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2012 a fost un an editorial prolific pentru literatura 

biblioteconomică românească, după cum o arată şi 
enumerarea titlurilor nou-apărute pe care am făcut-o în 
numărul anterior al revistei noastre. 

Printre evenimentele editoriale ale acestui an se 
numără şi apariţia, ca primă publicaţie de specialitate 
editată sub egida Editurii Asociaţiei Naţionale a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR), în condiţii grafice deosebite, a lucrării 
Managementul serviciilor pentru utilizatori în 
bibliotecile contemporane, care are la bază teza de 
doctorat susţinută de Liviu-Iulian Dediu la sfârşitul 
anului 2009. 

Liviu Dediu face parte din generaţia de 
bibliotecari formată în principal după 1989, care a 
beneficiat de un acces larg la diverse forme de 
pregătire şi perfecţionare profesională, din ţară şi din 
străinătate, şi la literatura de specialitate de ultimă oră. 
El este unul dintre cei care au profitat de aceste 
oportunităţi pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele în 
domeniu şi pentru a le aplica atât în activitatea 
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi, în care 
şi-a desfăşurat activitatea între anii 1986-2007, cât şi la 
nivelul asociaţiei bibliotecilor publice, în al cărei 
management de vârf a fost şi este în continuare 
implicat. Titlul de doctor obţinut la Facultatea de Litere 
a Universităţii din Bucureşti, cu o lucrare dedicată 
managementului de bibliotecă, vine să încununeze 
această activitate teoretică şi practică remarcabilă. 
Deunăzi, cineva remarca faptul că, pentru mulţi dintre 
candidaţii la titlul de doctor în România, obţinerea 
acestuia este echivalentă cu încetarea oricărui demers 
de cercetare, în loc să fie văzută drept piatra de temelie 
a unui demers ştiinţific cu continuitate; ne exprimăm 
speranţa că, în cazul autorului lucrării recenzate aici, 
această constatare nu îşi va dovedi valabilitatea, chiar 
dacă în acest moment el nu îşi mai desfăşoară 
activitatea în cadrul unei biblioteci. 

În Cuvântul de-ntâmpinare, prof. Ion Stoica, 
coordonatorul tezei de doctorat a autorului, subliniază 
importanţa temei abordate şi evidenţiază calităţile 
lucrării. Ca mai toate prefeţele pe care le semnează Ion 
Stoica, şi aceasta se constituie într-un mic studiu 
teoretic, dedicat în cazul de faţă managementului 

serviciilor pentru utilizatori. Din păcate, un alt obicei al 
semnatarului prefeţei este acela de a-şi exprima ideile, 
de  multe ori, într-un mod prolix, îngreunând şi nu 
uşurând sarcina cititorului care se aşteaptă să găsească 
în ea o reflectare sintetică a conţinutului lucrării; iată 
doar un exemplu care vine în sprijinul afirmaţiei 
noastre: „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 generalizată, 
serviciile de referinţe” (p. 11). 

În scurta sa Introducere, Liviu Dediu menţionează 
că „managementul serviciilor pentru utilizatori este o 
structură complexă”, care „îmbină toate aspectele 
definitorii ce caracterizează bibliotecile contemporane” 
şi îşi prezintă cartea drept „o pledoarie pentru 
supravieţuire” (p. 13-14). 

Lucrarea este structurată în şapte capitole, dintre 
care ultimul este un studiu de caz dedicat cercetării 
gradului de satisfacţie al utilizatorilor serviciului de 
împrumut la domiciliu din cadrul Bibliotecii Judeţene 
„V.A. Urechia”; de altfel, pe parcursul cărţii, autorul îşi 
exploatează în numeroase rânduri experienţa 
managerială dobândită de-a lungul anilor în care a 
ocupat funcţia de director adjunct al acestei biblioteci 
publice româneşti de mare tradiţie. Managementul 
serviciilor... se încheie cu o secţiune de Concluzii şi cu 
un bogat aparat ştiinţific. 

În primul capitol, Consideraţii generale, autorul 
ne spune ce se înţelege prin „servicii publice” şi 
analizează diversele tipuri de cultură organizaţională 
existente în instituţiile care furnizează aceste servicii, 
concluzionând că biblioteca trebuie să fie preocupată 
de crearea unei culturi organizaţionale care să o ajute 
să devină mai performantă. El observă că managerii 
bibliotecilor se bazează de cele mai multe ori pe 
experienţă şi intuiţie atunci când iau decizii şi propune 
un model de planificare strategică pentru biblioteci (p. 
32-33). 

