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Cuvânt de-ntâmpinare 

Ştiinţele infodocumentare contemporane sunt un teritoriu al interferenţelor 
generalizate şi al interdeterminărilor fără limite. Toate depind de toate, izolările sunt 
imposibile, fără să fie afectată înţelegerea corectă a ansamblului. Dar zona cea mai 
deschisă relaţiilor de toate felurile, zona de sinteză totală este reprezentată de serviciile 
pentru utilizatori. Nevoia de informaţie are cele mai profunde şi mai greu decelabile 
determinări. Ea nu este precis cuantificabilă, ca cele mai multe dintre celelalte nevoi 
ale omului şi nici nu are motivări lineare. În formele de organizare şi de condensare 
informaţională, pe care le descoperă şi le practică managementul infodocumentar, 
pentru diferitele categorii de servicii, se regăsesc calităţile generale şi specifice ale 
acestor structuri indispensabile ale societăţii contemporane. Analiza şi evaluarea servi-
ciilor pentru utilizatori este calea cea mai dificilă, dar şi cea mai directă şi mai 
expresivă, pentru a reflecta calitatea managementului. De fapt, la nivelul viziunii şi al 
exerciţiului managerial concret se decide soarta unei structuri infodocumentare. 

Structura cercetării lui Liviu-Iulian Dediu este construită generos şi metodic 
prin focalizări în trepte şi concentrice, din perspectiva cuprinderii generale şi analitice a 
temei. Autorul e stăpânit de grija de a nu omite diversele tipuri de convergenţe şi, ca 
mulţi autori români şi străini, consumă aproape toate categoriile de resurse demons-
trative ale managementului biblioteconomic pentru a pune în evidenţă rolul fiecărei 
componente în conturarea şi aprofundarea zonei cercetate. Dar face acest lucru în mod 
coerent şi stimulativ, aruncând de fiecare dată punţile necesare în scopul complementa-
rizării elementelor aparent incongruente. Pentru a-şi atinge obiectivele, el revine insis-
tent şi, uneori chiar obsesiv, în fiecare capitol, asupra nevoii de redefinire a fiecărei 
zone a managementului, de la cele conceptuale la cele de acţiune concretă. Din 
structuri ale tradiţiei şi ale evoluţiei vag orientate, organizaţiile infodocumentare devin, 
în gândirea autorului, entităţi determinate permanent de nivelul performanţei manage-
riale. Încrederea în management nu se bazează pe voga contemporană a domeniului, ci 
pe strategii şi metode construite ştiinţific, consecvent şi interactiv. Managementul 
infodocumentar poate fi la fel de performant ca managementul economic, cu condiţia 
tratării spaţiului informaţional ca pe o realitate specifică, marcată, pe de o parte, de o 
logică proprie şi de o complexitate nebănuită şi, pe de altă parte, de o totală flexibilitate 
integrativă. Dincolo de principiile general-valabile, managementul infodocumentar se 
centrează, în mod esenţial, pe fundamentele comunicării, tocmai pentru că structurile 
din această sferă sunt, în primul rând, structuri ale comunicării, indiferent cu ce 
caracteristici au traversat istoria şi indiferent cât de tributare mai pot să fie încă unor 
organizări şi comportamente din alte vremi. Informaţia este un instrument indispensabil 
al comunicării, este chiar plasma comunicării, funcţia ei teleologică este comunicarea. 

Analiza serviciilor pentru utilizatori şi a rafinării lor progresive, ca expresii ale 
adâncirii comunicării interumane răspunde bine abordării moderne a sensurilor 
schimbării. Prin sporirea calităţii serviciilor infodocumentare se ajunge la creşterea 
calităţii tuturor proceselor fundamentale ale cunoaşterii şi ale implicării productive în 
viaţa societăţii. Întreaga construcţie a cercetării confirmă faptul că Liviu-Iulian Dediu 
consideră, pe bună dreptate, serviciile infodocumentare pentru utilizatori ca modalităţi 
de susţinere şi de asumare a participării, ca modele educaţionale de mare utilitate. 
Tocmai pentru că lucrarea se ocupă cu precădere de structurile infodocumentare de 
talie mare, autorul îşi propune o clasificare cuprinzătoare a serviciilor, marcând 
caracteristicile, motivările, dinamica şi dificultăţile organizării acestora. Gama servi-
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ciilor identificate este foarte diversă, iar despre statutul lor se poate discuta mult, în 
funcţie de factorii care sunt luaţi în considerare/misiune, obiective, mediu, resurse etc. 
E nevoie însă de o abordare dinamică. Digitizarea, de pildă, n-ar mai trebui consi-
derată, în etapa actuală, un serviciu, ci o platformă infodocumentară structurală, fără de 
care mişcarea informaţiei nu mai poate fi imaginată. Iar hibridizarea bibliotecilor nu 
este, în opinia mea, decât o realitate istorică de totdeauna, pe care diversificarea 
tipologică de astăzi a transformat-o într-un cadru firesc al procesării, organizării şi 
utilizării informaţiei. Tipologia serviciilor pentru utilizatori rămâne o problemă mereu 
deschisă reconsiderărilor. 

