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Instituţie publică de cultură şi informare, Biblioteca Comunala
Gagesti şi-a desfăşurat activitatea, şi în anul 2013, în conformitate cu
Legea 334/2002 cu modificările ulterioare, precum şi cu legislaţia ce
reglementează sectorul bugetar. De asemenea, au fost urmărite obiectivele
propuse prin Programul anual de activitate şi acţiunile cultural-educative
cuprinse în Programul de activitate, aprobat in Consiliul Local.
Instituţie cu rol fundamental în societatea cunoaşterii, Biblioteca
Comunala Gagesti şi-a stabilit şi îndeplinit strategii care au urmărit: să
asigure accesul la informaţii din toate domeniile cunoaşterii; să ofere
adulţilor posibilităţi de instruire permanentă; să iniţieze utilizatorii în
folosirea tehnologiilor informaţionale; să permită accesul publicului la
calculatoare; să sprijine menţinerea identităţii şi activităţilor culturale în
cadrul comunităţii.
Astazi, beneficiarul bibliotecii este cu mult mai pregatit si mai
exigent in solicitarile de lectura decat altadata. Contactul cu biblioteca,
calitatea serviciilor oferite, diversitatea acestora, ambianta creata, accesul
liber la raft creeaza o imagine favorabila bibliotecii noastre.
Utilizatorul modern doreşte acces rapid , oricând şi de oriunde la
informaţii de cea mai bună calitate. În acest context, biblioteca se
reinventează, adaptându-şi serviciile şi atribuţiile la nevoile comunităţii.
Din primavara anului 2001 de cand ocup postul de bibliotecar pot
spune ca biblioteca a devenit un adevarat centru de atractie in viata
localitatii, suport cultural pentru multi oameni, spatiu de invatatura pentru
copii si tineretul asezarii, astfel spus o oaza de spiritualitate.
Dezvoltata treptat cu sprijinul comunitatii locale sub indrumarea
profesionala a bibliotecii judetene, biblioteca noastra dispune de 10.958

volume de natura enciclopedica, mai ales literatura romana si straina, dar
si lucrari de stiinta teoretica si aplicatii practice, dictionare, enciclopedii ,
CD-uri cu povesti pentru copii etc in valoare de 18449,42 lei
Astfel, cei 421 utilizatori activi, pot gasi in biblioteca o parte din
informatia necesara, lectura pentru copii si adolescenti.
Colectiile sunt organizate pe domenii, dupa sistemul clasificarii
zecimale, accesul liber la raft fiind o cale curenta de utilizare a fondului
existent. Cu un mobilier corespunzator, spatiul bibliotecii este primitor, iar
ponderea cea mai importanta in randul utilizatorilor o au elevii, fiind cei
mai numerosi cititori preocupati de lecturile din programa scolara, dar si
de noutatile editoriale.
Principalele obiective ale activităţii Bibliotecii Comunale Gagesti în
anul 2013, s-au subordonat necesităţilor şi intereselor utilizatorilor săi. Am
dorit să extindem şi să modernizăm serviciile oferite, sporind şi eficacitatea
activităţilor desfăşurate în concordanţă cu cerinţele actuale. Drept urmare
am asigurat egalitatea accesului la documentele necesare informării,
educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii
utilizatorilor fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex,
apartenenţă politică sau religioasă.
Anul 2013 a insemnat pentru Biblioteca Comunala Gagesti
continuarea activitatii de baza, adica organizarea si completarea fondului
de publicatii, conservarea si punerea lor la dispozitia beneficiarilor.
Cititorii si toti cei interesati au avut acces la carti,periodice, la
informatii utile si au fost indrumati si sprijiniti in orice tip de activitate
legata de carte, studiu, intocmire de materiale bibliografice etc.
Un plus de valoare şi o îmbunătăţire a imaginii bibliotecii se
datorează şi finalizării cu succes privind implementarea Programului
Naţional BIBLIONET în localitatea noastră. Utilizatorii bibliotecii comunale
Gagesti , au fost printre primii

din judet care s-au bucurat de

echipamentele IT, chiar din primele zile ale anului 2010, oferite de
Fundatia Bill&Melinda Gates, initiatoarea Programului International
“Global Libraries”, prin intermediul Fundatiei IREX Romania si cu sprijinul