Capitolul al doilea, Evoluţii contemporane în 
managementul de bibliotecă, ne propune exemple din 
diverse ţări de transformare a activităţilor de bibliotecă, 
drept consecinţă a evoluţiei la serviciile moderne, 
bazate pe tehnologia informaţiei. Autorul ia în discuţie 
numeroasele bariere în calea schimbării cu care se 
confruntă managementul de bibliotecă şi enumeră 
rolurile bibliotecii contemporane, dintre care insistă 
asupra acelora de centru educaţional şi pentru 
învăţământ, centru social, centru cultural, centru de 
informare generală, centru local de tehnologia 
informaţiei. De asemenea, în finalul capitolului ni se 
propun câteva direcţii de schimbare în managementul 
bibliotecilor, astfel încât acesta să răspundă 
necesităţilor contemporane (p. 76-79). 
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Managementul resurselor tehnologice în procesul 
de modernizare a bibliotecilor, cel de-al treilea capitol 
al cărţii, vorbeşte despre managementul strategic al 
tehnologiei şi planificare tehnologică, despre 
necesitatea „reinventării” profesiei şi sarcinile care 
revin bibliotecarilor în noul context de lucru, dominat 
de tehnologie. L. Dediu subliniază, just, că 
automatizarea proceselor de bibliotecă nu este un scop 
în sine, finalitatea reală fiind utilizarea creativă a 
tehnologiilor, care să conducă la transformarea, la 
modernizarea serviciilor furnizate. Pentru aceasta, însă, 
este nevoie de formare profesională, de dobândirea 
unor abilităţi de exploatare adecvată a tehnologiei, de 
transferul în context tehnologic al interacţiunii umane 
cu utilizatorii, care rămâne în continuare o necesitate. 

În Managementul utilizatorilor, autorul vorbeşte 
despre identificarea nevoilor de informare ale acestora, 
caracteristicile celor care caută informaţii şi tipologia 
serviciilor care le sunt furnizate de bibliotecă. 

Un subiect care l-a preocupat pe autor în mod 
deosebit de-a lungul evoluţiei sale profesionale, 
evaluarea performanţei, este abordat în capitolul al 
cincilea, Utilizarea măsurătorilor de performanţă în 
managementul bibliotecii - de altfel, capitolul cel mai 
întins al lucrării. La fel ca în cazul automatizării 
proceselor de bibliotecă, L. Dediu precizează că 
evaluarea nu este un scop în sine, ci urmăreşte să 
stabilească modul în care au fost îndeplinite obiectivele 
bibliotecii, fiind un element esenţial care ar trebui să 
stea la baza deciziei manageriale: „managementul 
bibliotecilor risipeşte o resursă de importanţă vitală 
prin neacordarea atenţiei cuvenite utilizării 
măsurătorilor şi indicatorilor de performanţă” (p. 188). 
Autorul descrie aici principalele servicii pentru 
utilizatori furnizate de bibliotecile contemporane, 
insistând asupra serviciilor noi (p. 140-144) şi prezintă 
diverse modalităţi şi instrumente de evaluare, 
exemplificând cu aplicaţii concrete, preluate din 
propria experienţă managerială. 

Din capitolul al şaselea, Partajarea şi 
transformarea accesului la resurse în bibliotecile 
contemporane, recomandăm paginile în care sunt 
enumerate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
serviciile furnizate de bibliotecile contemporane şi 
modelul serviciilor minimal necesare propus de autor 
(p. 199-206). 

În fine, ultimul capitol abordează din nou 
problematica evaluării, de data aceasta din perspectiva 
unui studiu de caz având drept obiect cercetarea 
gradului de satisfacţie a utilizatorilor serviciului de 
împrumut la domiciliu din cadrul Bibliotecii „V.A. 
Urechia”.  

Dacă, aşa cum am menţionat la început, în 
ultimele cuvinte ale Introducerii autorul îşi prezenta 
lucrarea drept „o pledoarie pentru supravieţuire”, fraza 
finală a succintelor Concluzii închide cercul acestei 

pledoarii: „Bibliotecile contemporane vor exista dacă 
managementul serviciilor pentru utilizatori se va ridica 
la parametrii aşteptaţi de comunitatea servită” (p. 240). 

Ceea ce face din această carte o experienţă de 
lectură plăcută şi stimulativă este faptul că Liviu-Iulian 
Dediu nu se mulţumeşte să teoretizeze, ci furnizează 
exemple şi oferă soluţii. El nu şi-a propus să vorbească 
în mod savant şi arid despre o ştiinţă foarte puternic 
legată de experienţă, deci adânc ancorată în realitate, 
cum este managementul, n-a intenţionat să aplice 
principiul „dacă nu reuşeşti să-i convingi, zăpăceşte-i”, 
ci să-şi transmită viziunea asupra subiectelor abordate 
într-un mod care facilitează transferul de cunoştinţe şi 
idei de la autor la cititorul avizat.  

