CHESTIONAR DE EVALUARE A NEVOILOR DE FORMARE A
BIBLIOTECARILOR ANBPR
Programe de Formare Profesională Biblioteci Județene
ANBPR își propune eficientizarea activităților de formare a bibliotecarilor din
bibliotecile publice românești. Scopul acestui chestionar, adresat exclusiv
directorilor bibliotecilor județene, este acela de a identifica modalitățile de
perfecționare profesională desfășurate în biblioteci, gradul de satisfacție cu privire
la Oferta anuală de cursuri a ANBPR și, nu în ultimul rând, sugestii și soluții care
să conducă la o mai bună gestionare a programelor de formare și perfecționare
profesională a bibliotecarilor.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie întrebările din chestionar şi variantele posibile de
răspuns. Pentru a răspunde la întrebări marcați doar variantele de răspuns care
corespund opiniei dvs.; dacă variantele propuse nu exprimă opinia dvs., daţi
varianta proprie de răspuns.
Vă mulţumim pentru colaborare!
Întrebările marcate cu * sunt obligatorii
*Obligatoriu
1.Formarea și perfecționarea profesională a angajaților din bibliotecă este, din
punctul Dumneavostră de vedere : *
foarte importantă
importantă
puțin importantă
nu este importantă
nu pot aprecia
Obligatoriu
2. Acordaţi, în mod constant, timp şi resurse financiare pentru pregătirea
profesională a angajaților din biblioteca Dumneavoastră (cursuri de perfecționare,
literatură de specialitate etc)? *
în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură
deloc
Obligatoriu
3. Credeţi că pregătirea profesională actuală a angajaților din biblioteca
Dumneavoastră corespunde cerinţelor de dezvoltare a instituției pe termen scurt și
mediu? *
în foarte mare măsură
într-o oarecare măsură
în foarte mică măsură
Obligatoriu

4. Există în biblioteca Dumneavoastră un Program anual de formare/perfecționare
profesională adresat angajaților? *
În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să trimiteți pe adresa...... o copie sau un
link al Programului de formare profesională pe anul în curs desfășurat în biblioteca
Dumneavoastră.
Da
Nu
Obligatoriu
5. Există un responsabil, în biblioteca Dumneavoastră, de elaborarea și
coordonarea Programului anual de formare profesională? *
Da
Nu
Obligatoriu
6. Cum realizați, la nivelul bibliotecii Dumneavoastră, identificarea și analiza
nevoilor de formare ale angajaților? *
Alegeţi maxim 3 variante de răspuns.
prin aplicarea unui chestionar anual
în urma analizei rapoartelor de activitate
în urma analizei rapoartelor de evaluare a activității
pe baza fișei postului
în urma observației și discuțiilor individuale cu angajații
pe baza observațiilor efectuate de bibliotecarul metodist în teritoriu
nu se face identificarea și analiza nevoilor de formare ale angajaților
7. De ce credeți că au nevoie, în cea mai mare măsură, colegii dvs.? *
Numerotați-le în ordinea importanței: 1 – cea mai importantă, 6 - cea mai puțin
importantă
1
2
3
4
5
6
de dezvoltare a abilităților de comunicare cu ceilalți colegi
de dezvoltare a abilităților de comunicare cu utilizatorii
de dezvoltare a competenţelor digitale
de actualizare a competenţelor de specialitate
de adecvare a tehnicilor de furnizare a serviciilor infodocumentare la cerințele
actuale ale utilizatorilor
de cunoaștere a legislației specifice domeniului infodocumentar
1
2
3
4
5

6
de dezvoltare a abilităților de comunicare cu ceilalți colegi
de dezvoltare a abilităților de comunicare cu utilizatorii
de dezvoltare a competenţelor digitale
de actualizare a competenţelor de specialitate
de adecvare a tehnicilor de furnizare a serviciilor infodocumentare la cerințele
actuale ale utilizatorilor
de cunoaștere a legislației specifice domeniului infodocumentar
8. Dacă aveți alte sugestii față de variantele sugerate, vă rugăm să le precizați
aici: *
Răspunsul dvs.

9. Care sunt cele mai utilizate modalități de formare/perfecționare profesională
desfășurate în biblioteca Dumneavoastră? *
Alegeţi maxim 3 variante de răspuns.
cursuri teoretice, de informare
cursuri practice, interactive
instruiri la locul de muncă
ateliere de lucru pe diferite teme de specialitate
studiu individual
întruniri metodice
stagii de formare/vizite în alte biblioteci
Altele:
10. Care este frecvența activităților de formare/perfecționare profesională
desfășurate în biblioteca Dumneavoastră? *
în fiecare lună
trimestrială
semestrială
anuală
Altele:
Obligatoriu
11. În opinia Dumneavoastră, Oferta anuală de cursuri a ANBPR vine în
intâmpinarea nevoilor de formare profesională a angajaților din biblioteca
Dumneavoastră? *
în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură
deloc
Obligatoriu

12. Selectați, din tematica propusă de ANBPR, cursurile pe care le-ați considera
utile pentru perfecționarea angajaților din biblioteca Dumneavoastră: *
Puteţi alege mai multe variante de răspuns. Pentru mai multe informații cu privire
la tematica indicată, a se consulta OFERTA DE FORMARE PROFESIONALĂ A
ANBPR pentru anul 2018 la adresa: http://anbpr.org.ro/wpcontent/uploads/2018/02/OFERTA_ANBPR_2018.pdf
Calificare/Perfecționare în ocupația de Bibliotecar
Competențe sociale și civice - Advocacy și politici publice
Marketingul serviciilor de bibliotecă
Prelucrarea informațiilor în format UNIMARC
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă - Competențe informatice
Comunicare organizațională
Public Speaking
Patrimoniul cultural și comunitatea
Leadership
Tehnici de negociere și vânzări
Tehnici de cunoaștere și comunicare cu segmentele de public
Evaluarea și motivarea personalului
Altele:
13. În vederea eficientizării activităților de formare a bibliotecarilor din bibliotecile
publice românești considerați oportună: *
consultarea Dumneavoastră înainte de elaborarea Ofertei anuale de formare
profesională a ANBPR
centralizarea, anuală, a nevoilor de formare profesională a personalului din
bibliotecile publice de către Comisia de Formare Profesională a ANBPR
corelarea Ofertei de Formare profesională a ANBPR cu Programele de formare
profesională la nivelul bibliotecilor județene
Altele:
Obligatoriu
14. Observaţii: *
În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte pe care le consideraţi
importante din perspectiva preferinţelor pentru propria perfecționare şi pe care
doriţi să le semnalaţi, vă rugăm să le notaţi în spaţiul de mai jos:
Răspunsul dvs.

15. Biblioteca în care activați se află în județul: *
Răspunsul dvs.
Vă mulțumim pentru colaborare!

Trimiteți
Nu trimiteți parole prin formularele Google.
Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google. Raportați un abuz Condiții de utilizare
Formulare