Asociatiei Nationale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania
care a lansat cel mai amplu program national de finantare din sursa
privata, avand ca scop modernizarea bibliotecilor publice - Biblionet

Lumea in biblioteca mea.
Efortul bibliotecii noastre de a tine pasul cu ritmul evolutiilor
produse in sfera tehnologiilor informarii si comunicarii a presupus in mod
implicit extinderea si diversificarea serviciilor oferite, modernizarea
activitatii, crearea unor noi oportunitati de informare, cunoastere,
delectare.
Pe lângă serviciul tradiţional de împrumut la domiciliu oferit
utilizatorilor, datorită celor patru echipamente IT performante am avut
posibilitatea să înfiinţăm şi să dezvoltăm şi alte servicii cum ar fi: accesul
gratuit la Internet cu toate activităţile ce derivă din acest lucru: învăţare,
alfabetizare tehnologică, menţinerea legăturii cu prietenii şi familia,
petrecerea timpului liber.
De la deschiderea Centrului Biblionet s-au dublat şi sarcinile având
responsabilitatea de a îndruma şi supraveghea utilizatorii care vor să
studieze on-line diferite documente
In vara acestui an am participat la cursul iDrept Monitor, organizat
de Fundaţia IREX România şi Wolters Kluwer România prin Biblioteca
judeteana,,Nicolae Minulescu Spatarul”Vaslui. Trainerul Luminita Serban,
din cadrul Bibliotecii Judeţene a făcut o introducere în noţiunile generale
de drept necesare pentru folosirea eficientă a acestui program nou, ulterior
fiind prezentată platforma online iDrept Monitor, cu simulări de utilizare
şi exerciţii aplicative individuale
Biblioteca Gagesti a fost inclusă între cele 10 biblioteci din judeţ care
au beneficiat de noul serviciu oferit utilizatorilor de informaţii juridice, cu
acces la actele publicate în Monitorul Oficial al României şi în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene. Accesul la orice text de lege apărut în România
de-a lungul timpului este gratuit, pentru Biblioteca Gagesti, pe o perioadă
de 25 de ani. Pe lângă tabloul legislativ complex pus la dispoziţie, dacă
nevoile utilizatorilor sunt complexe, iDrept Monitor pune la dispoziţie o

colecţie impresionantă de jurisprudenţă şi doctrină, îmbinată armonios cu
funcţionalităţi ce fac posibilă utilizarea optimă a informaţiilor: tehnologia
Act Sintetic (permite obţinerea automată a formei aplicabile pentru orice
act normativ, la orice dată), norme metodologice inserate în corpul actului
normativ, comentarii, căutarea inteligentă, jurisprudenţă relevantă,
documente favorite, alarme etc., acestea însă contra cost, prin abonament.
Platforma iDrept este actualizată în fiecare zi lucrătoare, imediat ce actul a
fost prelucratde echipa Sintact-iDrept, pentru ca utilizatorii să beneficieze
mereu de cele mai noi informaţii legislative.
În urma absolvirii acestui curs, nu ma consider o specialista în
probleme legate de legislaţie, dar pot oferi acces la acte normative care
interesează utilizatorii din comunitatea mea. Pe lângă acest program
complex şi complet de informare juridică, putem pune la dispoziţie şi
varianta tipărită a legilor
Biblioteca este un spaţiu unde poţi realiza multe lucruri frumoase.
Având tehnologii informaţionale moderne, biblioteca noastră a
desfăşurat diverse activităţi în parteneriat cu instituţiile locale, în special cu
instituţiile de învăţământ, pe ideea că factorii de modelare a personalităţii
umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub forma unui sistem
bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Un rol
deosebit de important în viaţa copilului îl joacă biblioteca în perioada verii.
Vacanţa mare – cel mai aşteptat eveniment din viaţa unui şcolar Vacanta
ne-a aratat insa ca sunt multi copii, poate prea multi, care n-au ce face,
sunt pierduti in vacanta, rataciti printre zile, intepeniti intr-o lunga,
fierbinte si inutila lancezeala. Acesti copii au descoperit biblioteca, nu acel
loc la care ii trimiteau profesorii de limba romana dupa o carte, ci
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Aici, in aceasta biblioteca- prietena a lor- copiii se regasesc intr-o
lume a lor, cu povesti, cu jocuri, cu prieteni si cu deprinderi bune. Aici,
acum in vacanta, petrec multe ore frumoase, iar unii dintre ei chiar mai
mult decat petreceau la scoala.