Managementul serviciilor pentru utilizatori în 
bibliotecile contemporane este o lucrare care n-ar 
trebui să lipsească de acum înainte din instrumentarul 
de referinţă al managerilor din bibliotecile medii şi 
mari de orice tip şi, îndrăznim s-o spunem, nici din 
bibliografia indicată în cadrul învăţământului 
biblioteconomic, cel puţin la nivelul studiilor 
masterale. 

 
 

Semnal 

 
 

“Relaţia informatizare-globalizare promite enorm. [...] 
Lucrarea doamnei Maria Carmen Nadia Petre este o 
încercare, prima în România, de a investiga într-o 
manieră multifaţetată resursele acestei relaţii. [...] 
Autoarea s-a oprit la aspectele cele mai dinamice ale 
fenomenului contemporan de globalizare, marcând cu 
consecvenţă rolul componentei informaţionale” 

Ion Stoica 
 

“Utilitatea şi importanţa lucrării rezidă în faptul că 
aceasta realizează cercetarea şi aprofundarea 
fenomenului globalizării  din perspectivă 
informaţională, iar prin intermediul studiilor şi 
modelului informaţional propus se urmăreşte a se 
arăta că, în societatea marcată de fenomenul 
globalizării, informaţia are un rol esenţial şi devine un 
concept cheie şi chiar o strategie realmente necesară 
pentru adaptarea şi supravieţuirea oricărui tip de 
organizaţie”. 

Maria Carmen Nadia Petre 

PETRE, Maria Carmen Nadia. 
Informaţia - factor esenţial al 
globalizării. Bucureşti: Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare 
“Carol I”, 2012. 218 p. 
ISBN 978-973-663-979-1 
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2012 has been a prolific year for the Romanian 
library science literature, as shows the enumeration of 
the recently published titles presented in the previous 
issue of our journal. 

Among the events of this year, we should also 
mention, as the first work in the field published under 
the care of the National Association of Libraries and 
Librarians in Romania (ANBPR), and in special 
graphical conditions, the book Managementul 
serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile 
contemporane [The management of the services for 
users in the contemporary libraries], based on the PhD 
thesis defended by Liviu-Iulian Dediu at the end of 
2009. 

Liviu Dediu belongs to the generation of librarians 
trained mainly after 1989, who benefited from the large 
access to different forms of training and professional 
courses in the country and abroad; they also have had 
access to the up-to-date library science literature. He is 
one of the people who took advantage of this 
opportunity to enrich his knowledge in the field and 
apply it both in the activity of the County Library 
”V.A. Urechia” of Galaţi, where he worked between 
1986 and 2007, and in the association of public 
libraries, where he occupies a high position. The title of 
doctor gained at the Faculty of Letters at the University 
in Bucharest, with a book dedicated to the library 
management, comes to crown this remarkable 
theoretical and practical activity. Recently, someone 
remarked that many of the candidates to the title of 
doctor in Romania, when gaining it, cease any 
research, in spite that doctorate should be seen as the 
ground of a continuous scientific activity; we express 
our hope that, for the author we present here, this 
observation will not prove its validity, even if for the 
moment, the author does not work in a library 
anymore. 

In the Foreword, prof. Ion Stoica, the coordinator 
of the author’s PhD thesis, underlines the importance 
of the subject and the book qualities. As in most of the 
forewords signed by Ion Stoica, the present one is a 
theoretical study, dedicated - in this situation - to the 
management of the services for users. Unfortunately, 
another custom of the Foreword author is that to 

express his ideas in a prolix way, clogging, and not 
making easier the readers’ task who expect to find in 
the Foreword a synthetic reflection of the book ’s 
content; this is only an example to support our 
statement: “The services for users and their 
constituents are generally agglutinated, with open 
adjacencies, making functional structures and relations, 
on stages of expectancy and pragmatical need, in the 
framework of which the reference services stand out by 
shared and generalized implication” (p. 11). 

In a short Introduction, Liviu Dediu mentions that 
“the management of the services for users is a complex 
structure”, which “combines all the specific elements 
which describe contemporary libraries”, and presents 
his book as “a pleading for survival” (p. 13-14). 

The book is structured in seven chapters, of 
which, the last one is a case study dedicated to the 
research of users’ satisfaction degree about the lending 
service in the County Library ”V.A. Urechia”; 
furthermore, in the whole book, the author exploits in 
many situations the managerial expertise he has gained 
in many years when he used to be deputy director of 
this Romanian public library of great tradition. The 
Management of the services... ends with a section of 
Conclusions and with a rich scientific reference 
material. 