Autorul se înscrie în curentul de idei care porneşte de la premisa că serviciile 
informaţionale nu constituie o preocupare şi o îndatorire exclusivă a structurilor 
infodocumentare, ci reprezintă cheia de boltă a funcţionării societăţii informaţiei. Este, 
de fapt, abordarea care consideră toate structurile societăţii drept module informaţio-
nale specifice. De aceea, la nivelul bibliotecilor, serviciile trebuie gândite atât ca 
expresii ale complementarităţii generale cât şi ca manifestări competiţionale care atestă 
gradul de inteligenţă şi de creativitate managerială. Serviciile concentrează desfăşurări 
de forţe sintetizatoare care amplifică direcţiile esenţiale de acţiune ale entităţilor 
organizatoare şi răspund nevoilor generate de statutul polivalent al informaţiei. Ele nu 
pot fi analizate şi evaluate separat. Autorul crede, pe bună dreptate, că serviciile sunt 
un reflex al nivelului calitativ al culturii organizaţionale, o trecere în forme specifice a 
plămadei de convingeri, de reprezentări şi de practici statornicite în evoluţia unei 
structuri infodocumentare. Dacă putem considera cultura organizaţională ca pe o 
construcţie critică profundă, atunci serviciile pentru utilizatori sunt forme de implicare 
pline de potenţialităţi şi de adecvări care exprimă calitatea acestei culturi, pe care o 
întregesc şi o dezvoltă, în acelaşi timp. Oricât este de diluat încă acest concept, la 
nivelul organizaţiilor infodocumentare, prin formele lor concrete de organizare şi de 
funcţionare serviciile se îmbracă în sensuri pragmatice şi formative, care devin 
definitorii pentru aceste organizaţii. O structură retardată nu poate asigura servicii 
moderne, iar un personal fără competenţe profesionale şi fără ştiinţa comunicării nu 
poate oferi cu adecvare răspunsuri specializate şi personalizate. În calitate de proiecţii 
parteneriale şi integrative, construite pe principiul „câştigător-câştigător”, serviciile 
trebuie să consume cea mai mare şi cea mai valoroasă parte a energiei manageriale. 

Nimeni nu a făcut până acum determinări exacte cu privire la modelul ideal al 
sistemului de servicii pentru utilizatori. Liviu-Iulian Dediu încearcă şi reuşeşte să 
folosească – aşa cum afirmă – „o combinaţie de metode directe şi indirecte”: obser-
vaţia, chestionarul, interviul, statistica, analiza grafică, diverse tipuri de abordări 
informale, deducţii logice şi proiecţii vizionare, toate, însă, cu doza lor de incertitudine 
şi atât de tributare nuanţelor şi nenumăratelor variabile. Poate de aceea, managementul 
serviciilor pentru utilizatori a rămas şi va rămâne, întotdeauna şi în mare măsură, dator 
din punct de vedere ştiinţific. Factorii obiectivi şi cei subiectivi se coagulează într-o 
plasmă specifică. Statutul informaţional al realităţii se conturează incomensurabil, ca 
un univers al cunoaşterii şi al libertăţii totale. 

Există, totuşi, repere a căror ignorare de către managementul serviciilor pentru 
utilizatori conduce cu certitudine la consecinţe dezastruoase pentru structurile infodo-
cumentare. Cercetarea le identifică şi le analizează cu competenţă şi cu spirit critic, 
chiar dacă ponderea fiecărui reper nu este pusă suficient în evidenţă. 

Poate, cel mai important reper este imperativul asigurării caracterului sistemic 
al serviciilor, idee tradusă managerial în afirmaţia că acestea, serviciile, trebuie să 
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acopere o gamă logică şi oportună de expectanţe, într-un mod echilibrat, folosind mij-
loace compatibile şi la nivelul standardelor contemporane. Deşi cazuistica managerială 
a serviciilor pentru utilizatori este foarte diversă, platforma de acţiune trebuie să fie 
comună, iar obiectivele trebuie să fie convergente. Managementul este o ştiinţă a 
detaliilor, dar principiile, direcţiile şi stilul trebuie să aibă aceleaşi izvoare. Pe de altă 
parte, evoluţia istorică mai recentă a împins structurile infodocumentare şi, mai ales, 
bibliotecile spre dezvoltări exacerbate, spre acoperirea întregului spectru al tipologiei 
documentare şi spre o goană disperată după clienţi - oribile dictu - ceea ce trimite 
managementul către zone aproape nelimitate de acţiune. Analiza problematicii servi-
ciilor pentru utilizatori nu poate fi decât strategică, adică prospectivă, integratoare şi 
realizată mereu din perspectiva eficienţei sociale şi a intereselor permanente ale dez-
voltării. Toate tipurile de abordări, de împrumuturi metodologice, de interpretări, de 
sinteze paradigmatice (cea fizică, cea cognitivă, cea socială etc.) pe care autorul le 
invocă, de altfel, nu sunt semne ale slăbiciunii domeniului, ci, dimpotrivă indicii 
privind capacităţile sale integratoare. În mod evident, criteriile şi determinările selec-
tive sunt la îndemâna managementului. 

Competenţele umane necesare în organizarea serviciilor pentru utilizatori şi 
exigenţele stabilite privind standardele ansamblului „întrebare-răspuns” trebuie, de 
asemenea, unite prin izobare comune, astfel încât efectele să fie, în mod firesc, 
cumulative şi sinergice. Pe măsura diversificării specializărilor infodocumentare, 
managementul poate avea destule dificultăţi în satisfacerea acestei cerinţe, iar practica 
de până acum a distribuirii specialiştilor în diferitele activităţi de relaţie nu s-a bazat 
decât rar şi nesistematic pe acest tip de consideraţii. 

Bine pusă în evidenţă de autor şi stimulativă pentru gândirea managerială în 
domeniu este problematica tehnologică, legată de dezvoltarea serviciilor pentru utili-
zatori. Deşi structurile infodocumentare au fost întotdeauna impulsionate în mod deter-
minant de tehnologii performante în epocă, intensitatea contemporană a implicărilor 
tehnologice a pus şi va pune în continuare probleme manageriale dificile. Tehnologiile, 
din acest perimetru al serviciilor, nu pot fi sub nivelul de vârf al mişcării informaţiei în 
alte sfere ale societăţii, nu pot rămâne sau coborî sub standardele conceptuale şi opera-
ţionale ale acestora, fără ca serviciile şi calitatea lor să fie afectate. Dificilă este, în 
general, satisfacerea nevoii de integrare a realului cu virtualul în mişcarea informaţiei, 
deşi mixul real-virtual a devenit din ce în ce mai mult cadrul cotidian al existenţei. 
Ideea unora că „virtualizarea universală nu sună bine pentru biblioteci”, cum aminteşte 
şi Liviu-Iulian Dediu este de mult caducă. Copiii de azi cresc într-o lume marcată de 
digitizarea interactivă. Interactivitatea nu este un moft tehnologic, ci o dimensiune şi o 
nevoie umană fundamentală care a început să aibă în ultima vreme manifestări tot mai 
diversificate şi mai împlinitoare. Serviciile moderne, din structurile infodocumentare 
performante, se bazează pe conexiuni de mare extindere. Reţelizarea şi suprastructurile 
de reţele, ca etapă superioară a abordării manageriale a serviciilor pentru utilizatori, 
până la implicări mult mai intensive cum ar fi cele legate de ceea ce numim azi 
„webjunction” nu sunt realităţi tributare unei mode efemere, ci exprimă chiar condiţia 
superior funcţională a mediului informaţional. O tehnologie orientată de viziunea 
managerială şi nu un management condus de dezvoltările tehnologice arbitrare, iată 
fundamentul unei evoluţii calitative a serviciilor pentru utilizatori. Deşi, în lucrarea de 
faţă, preocuparea pentru exploatarea optimă a tehnologiilor pare puţin obsesivă, 
experienţele de până acum, adesea lipsite de consecvenţă, tributare modei, intereselor 
comerciale şi predominant simplificatoare, în raport cu potenţialul lor real de fasci-
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culare şi de combinare a informaţiei, justifică insistenţele autorului. Cele mai impor-
tante performanţe în asigurarea calităţii serviciilor pentru utilizatori nu pot fi despărţite 
de suportul tehnologic. 