Astfel, în vacanța de vară le-am oferit elevilor posibilitatea să
petreacă în mod cât mai divers, plăcut și util timpul liber. Am inițiat o serie
de activități menite să le satisfacă nevoia de joacă, de a fi mereu în mișcare,
dar și să acumuleze o serie de cunoștințe. Bineînţeles cei mai isteţi au fost
răsplătiţi cu diplome sau mici premii.
Un grup de profesori de la scoala din localitate au decis că este
necesar să înveţe să utilizeze tehnologiile informaţionale. Ei consideră
calculatorul un instrument didactic care le va ajuta la tehnoredactarea
computerizată a documentelor (planificări, proiecte etc), dar şi suport în
scopul transmiterii de cunoştinţe şi învăţare prin descoperire. Cadrele
didactice sunt de părere că dobândirea calificării IT îi va ajuta să se
adapteze la contextul actual al societăţii informaţionale şi va îmbunătăţi
calitatea actului educativ al copiilor.
Pe parcursul intregului an am avut diverse proiecte destinate
copiiilor, tinerilor si pensionarilor
- proiectul „O ora la biblioteca” – folosirea de catre cadrele didactice in
cadrul procesului instructiv-educativ a lectiilor interactive intuitext, a siteurilor educative, a filmelor documentare si a filmelor de desene animate de
care dispune biblioteca;
-curs de utilizare a calculatorului - pentru buna desfasurare a acestui curs
a fost nevoie de un numar mai mare de voluntari deoarece, dupa predarea
aspectelor teoretice, participantii au lucrat in echipe de cate doi la fiecare
dintre cele 4 calculatoare de care dispune biblioteca, fiind ajutati de cate
un voluntar pentru a putea aplica in practica aspectele teoretice ;
- inscrierea in Clubul Ne jucam si invatam . Participand la activitatile
acestui club , copiii vor avea ocazia sa imbine jocul cu lectura si cu
invatarea
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Acest serviciu l-am conceput in special pentru copiii din satele
apartinatoare comunei, copii care nu au posibilitatea de a utiliza biblioteca
atat de des ca si colegii lor din centrul de comuna din cauza distantei ,dar si
pentru alti copii care inca nu au fost atrasi de biblioteca(din diferite
motive) incat sa o frecventeze ca si altii care sunt utilizatori fideli ai

bibliotecii .M-am gandit ca prin participarea la unele jocuri de echipa sau
individuale, prin lecturarea unor povesti in grup , prin unele jocuri
educative instalate pe calculatoarele din biblioteca(Jocurile Intuitex) acestia
vor fi atrasi sa utilizeze si alte servicii oferite de biblioteca publica din
comuna;

