Estaría moi ben intentar crear grupos 
de traballo que aglutinen as diversas 
especialidades, para que dunha forma 
máis específica plantexen as  súas 
necesidades e expectativas. Sería 
unha forma de impulsar as relacións 
entre profesionais  e  de xerar 
coñecemento, algo positivo para 

revitalizar a nosa imaxe profesional. 
Penso que ademais deberíamos 
ofrecer a nosa colaboración e 
e x p e r i e n c i a p e r a n t e a s 
a d m i n i s t r a c i ó n s  p ú b l i c a s 
responsables do noso sector, para 
axudar na implementación de políticas 
que beneficien aos servizos  nos  que 
traballamos.

3) Quizais desde un punto de vista 
puramente teórico sería idónea unha 
asociación para cada unha das 
especialidades. Pero desde o punto de 
vista práctico da xestión, e tendo en 
conta os  poucos que somos,  penso 
que a unión nos beneficia. Isto sen 
esquecer que a xestión da información 
é un común denominador de todas  as 
especialidades  que aglutina ANABAD- 
Galicia.

4) Necesitamos que se nos  considere 
como un sector profesional. E isto 
implica contar cunha formación 
permanente que nos  permita 
adecuarnos ás  necesidades 
cambiantes da sociedade da 
información, crear canles  para xerar 
coñecemento e concienciar as 
administracións  públ icas da 
necesidade de campañas de 
promoción. Isto debe vir acompañado 
pola busca da profesionalidade no 
desenvolvemento do noso labor diario.

5) As TIC son o paradigma sobre o que 
se sustenta a sociedade da 
información, e nós como profesionais 
da información non podemos mirar 
cara outro lado. ANABAD-Galicia debe 
dar exemplo desta actitude mediante 
plans de formación e a explotación de 
todas as súas  posibilidades na xestión 
e organización da mesma.

Tesoureira
Marta Alonso Gómez

1) Coma unha mistura de traballo, 
ilusións, constancia, contratempos, 
compañeirismo, compromiso... Pero 
se cadra teñen que ser os de fora os 
que valoren e e enxuizen o noso 
labor.

2) Continuar desenvovendo as liñas 
estratéxicas marcadas desde un 
principio. Queda moito por facer en 
campos como a formación a creación 
de grupos de traballo estables  e a 
visibilidade social. 

 

ENTREVISTAS

Marta Alonso Gómez

Diplomada en Maxisterio pola 
Universidade de Santiago de 
Compostela. Técnica de bibliotecas no 
Servizo de Coordinación do Sistema 
de Bibliotecas Municipais da Coruña.

Organización e 
Participación

Isabel Buján Bernárdez 

Licenciada en Filoloxía Hispánica pola 
Universidade de Santiago de 
Compostela    e  Licenciada en 
documentación pola Universitat 
Ouberta de Catalunya. Técnica 
arquiveira-bibliotecaria Concello de 
Culleredo.
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3) Si; posto que formamos parte dunha 
mesma “familia”. Máis, donde cada 
“membro” poda conservar a súa propia 
identidade. Seguimos sendo colectivos 
pequenos, e pouco visibles 
socialmente, se estamos unidos  e 
traballamos a reo lograremos maior 
presenza, máis forza. Trataríase pois, 
polo momento, de sumar, multiplicar 
nunca de restar ou dividir.

4) Deberiamos  de pensar en estratéxias 
que cheguen, cando menos, a tres 
alicerces básicos: os profesionais, os 
políticos e os medios de comunicación.

5) Fundamental. Elemento clave no s 
tempos que corren. Unha asociación, 
como a nosa, que pense en clave de 
futuro non pode vivir de costas ás 
tecnoloxías e ás redes sociais.

Vogal de Arquivos
Olimpia López Rodríguez

1) Esta directiva continuou co traballo 
que ANABAD-Galicia realizou nos  máis 
de 25 anos que leva funcionando. 
Estes últimos anos  dedicámolos 
fundamentalmente a dar un impulso á 
formación e á utilización da tecnoloxía 
para dar transparencia á xestión e 
manter un contacto máis fluído cos 
socios.