In the first chapter, Consideraţii generale 
[General considerations], the author defines „public 
services” and makes an analyse of different types of 
organizational culture existing in the institutions which 
provide these services, with the conclusion that library 
should be concerned to create an organizational culture 
in order to help it to be more efficient. He notices that 
the library managers start many times with their 
expertise and intuition when they take decisions, and 
suggests a model for a strategical plan for libraries (p. 
32-33). 

The second chapter, Evoluţii contemporane în 
managementul de bibliotecă [Contemporary evolutions 
in the library management], suggests examples from 
different countries of library activities transformation, 
as a consequence of the evolution to the modern 
services, based on information technology. The author 
brings under debate the numerous barriers in the way 
of changing which the library management has to cope 
with and he enumerates the contemporary library roles, 
among which he insists upon: centre for education and 
training, social centre, general information centre, 
local centre for information technology. In the same 
time, at the end of the chapter, he suggests some 
directions of changing in the library management, thus 
they can answer the contemporary needs (p. 76-79). 

 Managementul resurselor tehnologice în procesul 
modernizării bibliotecilor [The management of the 
technological resources in the process of libraries’ 
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modernization] is the third chapter of the book, where 
the author describes the technological strategical 
management and technological planning, the need to 
“reinvent” the profession and the tasks for librarians 
under the circumstances of the new working 
environment, dominated by technology. In a right 
manner, L. Dediu underlines that the automation of the 
library processes is not a purpose itself, the real finality 
is the creative employment of technologies, in order to 
lead to the transformation and modernization of the 
services. But to achieve this, professional training is 
needed, as well as, to gain the abilities for a proper 
employment of technology, and to transfer the human 
interaction with users in the technological environment, 
which is still a need. 

In Managementul utilizatorilor [The management 
of users], the author speaks about the identification of 
the users’ information needs, features of the people 
searching for information and the typology of services 
provided by the library. 

The evaluation of performance used to be the 
topic mostly studied by the author along the evolution 
of his professional career, and here, the subject is 
approached in the fifth chapter of the book, Utilizarea 
măsurătorilor de performanţă în managementul 
bibliotecii [The employment of performance 
measurements in the library management], which is the 
largest chapter. Similar to the situation of  library 
processes automatization, L. Dediu mentions that 
evaluation is not a purpose itself, but it pursuits to 
establish how the library’s objectives were achieved, 
being an essential element which should stay at the 
base of the managerial decision: “the libraries’ 
management dissipates a resource of vital importance, 
by not taking properly into consideration the 
employment of measurements and performance 
indicators” (p. 188). Here, the author describes the 
main services for users provided by the contemporary 
libraries, insisting on the new services (p. 140-144) and 
presents different evaluation instruments and 
modalities, bringing examples with concrete 
applications, taken over from his own managerial 
expertise. 

We recommend from the sixth chapter, Partajarea 
şi transformarea accesului la resurse în bibliotecile 
contemporane [The sharing and transformation of the 
access to resources in the contemporary libraries], the 
pages where there are enumerated the conditions 
necessary for the services provided by the 
contemporary libraries and the minimal model of 
services suggested by the author (p. 199-206). 

Finally, the last chapter approaches again the 
problem of evaluation, this time from the perspective 
of a case study based on the research of users’ 
satisfaction degree about the lending department in the 
County Library “V.A. Urechia”. 

If, as I mentioned even from the beginning, in the 
last words of the Introduction the author presented his 
work as “a pleading for survival”, the final sentence of 
the short Conclusions close the circle: “Contemporary 
libraries will exist if the management of the services 
for users will raise to the parameters expected by the 
community” (p. 240). 

With regard to this book as a pleasant and 
stimulative reading, we should say that Liviu-Iulian 
Dediu does not confine himself to bring only the 
theoretical part, but also provides examples and 
solutions. He did not intend to speak in a scholarly and 
arid manner about a science very strong connected with 
the experience, so very deep bound with reality, as 
management is ; he did not intend to apply the principle 
“if you do not manage to convince someone, just 
confuse him/her”, but to transmit his opinion about the 
subject under debate in a way which facilitates the 
transfer of knowledge from author to the competent 
reader. 

Managementul serviciilor pentru utilizatori în 
bibliotecile contemporane is a book which should not 
miss further on neither from managers’ reference 
collection in the medium and large libraries of any type 
and, we dare to say, nor from the bibliography 
indicated in the library science curriculum, at least for 
master studies.  