-„Locuri de munca pentru fiecare”- prin acest proiect se ofera sprijin
informativ celor care se afla in cautarea unui loc de munca. Cei prezenti
afla cum se elaboreaza documentele necesare dosarului de angajare (CV,
scrisoare de intentie, scrisoare de recomandare, acte necesare inscrierii la
cursurile AJOFM). La aceste cursuri pot participa si tinerii din localitate sau
cei care nu sunt someri, dar vor sa-si schimbe locul de munca.
Proiectul are in vedere:
-prezentarea ofertei de locuri de munca din strainatate, din tara si din
judet;
-cum se completeaza un CV Europass ;
- cum se intocmeste o scrisoare de intentie ;
- cum se intocmeste o scrisoare de recomandare etc.
Începutul anului şcolar a fost un bun prilej pentru familiarizarea
elevilor privind utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de
bibliotecă, normele de împrumut şi de consultare a publicaţiilor;
În lucrul desfăşurat zilnic cu cititorii, nu o dată m-am convins, că
noi, bibliotecarii, suntem acei care, în afară de faptul că propagăm
literatura, altoim dragostea pentru lectură, le putem ajuta cititorilor să-şi
soluţioneze mai multe probleme. În felul acesta îi atragem mai mult spre
bibliotecă, ei ştiu că este în comunitate un loc unde găseşti răspunsuri la
foarte multe întrebări care-i preocupă, un loc unde să te poţi refugia la
nevoie, unde te poţi relaxa. La rîndul meu, mă strădui să fac faţă cerinţelor
şi necesităţilor cititorilor (calendarul).
Oricît ar fi de plăcut interiorul bibliotecii, oricît ar fi de competent
bibliotecarul, oricîtă reclamă activă şi inteligentă ar face, completarea
colecţiilor rămîne calea fundamentală pentru atragerea, formarea şi
menţinerea cititorilor.

Cu regret trebuie să menţionăm şi câteva aspecte negative. Din lipsă
de finanţe nu a fost posibil achiziţia literaturii noi, dar un lucru destul de
bun a fost acela ca s-au inlocuit usile si ferestrele localului bibliotecii cu
termopan.
Nefinalizarea introducerii fondului de carte cu ajutorul softului de
biblioteca, program de evidenţa informatizată a colecţiilor din bibliotecă,
cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare şi indexare
a documentelor este principala neîmplinire din anul 2013. Acest fapt s-a
datorat în principal volumului imens de lucru fiind vorba de 10.958 de
documente, dar şi a altor factori care au încetinit ritmicitatea prestabilită
anterior. Faptul că nu am eliminat din colecţii documentele uzate fizic este
un alt obiectiv care nu a fost atins în anul 2013. Ne propunem să
îndreptăm situaţia prin efectuarea unei ,,adevărate curăţenii şi să înaintăm
conducerii o listă de casare care să cuprindă aproximativ 60 de documente.
Eficienta activitatii bibliotecii noastre poate fi masurata cu ajutorul
indicatorilor de performanta cum ar fi :
- Numarul cititorilor activi 421
-Frecventa totala a cititorilor in biblioteca 5.102
-Numar de volume existente 10.958 vol.
-Total volume difuzate 9587
- Locuitorii comunei 2.100
Obtinandu-se urmatorii indici de activitate:
-indicele de dotare sau inzestrare =4.98 doc/loc
-indicele de atragere la lectura = 19,13%
-indicele de circulatie =0,87% rotatii
-indicele mediu de lectura=22,77 vol/ut.
-frecventa medie zilnica= 23 ut./zi
O analiza a structurii cititorilor in functie de ocupatie arata ca :
- 74% dintre acestia sunt elevi si studenti
- 15% sunt intelectuali si functionari
- 11% reprezinta alte categorii(someri, pensionari, casnice etc)
Din punct de vedere al varstei, analiza indicatorilor arata ca :

- 70% dintre utilizatorii bibliotecii, adica majoritatea , sunt tineri sau
foarte tineri, cu varste cuprinse intre 7-25 ani ;
- 20% cu varste intre 26-40 ani iar, ponderea celor peste 40 de ani
fiind de 10%
O incursiune in lectura beneficiarului bibliotecii arata ca in anul
2013 cititorii comunei Gagesti, au imprumutat si consultat la sala un
numar de 9587 volume. Ponderea cea mai mare a lecturii revine grupei 8,
adica literaturii, lingvisticii, literaturii de referinta(dictionare, enciclopedii
etc), care reprezinta aproximativ jumatate din volumele difuzate.
Faptul ca biblioteca este frecventata de un numar tot mai mare de
locuitori ai comunei, majoritatea cititori permanenti, ne dovedeste ca
munca depusa in biblioteca nu trece neobservata, ba dimpotriva, se bucura
de respectul comunitatii.
Biblioteca a desfăşurat pe parcursul anului 2013, atât activităţi cu
caracter permanent, similare celor desfăşurate în anul anterior, cât şi alte
activităţi impuse de situaţii particulare