Actualitatea stringentă a nevoii de abordare ştiinţifică a problematicii servi-
ciilor pentru utilizatori este ideea care traversează întreaga lucrare. Fenomenul infodo-
cumentar trebuie scos de sub spectrul improvizaţiei prin cercetarea sistematică a 
fiecărei componente şi a sistemului în ansamblu, dintr-o perspectivă fundamental infor-
maţională. De la tipologia documentară la costuri şi de la diversitatea nevoilor la 
caracteristicile răspunsurilor, totul trebuie adus în lumina cercetării, utilizând atât in-
strumentarul tradiţional al domeniului cât şi cele mai adecvate metode din zestrea 
metodologică a tuturor câmpurilor cunoaşterii. Managementul infodocumentar şi, cu 
deosebire, managementul serviciilor pentru utilizatori, poate atinge performanţe înalte 
cu condiţia optimizării abordării teoretice a proceselor şi a focalizărilor pragmatice 
finalizatoare. Între acestea se înscriu cu prioritate: studiul calificat al utilizatorilor, 
adecvarea instrumentarului statistic şi evaluativ, integrarea tehnologiilor electronice şi 
a Internetului, cercetarea problematicii flexibilităţii, a coeziunilor semantice, investi-
garea factorilor frenatori şi a limitelor fireşti ale fenomenelor. Biblioteca 2.0 sau, 
mâine, 3.0 trebuie legată prin cercetare de sensurile contemporane ale dezvoltării. 
Nevoia de „reinventare” la care se referă autorul nu poate fi decât consecinţa unei 
cercetări sistematice şi profunde a raporturilor dintre libertăţi şi determinări. Diversele 
experimente realizate aiurea în organizarea unor servicii şi în dezvoltarea unor forme şi 
condiţii noi de intermediere infodocumentară nu pot fi acceptate şi preluate fără 
discriminare, fără analiza adecvării lor, a consecinţelor pe care le au, a stilului evolu-
ţiilor pe care le favorizează. Informaţia şi mediul informaţional vor trebui întotdeauna 
asimilate critic tocmai datorită naturii lor eterogene şi a nevoii omului de a-şi deter-
mina cu responsabilitate existenţa. Nu cunoaştem o realitate mai liberă şi, în acelaşi 
timp, mai marcată de limite ca informaţia şi structurile ei. Bibliotecile, pentru a lua un 
reper, nu pot fi bazare, pieţe libere, locuri în care se pot asigura răspunsuri la orice fel 
de cerinţe. De la bazar la forum este o distanţă stilistică uriaşă. Nu toate experimentele 
trebuie validate, dacă au fost încercate undeva, nu toate tipurile de servicii sunt de luat 
în considerare, chiar dacă sunt exprimate unele opţiuni, deşi unii autori par uneori 
cuceriţi de iniţiativele promovate pe alocuri, aparent mai avantajoase decât constrân-
gerile de ieri. Raporturile cu utilizatorii trebuie să se înscrie într-un anumit model 
conceptual şi comportamental derivat din zestrea de valori perene a umanităţii. Această 
înţelegere, subsumată integral unor standarde de exigenţă, se degajă predominant şi din 
monografia Dlui Liviu-Iulian Dediu. 

O importantă contribuţie la abordarea înnoitoare a serviciilor pentru utilizatori 
este condensată în informaţiile şi demonstraţiile privind fenomenul competiţional în 
care se înscrie managementul infodocumentar. Deşi aspectele competiţionale, mai ales 
în reţelele de biblioteci, par mai puţin decelabile, autorul porneşte de la caracterul 
comunicaţional al acestora şi consideră serviciile pentru utilizatori ca instrumente ale 
susţinerii competiţiei pentru calitate. De pe această poziţie, devin importante judecăţile 
legate de evaluarea serviciilor, zonă extrem de vulnerabilă şi de aleatorie, dar fără de 
care managementul oricărui domeniu nu poate progresa. O evaluare de tip sincretic se 
conturează ca o soluţie dificilă , dar mai adecvată decât o manieră analitică izolatoare. 
Serviciile pentru utilizatori vor fi întotdeauna expresia unei diferenţe de tensiune între 
expectanţă şi ofertă. Iar managementul evaluării va rămâne mereu cu un anumit grad de 
inconsistenţă şi de incertitudine, o zonă de fluxuri dinamice deschise schimbării, dar 
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legate permanent de nevoia valorificării optime a diverselor categorii de resurse impli-
cate. Încercările de obiectivare mai profundă a calităţii serviciilor, subliniază autorul, 
vor fi întotdeauna dovada unui management preocupat cu intensitate de performanţe 
superioare. 

În încheierea cercetării, Liviu-Iulian Dediu aşează câteva concluzii care culeg 
şi fixează elemente de noutate prin care conturează un model al serviciilor pentru utili-
zatori în bibliotecile de talie mare şi medie. 

