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oentru utilizatori nu Sunt
bine gestionate chiar gi structurile infodo-
cumentare, care nu duc lipsd de resurse,
aparent vivace, suferd etecuri.

lntr-o epoci in care cettigarea incre-
derii utilizatorului in serviciile bibliotecii
este mai important; ca oricand, aparilia
acestuivolum vine ca o speran!; de a g6si
solulii la multiplele probleme cu care se
confrunta majoritatea structurilor infodo-
cumentare $i r5spunsuri la numeroase in-
trebari privind managementul serviciilor
Dentru utifizatori. Ii lntroducerc autotul
confirmi cS,,lucrarea de fati $Fa propus
sA afle resounsurile la intreb;rile ridicate
deopotriv; de comunitatea profesionald
a bibliotecarilor ti de cea a utilizatorilor"
1p. 141.

CARTEA DE SPECIALITATE

O lucrare bogatd in
informalii sintetizate din
cercet;rile efectuate de
autot una exceplionald
care dedicd tapte capi-
tole, logic compartimen-
tate, subiectului mana-
gementului serviciilor
pentru utilizatori. Primul
capitolul - Considerolii
generale - autorul il
consac16 rolului social
al bibliotecii; abordeazd
conceptual ti nolional
serviciile publice (o primi
abordare in domeniul bi-
blioteconomic), sistemul
terliar ti plaseazi servici-
ile pentru utilizatoriin so-

cietal. Liviu-lulian Dediu lemuregte aceas-
ta in felul urmetor:,,Stimulentul esential al
apariliei ti amplificarii serviciilor il consti-
tuie nevoia social; (dorin1e, cerin!i)i'

In capitolul ll Evolulii contemporone
in monagementul de bibliotecd, Wintt-o
fini analizS, autorul scoate in sceni cele
mai importante mutalii in sfera serviciilor
in biblioteci - de la serviciile tradilionale
la conceptul 2.0, demonstr6nd ci schim-
barea in structurile infodocumentare a
fost generat; de tehnologia informaliei.
Capitoful se incheie cu Tendinle actuale in
monagementul bibliotecilor, in care sunt
identifi cate direcliile schimbirilor majore
in managementul bibliotecar.

Capitof uf lll Manogementul resu6elol
tehnologice in procesul de modernizore o
bibtiotecilor prezint; rezultatele cercet;rii
problematicii tehnologice care, susline
prof. l. Stoica, este,bine pusd in evidenlS
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BIBLIOTECILE CONTEMPORANE
Volumul Manage-

mentul serviciilor Pen-
tru utilizatori in biblio-
tecile contemqorone"
abordeazi un aspect
definitoriu pentru func-
Iionarea bibliotecii,
despre care putem spu-
ne ci are o importanla
decisivi acum, in era
turbulenlelor economi-
ce, politice, tehnologice
- toate cu impact (de cele
mai multe ori negativ)
asupra activitelii struc-
turilor infodocumenta-
re. Cunoattem ti faptul
cd atunci c6nd serviciile

* DEDIU, Liviu-lulian, Monagementul serviciilor
pentru utilizatoti ln bibliotecile contemponne. Bu-
curesti: Ed. ANBPR,2012.274 P.
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de autor 5i stimulativd pentru gendirea
manageriald in domeniu..l' [p. 9]. L.l. De-
diu dedici acestei problematici un spaliu
destul de vast din economia volumului,
prin aceasta semnal6nd importanta ei
pentru biblioteci.