cum ar fi lecturi in biblioteci,

sezatori literare, medalioane, vizionari de filmulete cu desene animate,
jocuri educative instalate pe calculator etc.
Manifestarile

culturale organizate de Biblioteca reflecta o gama

diversificata de servicii culturale si grupuri tinta la care Biblioteca si-a
armonizat obiectivele si directiile de actiune.
Manifestarile organizate de catre biblioteca noastra au fost cele
traditionale :
- Zilele Mihai Eminescu ( Ianuarie-iunie)
- Unirea e puterea (ianuarie-decembrie)
- Mama, lacrima si zambet (martie)
- 23 aprilie –Ziua bibliotecarului
- Sa cunoastem cartea si biblioteca
- Cetina verde de brad .Obiceiuri gagestene de Craciun si Anul
Nou.etc.
Cu ocazia acestor manifestari am conceput si redactat impreuna cu
elevii scoalii afise pentru marcarea microexpozitiilor, fise bibliografice,

materiale de prezentare pentru comunitatea locala si alte materiale de
promovare reusind sa-mi apropii intelectualitatea comunei, facand din ea
un grup de sprijin al activitatilor initiate de biblioteca, colaboratori si
sustinatori de nadejde ai acesteia.
Prin tot ceea ce am desfăşurat am adresat tuturor o invitaţie sinceră
la educaţie, un îndemn pentru noi toţi de a transforma în bine viaţa noastră
aflată în permanentă schimbare.
Publicul a fost receptiv la aceste manifestari, participand cu interes la
actiunile organizate de biblioteca noastra, fapt pentru care multumesc
colaboratorilor si mai ales celor pentru care exist si ma stradui sa fiu
prezenta : UTILIZATORII
Mulţumesc BIBLIONET si celor care ne-au ajutat să revigorăm
activitatea în bibliotecă
PRIMAR,

PRESEDINTELE
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COMISIEI DE CULTURA,
Ec.Stupu Costica

Consilier local Goras Antoneta

Goras Antoneta

CUVANT DE MULTUMIRE

Doresc să mulţumesc în mod special pentru buna colaborare cu instituţia
Bibliotecii Comunale, domnului primar ec. Stupu Costica - de al cărui
sprijin am beneficiat în toate demersurile pe care le-am intreprins în numele
instituţiei pe care o reprezint - atât pentru achiziţia de carte, cât şi pentru
dotările necesare bunei funcţionări a bibliotecii. Un mesaj de calde
mulţumiri doresc să adresez de asemenea consilierilor locali care au sprijinit
instituţia bibliotecii comunale, de-a lungul anilor prin alocările bugetare care
au fost acordate bibliotecii, astfel încât să funcţioneze în parametrii optimi,
toate acestea fiind în folosul comunităţii pe care o deservesc. De asemenea
mă îndrept cu sincere mulţumiri, spre colegii de la Biblioteca Judeteana
Vaslui, de al căror sprijin şi suport moral am beneficiat de-a lungul anilor, de
al căror sfaturi şi îndrumări metodice m-am bucurat chiar de la începutul
carierei de bibliotecar, cu mulţumiri speciale d-lui Bichinet Gelu, care ne-a
îndrumat şi ne-a insuflat tuturor încredere în demersurile intreprise pentru
împlinirea menirii bibliotecarului în contextul societăţii moderne. Exprim
sincere mulţumiri, tuturor acelora care s-au îndreptat cu gânduri bune şi
sincere spre Biblioteca Comunală, au fost colaboratori fideli ai bibliotecii
prin suportul pe care l-au acordat desfăşurării activităţii acesteia.
Bibliotecar,
Antoneta Goras
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Microexpozitie de carte consacrata anului
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Cinema cu povesti !

Scoala …altfel !

Lucrarile noastre

O ora in biblioteca

Rapsodii de toamna !
Carticica cu poezii !

Socializam la distanta !

Concurs interscolar,,Pe urmele lui Creanga’