Serviciile pentru utilizatori şi componentele lor se aglutinează sistemic, cu 
adiacenţe deschise, realizând structuri şi relaţii funcţionale pe trepte de expectanţă şi de 
necesitate pragmatică, în cadrul cărora se detaşează prin implicare distribuită şi genera-
lizată, serviciile de referinţe. În întregul ei sistemic, o structură infodocumentară este 
un serviciu de referinţe. Managementul serviciilor se conturează ca o suită de conta-
giuni pozitive, izvorâte din nevoia de implicare şi de integrare a unor entităţi şi reţele 
infodocumentare care, în lumea modernă, au vocaţie comunicaţională deschisă şi 
participativă. 

În întregime, cercetarea este aşezată pe un fundament ideatic contemporan şi 
vizionar, în care interactivitatea devine motorul tuturor proceselor de schimbare şi de 
dezvoltare, iar competenţele manageriale nu sunt însoţite de pasiuni spontan-primitive, 
ci de dăruiri cultivate, bazate pe o etică a generozităţii, a umanismului şi a responsa-
bilităţii. Dezvoltarea tehnologizării serviciilor pentru utilizatori nu trebuie să conducă – 
susţine autorul – la dezumanizarea acestora, ci la creşterea calităţii implicării umane, la 
extinderea spaţiilor şi a oportunităţilor de comunicare directă, la intensificarea dialo-
gului. 

„Reinventarea” bibliotecilor trebuie să plaseze schimbarea lor sub semnul 
participării la dezvoltarea unor valenţe umane superioare. Cetăţeanul cultural sau cer-
cetătorul focalizat trebuie să găsească în sistemul de servicii pentru utilizatori mediul 
propice de comunicare, cu toate sferele universului informaţional, într-un mod firesc, 
interactiv. Serviciile pentru utilizatori nu rămân astfel exerciţii administrative formale, 
ci se transformă într-un sistem complex de prelungiri şi de adecvări care valorifică 
potenţialul generativ al unei structuri sau al unei reţele infodocumentare. Cartea lui 
Liviu-Iulian Dediu îmbogăţeşte stimulativ literatura ştiinţifică românească. 

Ion Stoica 
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Introducere 

Ellen Tise este, începând cu anul 2009, preşedinta nou aleasă a IFLA (The 
International Federation of Library Associations and Institutions)1. Campania sa 
electorală s-a concentrat pe cinci aspecte considerate fundamentale pentru dezvoltarea 
bibliotecilor contemporane: orientarea utilizatorilor, advocacy, spaţiul bibliotecii, rolul 
bibliotecii în cadrul incluziunii sociale şi necesitatea de realizare a unor parteneriate 
durabile. Alegerea sa confirmă faptul că aceste aspecte, privind dezvoltarea bibliote-
cilor contemporane, sunt recunoscute de marea majoritate a membrilor IFLA drept 
importante. Votul a confirmat nu doar alegerea unui preşedinte, ci şi nevoia pentru 
soluţii care să conducă bibliotecile spre centrul de maxim interes social, nevoie 
recunoscută de întreaga comunitate profesională internaţională. 

În cadrul întâlnirii anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Danemarca, care a 
avut loc în perioada 11-13 martie 2009, în Aalborg, Preşedintele acesteia, Vagn Ytte 
Larsen a răspuns la întrebarea „Este biblioteca ta şi Asociaţia Bibliotecarilor din 
Danemarca pregătită pentru viitor?” astfel: 
„Biblioteca modernă este o instituţie recunoscută. Este un loc în care te poţi împlini ca 
persoană. Este un loc unde venim pentru a deveni înţelepţi, pentru a experimenta şi a 
obţine informaţii, dar este şi un loc unde învăţăm să transformăm informaţia în cunoaş-
tere. De asemenea, este un loc de întâlnire şi este recunoscut de către comunitate ca 
fiind instituţia deschisă mereu. Acest lucru se petrece de mulţi, mulţi ani şi cea mai 
mare parte a oamenilor ştiu asta. Ceea ce ei nu ştiu este că biblioteca modernă oferă 
mai mult decât cărţi! Şi trebuie să facem neapărat ceva în legătură cu acest lucru.” 2 

Un grup de lucru condus de către Sinikka Sipilä, Directorul Asociaţiei Biblio-
tecarilor din Finlanda, a dezbătut această problemă de actualitate şi a ajuns la urmă-
toarele concluzii: 

• bibliotecile trebuie să devină din furnizori pasivi de acces, furnizori 
activi care să ofere mai mult decât serviciile comune de comunicaţii; 

• programul pentru utilizatori trebuie să se extindă şi să răspundă 
nevoilor utilizatorilor; 

• utilizatorii cu solicitările lor trebuie să fie implicaţi activ în restructu-
rarea serviciilor existente şi în planificarea celor noi; 

• bibliotecarii doresc să aibă alături politicieni implicaţi activ atât în 
dezvoltarea cât şi în încercările de redefinire a serviciilor specifice 
bibliotecilor contemporane; 

• efectul de uimire: o bibliotecă trebuie să ofere utilizatorilor săi expe-
rienţe neaşteptate, pentru toate categoriile de servicii furnizate, cu sco-
pul atragerii acestora. 

Odată confirmată această necesitate, rezolvarea problemelor trece iminent prin 
etape specifice în care cercetarea joacă un rol important. 

Managementul serviciilor pentru utilizatori este o temă complexă. Ea îmbină 
toate aspectele definitorii ce caracterizează bibliotecile contemporane. 

                                                        
1 IFLA Website [online]. [Citat 26.08.2009]. Disponibil la: http://www.ifla.org/ 
2 IFLA: Management of Library Associations: Section Newsletter [online]. Iunie 2009. [Citat 26.08.2009]. 
Disponibil la: http://www.ifla.org/files/mlas/newsletters/june-2009.pdf  
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Lucrarea de faţă şi-a propus să afle răspunsurile la întrebările ridicate deopo-
trivă de comunitatea profesională a bibliotecarilor şi de cea a utilizatorilor. 