Monagementul utilizatorilor este elu-
cidat in capitolul lV iar capitolul V este
consacrat misuritorilor de performanld
in managementul bibliotecilor, capitole ce
ofer6 material novativ pentru bibliotecari,
repere practice valoroase care, studiate
cu atenlie, pot furniza multe concretiz;ri,
limuriri, modele pentru managementul
utilizatorilor. ln capitolul Vl autorul lu-
cririi devine lirico-filosofic, nu doar pen-
tru ci face referire la autori ca Jorge Luis
Borges, Umberto Eco, Petre Tulea sau Fre-
ud, ci pentru cd demonstreaze nelinigte vi-
zavi de viitorul bibliotecii, de locul 5i rolul
bibliotecii in comunitatea sevite. ,,ln bi-
bliotecile contemwrune, scrie Liviu-lulian
Dediu, se pdstreazd cAte pulin, in fun4ie de
tipul lot, din imagineo clasicd a brandului.
Petre fuSea este de pdrcre cA <$iinla este se-
diulfolosului ti arta este sediulpldcefii,D. Aici
Tulea vine in acord cu Eorges. Avdnd lo bazd
aceastd ofirmolie, putem extrapola ideeo
Nin carc se fundamenteozd schimbdrile din
biblioteci, conform cdreia evolutio bibliote-
cii se face oscilant de-a lungul unei axe care
exprimd, pe de o porte utilizarea, in sensul
dezvoltArii serviciilor evoluate p n prisma
utilitdfii ti pe de alfi potte otto, in sensul
cultivdrii in bibliotecd a serviciilor de tip
<spectacol> lp.'l9Ol. Lucrarea, deSi profund
$tiinlificd, este mai aproape ti pe inlelesul
bibliotecarilor din bibliotecile publice prin
capitolul Partojarea 5i transformorea occe-
sului la resurse in bibliotecile contemporo-
ne. Suslin 5i subscriu la concluzia inainta-
td de autor: ,,Cu cdt societoteo setvitd de o
bibliotecd este mai evoluatd 5i mijloacele de
organizare sociald sunt mai sofisticate p n
speciolizare din ce in ce mai profundd, cu
otAt mai mult ptocesele de conducere, care
ou loc in biblioteca respectivd, trebuie sd fie
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adoptote la contextul din corc face patte" lp.
1911. Aceasta poate fi ca principiu at mana-
gementului serviciilor pentru utilizator sau
al managementului general al instituliei
bibliotecare. Autorul evidenliaz;, in acest
capitol, un numdr de principii pe care ar
trebui si se bazeze sistemul de servicii in
cadrul bibliotecilor contemporane gi ofe-
rd un model de servicii minimal necesare
structurandu-le in cinci clase: servicii de
consultare; servicii de referinle; servicii
de imprumut servicii de instruire; acces
la servicii prin intermediul site-ului web al
bibliotecii.

Capitolul Vll incheie volumul cu studiul
de caz Cercetarco grcdului de satisfaclie a
utilizatorilor serviciului de imprumut lo do-
miciliu din cadrul Bibliotecii ,,V.A. Urechia'.

Volumul conline 36 de figuri dintre
care diverse diagrame (combinate, com-
parative, complexe); I I anexe; o bibliogra-
fie reprezentativi: 52 de cerli; 74 de arti-
cole;28 surse electronice. Volumul este in
egali misuri teoretic;i practic; sofisticat
ti familiar. Limbajul este simplu, pe c6t
permite caracterul ttiinlific al lucririi, dar
continutul, mesajul nu este nici pe depar-
te unul simplist, este incercat cu greutatea
importanlei subiectului abordat in activi-
tatea infodocumentarS. Nu cred cd ooate
fi vreun soecialist din structurile infodo-
cumentare (mai ales managerii), care sd
nu poatd profita de cele puse la dispozilia
noastrd de cercetitorul Liviu-lulian Dediu,
in egalS misuri teoretician gi practician,
dar gi decident, in virtutea postului sdu de
vicepre$edinte al Asociatiei Bibliotecarilor
$i Bibliotecilor Publice din Rom6nia. Aici
amintesc c; monografia Managementul
serviciilor pentru utilizatori in bibliotecile
contemporone este prima lucrare apirute
la Editura ANBPR, edituri constituiti cu
contribulii considerabile ale lui Liviu-lulian
Dediu, iniliativ; frumoasd 5i promilatoare
cu finalitate practici de care beneficiazi,
iatd, nu numai bibliotecarii din Rom6nia,
dar ti noi, cei din Republica Moldova.
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Domeniul biblioteconomic, mereu in
expectanla apariliei literaturii profesiona-
le, are acum o abordare Stiinlificd a unui
subiect pe care specialigtii domeniului nu
s-au incumetat s5-l 16scoleascS - manage-
mentul serviciilor oentru utilizatori. Auto-
rul demonstreazd curaj profesional (com-
plexitatea $i importanla temei); maturitate
gi exigenli in cercetare (metodele utilizate
gi manipulate pentru a evidenlia zonele
,zoster" ale managementului serviciilor
pentru utilizatori; gradul de documen-
tare, acuratelea cit;rii etc.); competenti
profesionalS ti sociali (reperele, modelele
practice oferite); pasiune Si ddruire cerce-
tirii, profesiei, bibliotecii ("... cercetorea,..,
spune chiar autorul, este o pledoarie pentru
suprovi4uhel, Ptofesorul lon Stoica accen-
tueaz; in Cuvaft de intAmprnare la volum:
,,Managementul infodocumentar gi, cu de-
osebire, managementul serviciilor pentru
utilizatori, poate atinge performanle inal-
te finalizatoare."