2) No eido dos arquivos pensamos 
continuar cos cursos. Cremos  que é 
importante para o noso colectivo 
ofertar unha formación de calidade. 
Seguiremos defendendo a necesidade 
dunha lei de arquivos  que nos sirva de 
marco aos profesionais e seguiremos 
demandando o funcionamento do 
sistema de arquivos de Galicia en 
todos os foros que nos sexa posible.

3) Si, a asociación leva funcionando 
máis  de 25 anos, e iso xa implica que o 
modelo funciona. Non podemos 
esquecer que somos  colectivos 
pequenos que tivemos orixes comúns 
e que tradicionalmente mantivemos 
relación, a continuidade da asociación 
supón máis  peso social que o que 
podemos facer desde asociacións 
diferenciadas.

4) A utilización das tecnoloxías é 
fundamental para darmonos a coñecer, 
aínda que non podemos esquecer os 
medios  de comunicación tradicionais, 
nin tampouco a organización de 
Congresos ou Xornadas que ademais 
do seu interese técnico axúdannos  a 

ter máis  presenza social. Tamén 
manteremos contactos  coas 
administracións  para intentar 
conseguir que os  arquivos  entren na 
axenda pública. 

5) No resto das anteriores  respostas  xa 
botei man das tecnoloxías como 
elemento fundamental no traballo da 
asociación. Creo que falar da 
importancia das  tecnoloxías  nos 
arquivos  é algo asumido por todos  os 
profesionais, agora non xa como unha 
técnica de xestión dos documentos, 
senón que xa os  propios documentos 
electrónicos son obxecto do noso 
traballo.

Vogal de Bibliotecas
Consuelo Meiriño Sánchez

1) Moi positivamente. Revitalizouse a 
asociación con presenza en moitos 
foros  de  debate profesionais e 
da administración, tomando un 
protagonismo especial o  t e m a 
da formación dos profesionais a través 
dos cursos que se organizaron.

2) Continuar co programa de formación 
que está a  dar moi bos resultados  e se 
é posible melloralo ampliando a oferta 
de cursos  aos colectivos profesionais 
onde  menos incidimos e contribuír a 
crear o novo perfil profesional que 
poña en valor a nosa profesión e co 
recoñecemento e visibilidade da 
mesma.

 

3)  Nestes momentos non cabe outra 
opción, somos poucos  e se nos 
separamos aínda teriamos menos 
presenza. A unión fainos  máis fortes, 
conservando cada un as súas propias 
características e impulsándoas desde 
a  súa  realidade dunha forma 
máis concreta.

4) Si, a realidade é que non temos  toda 
a presenza desexable, comezamos a 
ser  máis  visibles na sociedade 
porque necesita dos nosos  servizos 
innovadores  e de calidade que se 
acomodan ás necesidades  dos 
usuarios e da comunidade á  q u e 
s e r v e n p e r o f á l t a n o s  u n 
recoñecemento e unha visibilidade 
moito máis ampla, e este pode ser o 
papel que debe realizar a asociación 
nos vindeiros anos. 

Olimpia López Rodríguez

Licenciada en dereito pola Universidade 
de Deusto. Xefa de sección do Arquivo 
Xeral da Xunta de Galicia en Lugo

Consuelo Meiriño Sánchez

Licenciada en Xeografía e Historia. 
Directora da Biblioteca Pública de Lugo

ENTREVISTAS

Arquivos, 
Bibliotecas, 

Museos e Centros 
de Documentación



Boletín Anabad-Galicia, N. 1, 2009                                                                                                                                 [5]

5) Os bibliotecarios non podemos xa 
desenvolver o noso traballo á marxe 
das novas tecnoloxías. Forman part e 
do noso día a  día e axudan a dar 
unha maior e mellor calidade dos 
servizos que ofrecemos  e aumenta a 
nosa presenza na sociedade. 
Correspóndenos mellorar e ampliar os 
coñecementos e habilidades dos 
profesionais nas  novas tecnoloxías 
coa planificación e desenvolvemento 
de programas permanentes de 
formación.