Caracterul aparent difuz al cererilor privind rezolvarea nevoilor de informare 
specifice comunităţii utilizatorilor de bibliotecă nu trebuie să păcălească cercetătorul. 
Comunitatea utilizatorilor este privită ca o grupare bazată pe cereri şi nevoi asemănă-
toare. Datorită caracterului aparent difuz al cererilor, adesea se ignoră forţa acţiunii 
care poate fi generată de către comunitatea utilizatorilor, forţă ce este capabilă să aibă 
efecte distructive. În acest sens, efectul cel mai uşor de observat este dat de încetarea 
frecventării bibliotecilor de către utilizatorii care consideră serviciile acestora ca fiind 
nesatisfăcătoare. 

De ce? La această întrebare simplă, răspunsul este destul de complicat. În e-
senţă, pentru a putea reacţiona şi formula strategiile de răspuns la complexul global de 
schimbare, care afectează bibliotecile contemporane, trebuie extins câmpul de cerce-
tare. 

Prezenta lucrare de cercetare îşi propune să fie una din multele necesare a se 
desfăşura pe tema serviciilor furnizate de către bibliotecile contemporane către utiliza-
tori şi se axează pe componenta de management a acestora. 

Nu în ultimul rând, cercetarea cu tema Managementul serviciilor pentru utili-
zatori în bibliotecile contemporane este o pledoarie pentru supravieţuire. 
 
 

Autorul 
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6. Partajarea şi transformarea accesului la resurse în bibliotecile 
contemporane 

Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.200 

După 1900, atât Jorge Luis Borges, cât şi Umberto Eco sau mai tânărul 
Alberto Manguel, au făcut din bibliotecă, esenţa spirituală a gândirii şi suportul răzbu-
nării intelectuale personale. Mai mult sau mai puţin evident, Umberto Eco a afirmat, 
după încheierea studiilor doctorale201, că s-a vindecat în mod miraculos de credinţă. 

Din scrierile lui Borges apar reflecţii care îl apropie de starea lui Eco. Şi 
Borges foloseşte biblioteca pentru punerea în scenă a naraţiunii. Trecerea în oniric 
creează sentimentul de miracol. Profunzimea cunoaşterii umane îi impresionează şi – 
numai gândind la suportul de stocare al datelor şi informaţiilor – erudiţii ating o stare 
care conduce spre transfigurare. Omniprezenţa bibliotecarului în spaţiul bibliotecii 
oferă sprijinul construirii capului de pod între real şi starea de a fi iluminat. Fragmentul 
următor ilustrează întrucâtva acest aspect: 

„Spre zori, el a visat că s-a ascuns, într-una din sălile navă al 
Bibliotecii Clementine. Ce cauţi?  l-a întrebat un bibliotecar cu 
ochelari fumurii. Îl caut pe Dumnezeu, i-a răspuns Hladik. 
Dumnezeu, i-a spus bibliotecarul, este într-una dintre scrisorile 
aflată pe una din paginile dintr-una din cele patru sute de mii 
de volume din Clementine. Părinţii mei şi părinţii părinţilor 
mei au căutat această scrisoare; eu însumi am orbit căutând-
o.”202 

Erudiţia este pusă pe umerii bibliotecarului. Biblioteca devine centrul polari-
zator între realitate şi artă. Pentru personajul principal, din fragmentul prezentat, 
conceptul de negaţie a lui Freud şi recentele abordări psihanalitice ale simbolizării şi 
funcţiile ficţiunii formează fundalul teoretic. B. Priel, cercetător în cadrul Departa-
mentului de Ştiinţe Comportamentale203, susţine că efectele negării, prezente în ficţiu-
nea literară, sunt puternic amplificate în povestirea despre Shoah, din cauza inversării 
relaţiilor dintre viaţă şi artă. Această amplificare creşte efectul de uimire, care repre-
zintă o caracteristică a heterotopiei lui Borges. 

Bibliotecarul erudit este un stadiu pe care unii îl ating iar alţii doar jinduiesc 
sa-l atingă. Pentru cei mai mulţi dintre bibliotecarii de azi însă, stadiul de fi erudit nu 
reprezintă un ţel. Transformările sociale, caracterul de organizaţie prestatoare de ser-

                                                        
200  Hexametrul, în limba latină, care încheie romanul lui Umberto Eco, Numele trandafirului. Există o 
conexiune între titlu şi acest hexametru. Având în vedere acest aspect el se poate traduce: Trandafirul de 
altădată dăinuie (doar) prin nume, nu mai păstrăm decât numele (ideile) goale. 
201 Teza sa de doctorat a avut ca temă opera lui Thomas din Aquino, filozof şi teolog din secolul al XIII-lea. 
202 Fragment din: Borges, J.L. The Secret Miracle = el Milagro Secreto [nuvelă]. În: Collected Fictions. 
New York: Penguin Books, 1998, p. 163 
203 Priel, B. Department of Behavioral Sciences, Ben-Gurion University, Beer-Sheva, Israel. În: Journal 
Psychoanal, 2001 Aug., 82(Pt 4), p. 785-94. Apud: NCBI. Pub-Med: NCBI PubMed A service of the U.S. 
National Library of Medicine and the National Institutes of Health. [citat 28.09.2009] Disponibil la: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11554364 
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vicii către cei care contribuie la finanţarea ei, fac din bibliotecă un spaţiu în care 
schimbările alerte cu dinamică accelerată se opun creării condiţiilor necesare dezvol-
tării erudiţiei. În acelaşi timp, pe măsură ce scad premisele ca bibliotecarii să fie 
erudiţi, cresc în ceea ce-i priveşte pe utilizatorii acestora. 

Cu cât bibliotecarii sunt mai ancoraţi în realităţile cotidiene cu atât mai mult 
creşte efectul de uimire pe care îl au atunci când întâlnesc un bibliotecar erudit. Dacă 
acest eveniment are loc într-o bibliotecă retrasă de lume, care are colecţii de carte 
veche şi rară, mobilier şi instrumente eminamente tradiţionale şi documente orientate 
spre artă care includ şi obiecte, efectul de uimire este garantat. 

În Postscriptum la Numele trandafirului, Umberto Eco precizează că doreşte să 
„elibereze cititorul” dintr-un mod de interpretare bazat pe intenţiile presupuse ale 
autorului. Cititorul este, deci, liber să descopere relaţii între carte şi alte înţelesuri 
simbolice ale „trandafirului”. În acest context nu suntem obligaţi să atribuim şi 
bibliotecii, ca brand, încărcătura emoţională generată de această afirmaţie. Dacă totuşi 
am face-o, substituţia „trandafirul” cu „bibliotecă” ar conduce spre descoperirea unei 
realităţi care impresionează prin clarviziune. Ceea ce este biblioteca astăzi şi mai ales 
către ce se îndreaptă în accepţiunea schimbărilor puse în evidenţă în prezent, se 
deosebeşte de brandul său de până azi sau cum spune Eco, „nu mai păstrăm decât 
numele goale”. 

În bibliotecile contemporane se păstrează câte puţin, în funcţie de tipul lor, din 
imaginea clasică a brandului. Petre Ţuţea este de părere că „ştiinţa este sediul folosului 
şi arta este sediul plăcerii”204. Aici Ţuţea vine în acord cu Borges. Având la bază 
această afirmaţie, putem extrapola ideea prin care se fundamentează schimbările din 
biblioteci, conform căreia evoluţia bibliotecii se face oscilant de-a lungul unei axe care 
exprimă, pe de o parte utilizarea, în sensul dezvoltării serviciilor evaluate prin prisma 
utilităţii şi pe de altă parte arta, în sensul cultivării în bibliotecă a serviciilor de tip 
„spectacol”. 

Bibliotecile s-au născut din acţiunea omului de a colecţiona. Importanţa s-a 
pus mult timp pe colecţie. Aproape orice colecţie a avut la început amprenta personală 
a colecţionarului. În timp, aceasta s-a diminuat ca importanţă, pe măsură ce utilizarea 
respectivei colecţii a reprezentat o pondere care o depăşea pe cea dintâi. Fenomenul s-a 
manifestat în trecut şi se manifestă şi în prezent. Un exemplu contemporan îl reprezintă 
crearea bibliotecilor prezidenţiale, care au o pondere mare în Statele Unite ale 
Americii, dar nu se limitează doar la acest teritoriu. Ceea ce este important de 
menţionat este faptul că, după perioada iniţială de constituire, toate sunt deschise 
publicului. 

Faptul că utilizarea bibliotecii contează şi nu doar colecţionarea în sine, a fost 
recunoscut din cele mai vechi timpuri. Cărturarii din perioada modernă au colecţionat 
documente pe care le-au donat, spre a fi utilizate, comunităţilor care li se păreau cele 
mai potrivite în corelaţie cu specificul colecţiei. 

Importanţa acordată colecţiei în perioada iniţială şi de maturizare a bibliote-
cilor a condus la formularea şi impunerea de reguli cu caracter restrictiv privind acce-
sul la informaţia conţinută în documentele acestora. Conservatorismul a afectat dezvol-
tarea serviciilor de bibliotecă. În funcţie de mediul cultural din diferite ţări, conserva-
torismul a fost utilizat ca unealtă de opresiune şi acces aparent liber la informaţii. Este 
suficient să ne imaginăm o hartă, a emisferei nordice să spunem, pe care sunt 

                                                        
204 ŢUŢEA, P. 321 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea. Bucureşti: Humanitas, 1993, p. 93 
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reprezentate bibliotecile în funcţie de gradul de acces liber la colecţii şi am putea să vi-
zualizăm un vector cu orientare de la est spre vest. O bună parte din ţările Asiei, care 
au fost sub influenţa URSS sau a Chinei încă au servicii lipsite de acces liber la 
colecţia de documente a bibliotecilor şi funcţionează pe principiul ghişeului. Cu cât ne 
îndreptăm spre vest, în ţările Europei de Est, constatăm apariţia accesului liber numai 
pentru anumite fonduri şi nici în cazul acestora nu în totalitate. Aici încă se păstrează 
depozite fără acces liber care adăpostesc o parte din colecţiile destinate împrumutului 
la domiciliu, spre exemplu, precum şi depozite fără acces liber pentru documentele 
destinate consultării pe loc. Ghişeul nu dispare în totalitate din unele ţări, precum 
Ucraina sau Moldova, iar în altele, în care nu mai este vizibil ca aspect, persistă în 
mentalitatea unor categorii de bibliotecari, care, deşi servesc în spaţii cu acces liber, 
limitează dreptul utilizatorilor de a consulta liber colecţiile prin practica de a cere 
acestora explicit documentul pe care-l caută şi aducerea lui fără a mai da propriu-zis 
utilizatorului libertatea de a căuta, fără constrângeri, în colecţia respectivă. 

În ţările care au făcut parte din Acordul Nordic (Danemarca, Norvegia, Suedia 
şi Finlanda) colecţiile sunt în totalitate deschise, cu acces liber la raft în cazul 
bibliotecilor publice şi cu o mare deschidere, în cazul celorlalte tipuri. Dezvoltarea 
serviciilor, dincolo de furnizarea de acces liber la raft, îşi face din ce în ce mai mult 
simţită prezenţa cu cât înaintăm spre vest. Transformări profunde au loc în prezent în 
Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Australia. 

Aceeaşi orientare, de la vest la est, o are şi importanţa acordată utilizatorului, 
dovedită prin calitatea serviciilor furnizate acestuia de către biblioteci. 

Ce trebuie să se întâmple în organizarea serviciilor din biblioteci pentru ca 
acestea să aibă un viitor? 

Deşi, pentru unele biblioteci conservatorismul şi inerţia conduc spre succes, ne 
referim în mod special la unele biblioteci specializate, biblioteci din mânăstiri sau 
localităţi monument istoric, pentru cele mai multe dintre acestea, reţeta succesului 
constă exact în opusul celor dintâi. În funcţie de scopul pentru care există, pus în 
valoare şi prin apartenenţa la o reţea sau asocierea în organizaţii suport pentru dezvol-
tare profesională şi a serviciilor furnizate către utilizatori, bibliotecile trebuie să acţio-
neze în sensul clarificării propriei identităţi şi al necesităţii de a exista. Pe lângă lupta, 
contradictorie am putea observa, pentru adaptarea la contextul cultural în care există şi 
aplicarea schimbărilor, în sensul în care efectul să fie perceput drept pozitiv la nivel 
social, bibliotecile contemporane trebuie să ţină cont şi de contextul global şi de forţa 
de acţiune care trebuie exercitată pentru modificarea unei stări nesatisfăcătoare din 
punctul de vedere al serviciilor oferite. 