Vogal de Documentación
Julio Pesquero Murillo

1) Moi significativo en canto á 
formación profesional pero poco 
intenso noutras facetas. Apenas hai 
declaracións  institucionais, non hai 
labores de enquisas  sobre bibliotecas 
na Comunidade, etc.

3) Desde logo que si.

4) Non creo que haxa tal déficit, a 
s o c i e d a d e o u t ó r g a n o o 
recoñecemento axustado á nosa 
función social e profesional. 
Seguramente é escaso pero é que o 
noso papel é escaso.

5) É absolutamente fundamental, 
inexcusable. A biblioteca actual pasa 
pola xestión da información, difusión e 
comunicación bidireccional utilizando 
as ferramentas informáticas e en rede 
das que podemos dispor libremente.
Na asociación o uso é axustado aínda 
que se bota de menos a participación 
(real ou nominal) dos membros da 
Xunta Directiva no órgano de expresión 
da asociación. Probablemente poidera 
ser mellorada a xestión dos cursos a 
través  de ferramentas  seguras en liña 
para a inscrición do alunado.

Julio Pesquero Murillo

Licenciada en  Xeografía e Historia e 
Postgrado en Arquivíst ica e 
Biblioteconomía. Coordenador TIC nas 
Bibliotecas Municipais da Coruña

ENTREVISTAS

Tecnoloxías da 
Información e da 

Comunicación
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Asemblea extraordinaria

Na última Asemblea Xeral acordouse 
c o n v o c a r u n h a A s e m b l e a 
Extraordinaria para tratar varios 
asuntos que deben ser postos en 
consideración da Asociación. Esta 
Asemblea celebrouse o luns 29 de 
Xuño, ás 17,30h., no Forum 
Metropolitano da Coruña.

Cambio de sede
Acordouse deixar o local de 
ANABAD-Galicia xa que supón un 
gasto económico moi alto para a 
Asociación e non se considera 
conveniente, hoxe en día, coas 
posibilidades que ofrecen as 
tecnolxías da información, continuar 
mantendo un local unicamente como 
sede administrativa. Ao mesmo 
tempo o gasto que supón o 
mantemento desta sede permite 
agora liberar recursos para outras 
funcións consideradas máis 
importantes como poder ser contar 
cunha persoa contratada para 
realizar funcións administrativas, 
xestión de asociados  e de cursos de 
formación, etc.

Ingreso en Fesabid
Na última asemblea de Fesabid, 
decidiuse que non tiña ningún 
sentido manter unha federación 
como Anabad integrada dentro 
doutra federación como Fesabid. 
Desta maneira acordouse dar de 
baixa como asociada a Anabad e 
aquelas  organizacións da mesma que 
quixeran continuar dentro de Fesabid 
terían que solicitar o seu ingreso de 
maneira individual. É así que en 
ANABAD-Galicia consideramos 
necesario formar parte de Fesabid 
p o l o q u e n e s t a a s e m b l e a 
extraordinaria acordamos o ingreso 
na mesma.

Estatutos e Regulamento 
Interno
Acordouse revisar os  estatutos coa 
intención de actualizalos  e clarificar 

algunhas  cuestións  como as relativas 
á realización das propias asembleas e 
participación dos  asociados que 
agora están confusas. Da mesma 
maneira acordouse realizar un 
regulamento de funcionamento da 
asociación que contribúa a organizar 
os  procesos de reunións, eleccións, 
etc.

Salarios
A p r o v o u s e r e a l i z a r u n h a s 
recomendacións spbre taxas e 
salarios  mínimos que deben perceber 
os  profesionais  das bibliotecas  e 
centros  de documentación, dos 
arquivos e dos  museos, que servan 
de referencia ante a administración e 
as empresas na súa contratación de 
profisionais.
  
Noticia no blog de Anabad

Formación

Un dos obxectivos  de ANABAD-
Galicia é impulsar plans de formación 
para os seus asociados e propiciar a 
f o rmac ión pe rmanen te dos 
profesionais de arquivos, bibliotecas, 
centros de documentación e museos. 
Para isto desde a asociación 
trabállase en dúas  liñas de 
formación: os cursos organizados en 
exclusiva por ANABAD-Galicia e os 
cursos organizados  en colaboración 
con outras entidades.

En concreto,  no ano 2008 
programáronse un total de 24 cursos, 
cun total de 350 horas  lectivas, 
impartidos a 508 alumnos e para os 
que se contou cun total de 30 
profesores, de diferentes sectores do 
campo de bibliotecas, arquivos   e 
documentación.

Desta oferta de formación, 9 foron 
cursos propios  e os outros 15, cursos 
en colaboración. Co Servizo de 
Bibiliotecas  da Dirección Xeral de 
Promoción e Difusión da Cultura e 
coa EGAP, asinouse un convenio de 
formación para o persoal da Rede de 
Bibliotecas de Galicia que incluía un 
total de 14 cursos.

Ademais colaborouse con FESABID 
na organización dun curso de 
Bibliotecas na sociedade da 
información e asesorouse á 
Deputación da Coruña e  á 
Deputación de Ourense na selección 
de cursos para bibliotecarios.

No ano 2009 pretendemos continuar 
realizando a programación formativa 
propia cunha certa continuidade, 
intentando alcanzar o número mínimo 
de seis  cursos  propios realizados 
durante este ano.

Ademais asinarase de novo o 
convenio de colaboración co Servizo 
de Bibliotecas da Dirección Xeral de 
Promoción e Difusión da Cultura para 
a realización do programa formativo 
destinado a persoal das bibliotecas 
no ano 2009. Tamén se asinou  un 
convenio de formación  co Servizo de 
Museos e Arquivos  da Dirección 
Xeral do Patrimonio Cultural para 
realizar un programa formativo 
dirixido a profesionais dos arquivos.

Colaboramos tamén no proceso de 
selección dos cursos para 
bibliotecarios  da Deputación da 
Coruña e da Deputación de Ourense, 
e organizaremos en colaboración coa 
Deputación de Lugo e coa FEGAMP 
dous cursos  detinados ao persoal de 
bibliotecas.

Nas  datas  nas  que se realizaba este 
boletín foi convocada a formación 

para persoal bibliotecario. DOG 145 
do 27 de Xullo.
Descarrega a convocatoria en pdf.

 

NOTICIAS

http://agabad.blogsome.com/2009/06/30/avance-de-resultados-da-asemblea-xeral-extraordinaria-de-socios-de-anabad-galicia/
http://agabad.blogsome.com/2009/06/30/avance-de-resultados-da-asemblea-xeral-extraordinaria-de-socios-de-anabad-galicia/
http://agabad.blogsome.com/go.php?http://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/0a3fe79f8e982711c12575fd003fc061/$FILE/14500D003P007.PDF
http://agabad.blogsome.com/go.php?http://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/0a3fe79f8e982711c12575fd003fc061/$FILE/14500D003P007.PDF
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Carné de asociados
Moitas das persoas asociadas  a 
ANABAD-Galicia non tiveron nunca 
ou perderon o seu carné de 
asociados. Este carné pode ser 
interesante para as  persoas que fan 
vaxes ou turismo cultural xa que 
entre as  súas vantaxas  está a de 
poder entrar de maneira gratuíta nos 
museos de titularidade estatal.
Se aínda non tes o carné podes 
solicitalo a:

anabadgalicia@mundo-r.com 

Relación de Museos de Titularidade 
Estatal:
Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
Museo Nacional y Centro de Investigación de 
Altamira (Santilla del Mar)
Museo Nacional de Arqueología Subacuática. 
ARQUA (Cartajena)
Museo del Traje. CIPE (Madrid)
Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid)
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
"González Martí" (Valencia)
Museo Nacional Colegio de San Gregorio (antigo 
Museo Nacional de Escultura) (Valladolid)
Museo del Greco (Toledo)
Museo Casa de Cervantes (Valladolid)
Museo Nacional de Arte Romano (Mérida)
Museo Sefardí (Toledo)
Museo Sorolla (Madrid)
Museo Nacional de Antropología (Madrid)
Museo Cerralbo (Madrid)
Museo Romántico (Madrid)
Museo de América (Madrid)
Museo Nacional de Reproducciones Artísticas 
(Madrid)
Museo del Teatro (Almagro)
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Madrid)
Museo Nacional del Prado (Madrid)
Museo Lázaro Galdiano (Madrid)

Cambios no Blog
Se és visitante habitual do blog de 
Anabad xa te decatarías que este 
sofreu unha transformación tanto 
estética como de estrutura. Na 
última asemblea acordouse tamén 
facer un cambio nas ferramentas  da 
asociación. Estase procedendo a 
crear un manual de  estilo e un novo 
esquema de organización da 
información. Pouco a pouco iremos 
vendo os novos cambios.

60 anos de ANABAD
O 19 de Maio a Federación ANABAD 
celebrou o seu 60º aniversario. As 
diferentes Unións  territoriais  da 
Federación realizaron actividades 
comemorativas desta data. 

En Galicia Anabad cumpre 27 anos, 
e o pasado 16 de maio realizou unha 
Homexe a Pedro López Gómez  
que foi nomeado membro honórifico 
de Anabad e na que se lle entregou 
a medalla de honra da Federación. 

O acto rematou cunha comida de 
confraternización o día 16 de maio 
no que participaron varios membros 
da Asociación.

P a l a b r a s d o h o m e n a x e a d o 
recordando aos profesionais e á 
Asociación: 

“...vivos  necesitamos estar, 
nestes  momentos de cambio 
que sofremos  nos  que se 
precisa de  novas lexislacións, 
melloras dos servizos  onde 
prestamos  a nosa función e 
concienciar sobre a realidade 
profesional na comunidade 
galega”.

BREVES

mailto:anabadgalicia@mundo-r.com
mailto:anabadgalicia@mundo-r.com
http://www.anabadgalicia.net
http://www.anabadgalicia.net


Boletín Anabad-Galicia, N. 1, 2009                                                                                                                                 [8]

O 9 de Xuño, Dia Internacional dos Arquivos, foi 
instituído pola Asemblea Xeral do Consello 
Internacional dos Arquivos, realizada no 
Québec, en Novembro de 2007. Foi escollida 
esta data, por ter sido precisamente o 9 de 
Xuño de 1948 que a UNESCO creou o CIA. 

O obxectivo da creación de un Dia Internacional 
de Arquivos persegue que en todo o Mundo se 
desenvolvan accións de promoción e 
divulgación dos arquivos. 

Con motivo desta data ANABAD-Galicia realizou 
un comunicado demandando da administración 
da Xunta de Galicia que poña as condicións 
adecuadas para conseguir crear un Sistema de 
Arquivos tramitando a Lei de Arquivos, 
pendente da anterior lexislatura, e  
desenvolvendo o seu regulamento. 

Manifestase tamén a vontade de colaborar coa 
administración autonómica como interlocutores 
ante as decisións que afecten á nosa profesión.

O texto fíxose chegar ao medios de 
comunicación e pode ser consultado 
integramente nesta ligazón.

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

ASÓCIATE
Ficha de inscrición

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

Día Internacional dos Arquivos

http://docs.google.com/View?id=d373xm4_127gp2xqwcz
http://docs.google.com/View?id=d373xm4_127gp2xqwcz
http://docs.google.com/View?id=d373xm4_127gp2xqwcz
http://docs.google.com/View?id=d373xm4_127gp2xqwcz
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/asociarse/asociarse.htm
http://www.anabad.org/asociarse/asociarse.htm