Cu cât societatea servită de o bibliotecă este mai evoluată şi mijloacele de 
organizare socială sunt mai sofisticate prin specializare din ce în ce mai profundă, cu 
atât mai mult procesele de conducere, care au loc în biblioteca respectivă, trebuie să fie 
adaptate la contextul din care face parte. Existenţa unor posturi specializate în 
management, în cadrul bibliotecilor contemporane, nu este suficientă în condiţiile în 
care personalul este pseoudo-specializat în profilul respectiv. Vectorii de care vorbeam, 
ascund multe realităţi între care, decalajul temporal reprezintă doar unul din elementele 
importante care sunt o consecinţă a fenomenelor geopolitice la nivel global. Pentru 
orice raportare este nevoie de stabilirea originii. În cazul în care am considera apriori 
că cel mai bun grad de adaptare a serviciilor de bibliotecă la realitatea contemporană 
este cel furnizat în sistemul anglo-saxon, atunci, cu cât urmărim vectorul cu orientare 
estică putem constata, pe lângă scăderea gradului de adaptare a serviciilor de bibliotecă 
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la realitate, creşterea decalajului temporal. În acest context, vectorul este încărcat şi cu 
semnificaţia profundă de reprezentare a decalajului între bogaţii şi săracii în informaţie. 

Date fiind cele menţionate, un prim obiectiv care trebuie atins pentru asigu-
rarea unui nivel optim de adaptare a serviciilor furnizate de către bibliotecile contem-
porane, este reprezentat de ridicarea gradului de profesionalizare a managementului. 
Aplicarea principiilor managementului performant, fără discreditarea elementelor care 
îşi au originea în teoriile economice privind managementul, reprezintă primul pas. 
Managementul strategic trebuie să reprezinte o prioritate şi înţelegerea sa trebuie să fie 
deplină în rândul corpului de manageri sau bibliotecari manageri care conduc destinele 
unei biblioteci contemporane. Altminteri noţiunile sunt golite de substanţă. Spre exem-
plu, atât managerii cât şi bibliotecarii trebuie să simtă şi să recunoască importanţa pla-
nului strategic, nu doar să-l întocmească administrativ, pentru că un organ de control l-
ar putea solicita sau moda de a posta pe sit-uri informaţiile de acest gen, dă bine. 

Pentru o bibliotecă ce nu a avut manageri de carieră, trecerea la o conducere 
profesionistă în înţelesul specializat, se poate solda, în perioada iniţială, cu o criză de 
adaptare. De profesionalismul managerilor, dar şi de abilităţile acestora, depinde 
traversarea acestei perioade de adaptare. Riscurile care apar în timpul traversării unei 
asemenea perioade sunt mari. Cel mai important moment este determinat de depăşirea 
inerţiei. Situaţiile practice au dovedit faptul că schimbările induse de managerii de 
carieră nu au fost întotdeauna acceptate de către restul personalului şi ruptura a condus 
spre întârzieri în dezvoltarea serviciilor furnizate de organizaţia respectivă. 

Simularea condiţiilor de lucru într-o bibliotecă, utilizând programe de aplicaţie 
specializate, reprezintă un moment cheie care se constituie într-o veritabilă probă ce 
atestă faptul că paşii premergători asigurării unui management performant au fost par-
curşi cu succes. Utilizarea profesională a acestei categorii de programe nu implică doar 
voinţa angajaţilor unei organizaţii. În această categorie intră sisteme integrate la nivel 
social, care sunt alimentate cu date provenind şi din diferite alte organizaţii decât 
biblioteci. Un asemenea exemplu, care a atins nivelul de maturitate, este reprezentat de 
utilizarea, la toate nivelurile (de la nivel local şi până la nivel federal), a aplicaţiilor 
GIS (Geographic Information System) în cadrul U.S. Census Bureau. Bibliotecile 
primesc gratuit acces la bazele de date cu informaţii statistice şi pot simula diferite 
situaţii de răspuns la acţiuni care se intenţionează a fi luate. Până în prezent, atât 
bibliotecile publice cât şi cele academice şi de cercetare au utilizat aceste baze de date 
doar pentru servirea utilizatorilor, nu şi pentru conducerea propriilor procese. 
Modelarea situaţiilor şi previzionarea acţiunilor de răspuns la rezultatul simulărilor, re-
prezintă atingerea dezideratului de a lucra într-un context de management performant, 
în care atât managerii cât şi bibliotecarii sunt în cunoştinţă de cauză privind acţiunea pe 
care o lansează. 

Evoluţia proceselor manageriale nu se opreşte însă aici. Următorul nivel care 
trebuie atins este cel de management integrator. Integrarea se poate înţelege la nivelul 
reţelei sau la nivelul comunităţii de interese, dincolo de orice bariere. Acţiunile de 
cooperare regională şi desfăşurarea de activităţi comune punctuale reprezintă precur-
sori ai apariţiei condiţiilor de aplicare a unui management integrator cu caracter partici-
pativ. Nu trebuie înţeles însă că aceste acţiuni se substituie managementului integrator. 
În acest context, lucrul în grup reprezintă soluţia ce garantează performanţa acţiunilor. 
Eşecurile înregistrate în culturile organizaţionale care nu s-au preocupat de organizarea 
ştiinţifică a grupurilor de lucru conduc la concluzii false. Între acestea, se desprinde cea 
prin care managementul de tip despotic conduce la rezultate mai bune decât cultivarea 
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unui climat democratic bazat pe lucrul în grup. Alături de managementul de nivel înalt, 
bibliotecarii implicaţi în managementul de nivel mediu trebuie să facă eforturi pentru a 
înţelege şi a stăpâni metodele de formare a grupurilor de lucru şi de a stimula procesele 
în baza cărora se stabileşte consensul în luarea deciziilor. 

Managementul în bibliotecile contemporane trebuie să fie obiectiv. În acest 
moment, mulţi din managerii care conduc biblioteci sunt supuşi unor presiuni de a lua 
decizii care au la bază acţiuni subiective. Aceste presiuni vin din direcţii diferite şi 
converg cel mai adesea spre acţiuni ce vizează managementul resurselor. Fie că vorbim 
de utilizatori nemulţumiţi, de acţiuni sindicale, de informaţii provenind, pe linie 
ierarhică, de la subalterni sau de comunicări informale, aceste presiuni pot conduce 
spre acţiuni manageriale greşite. Obiectivitatea se obţine, pe de o parte, prin utilizarea 
măsurătorilor de performanţă, iar pe de altă parte din asigurarea unui canal de 
comunicare şi analiză, paralel cu cel ierarhic, prin dezvoltarea marketingului. Despre 
utilizarea măsurătorilor în decizia managerială am vorbit în capitolul precedent. 
Măsurătorile şi indicatorii de performanţă pot fi utilizaţi atât la modul direct, de către 
manager, cât şi de către angajaţii specializaţi în activităţile de marketing ale biblio-
tecilor. Bibliotecile contemporane trebuie să integreze aceste proceduri de lucru în 
activitatea curentă pentru a se asigura gradul de obiectivare necesar în luarea deciziilor. 
Managementul strategic şi marketingul sunt într-o relaţie de strânsă legătură. În cadrul 
acestei legături, o sumă de informaţii, care luate separat nu conduc întotdeauna spre 
rezultate obiective, capătă sensuri noi şi aruncă o lumină asupra situaţiilor înregistrate 
sau care sunt urmărite a se obţine în urma aplicării planurilor de dezvoltare elaborate. 
Spre exemplu, în mod uzual, bibliotecile consemnează numărul utilizatorilor activi şi îi 
raportează la populaţia servită (fie că este vorba de populaţia unei comunităţi sau de 
numărul total de elevi din instituţia/instituţiile servite etc.). În acest context, toţi cei 
care fac parte din populaţia servită şi nu sunt utilizatori activi, sunt consideraţi 
utilizatori potenţiali. O parte din numărul indivizilor care fac parte din categoria 
utilizatorilor potenţiali nu vor veni niciodată la bibliotecă. Această afirmaţie a fost 
comentată în spaţiul lucrării noastre. Cunoscând acest amănunt şi construind planurile 
de muncă bazate pe raportarea la utilizatorii potenţiali, managerii se pun din start în 
poziţia de a înregistra măsurători cu un grad de eroare, explicat, evident, prin afirmaţia 
făcută. Anumite instrumente ale marketingului pot ameliora sau corecta o asemenea 
valoare. În cazul acestui exemplu, utilizarea indicatorului cotă de piaţă (numit şi 
market-share în literatura de specialitate) conduce la obiectivizarea răspunsului 
obţinut. Cota de piaţă, în cazul nostru, reprezintă proporţia de utilizatori serviţi de către 
o bibliotecă din totalul utilizatorilor care folosesc serviciile bibliotecilor din teritoriul 
de interes, din care face parte şi acea bibliotecă. Acest indicator are un grad mai mare 
de relevanţă pentru managerul unei biblioteci datorită faptului că tratează exact 
utilizatorii care se manifestă pentru utilizarea serviciilor de bibliotecă la modul 
obiectiv. Utilizatorii potenţiali, reprezintă în acest context o măsurătoare subiectivă. 

Managerii şi bibliotecarii din bibliotecile de azi trebuie să privească dincolo de 
cifrele pe care le obţin prin aplicarea unei formule matematice banale. Spre exemplu, în 
planificarea strategică, pentru utilizarea indicatorului cotă de piaţă este nevoie de 
creativitate, flexibilitatea planului de dezvoltare a serviciilor, inovaţie, investiţie în 
cercetare şi dezvoltare şi, nu în ultimul rând, de resurse umane. Resursele umane sunt 
deosebit de importante pentru că oamenii sunt creativi, au idei, iau decizii, discută cu 
utilizatorii. În acest context, reafirmăm importanţa investiţiei în dezvoltarea profe-
sională a bibliotecarilor şi personalului de specialitate din bibliotecile contemporane. 
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(Textul cuprins între paginile 189 şi 193 reprezintă un extras din Capitolul al 6-lea 
al lucrării.) 
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eschidem seria publicaţiilor de specialitate, apărute sub egida 
Editurii ANBPR, cu o lucrare de excepţie, care, prin construcţia Dei, aduce în discuţie trei elemente din a căror integrare rezultă 

substanţa profesiei de bibliotecar: biblioteca zilelor noastre, utilizatorul 
bibliotecii şi managementul serviciilor.

Autorul, Dr. Liviu-Iulian Dediu, este un bibliotecar binecunoscut de 
profesioniştii domeniului infodocumentar. Prin preocuparea sa perma-
nentă de a schimba în bine serviciile de bibliotecă, de a aduce eficienţă 
şi de a construi biblioteca modernă sprijinindu-se pe pilonii ei de bază: 
bibliotecarii, colecţiile, tehnologia şi utilizatorii care au nevoie de a-
ceastă instituţie, renumele autorului a depăşit graniţele propriului loc 
geografic de manifestare şi a fost, este şi va fi apreciat de toţi cei care 
vor să se ridice şi să-şi  depăşească nivelul actual de pregătire profe-
sională.

Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile con-
temporane este o lucrare scrisă de un practician al domeniului. Acest 
fapt respiră prin toţi porii şi face ca aspectele teoretice să capete o cu 
totul altă lumină când formularea are la bază „esenţa mişcării“ - 
aptitudinile şi practica de a fi bibliotecar - în contact cu toate zonele fier-
binţi ale bibliotecii.

Este prima lucrare autohtonă de management specific bibliotecii de o 
asemenea anvergură, care este scrisă de un specialist atestat prin 
studii de doctorat în profesia noastră.

sociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 
din România, preia tot ceea ce este mai bun, în materie de Ateorie şi practică de bibliotecă şi apoi restituie, într-o formă dis-

tilată şi accesibilă totodată, esenţa cunoştinţelor prin care se poate des-
coperi calea spre atingerea gradului optim de satisfacţie al utilizato-
rilor.

 Aceasta este menirea şi rostul nostru în sprijinirea profesiei de biblio-
tecar.

DOINA POPA

 Preşedinte ANBPR
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