Cu referire la aspectul praxiologic, fi-
nalizator al lucririi menliondm cA autorul,
vizionar in gendire, practician in acliune
ofere cititorului specialist in structurile
infodocumentare destul de multe reDere
practice: Modelul strategic pentru biblio-
feci [p. 33]; Structura unui Plan tehnologic
lp. 91 -921; Lista pfi ncipalelot setvicii pentru
utilizatori oferite de bibliotecile contemDo-
rdne cu accent pe detalierca seNiciilot noi
lp. 140-1441; 70 de servicii dintre care,
specificate ca noi, 26 servicii; Principiile
Sistemului de seNicii al bibliotecii contem-
porane lp, 1991; Modelul minim de setvicii
necesore lntr-o bibliotecd contemporand lp.
200-2061; Exemplu de cercetare a gradului
de satisfaclie a utilizato lor serviciului im-
prumut lo domiciliu; Exemplu de studiu de
caz lo ocest subiect etc.

Liviu-lulian Dediu ne spune ce trebuie
si facem pentru asigurarea unui nivel op-
tim de adaDtare a serviciilor furnizate de
cdtre bibliotecile contemDorane:
- ridicarea graduluide profesionalizare o

managementului;

- aplicarea principiilot manogementului
perfotmant;

- pructicareo unui monagement integrc-
rcr;

- bibliotecile contemporcne trebuie sd
funclioneze ca ti un forum pentru par-
tojoreo experienlei 5i a informasiilor uti-
I e i n com u n itdl i I e se tv ite;

- bibliotecile contemDorcne trcbuie sd
se adoDteze nevoilot identifrcate in
comunitdlile seNite.
Volumul, prin L.-1. Dediu, ne

atenlioneaz; c; in prezent tendinlele nu
sunt imbucur;toare oentru biblioteci:
,,Revolulia tehnologici a permis revolulia
comunic6rii. Comunicarea a condus
la competilie. Competilia a condus la
aparitia pe piati a altor juc;tori care au
preluat segmente din ceea ce in trecut
era numai apanajul bibliotecilor..l' [p. 238].
5au;"Situatia ca douA biblioteci, aflate intr-
un spaliu de interferenli a furnizirii servi-
ciilor, si ajungi, mai devreme sau mai ter-
ziu, intr-o competijie pentru supravieluire
este din ce ln ce mai mult posibilS. Mai
mult ca sigur, va supravielui cea care este
cel mai bine adaptatd" [p. 239]. Dup; cum
vedem, performanta iese in frunte. Pene
la urmd, performanla este dati de capaci-
tatea de a conduce. De aici gi importanla
managementului serviciilor pentru utiliza-
tori. Autorul a5a gi igi incheie volumul:"Bi-
bliotecile contemporane vor exista daci
managementul serviciilor pentru utiliza-
tori se va ridica la parametrii aSteptali de
comunitate..l [p. 240].

Societatea, contextul in care opereazi
biblioteca, cer schimbarea paradigmei, cer
reinventarea, revitalizarea institutiei bibli-
otecare. lncepem cu lectura volumului
Monogementul serviciilor pentru utilizotori
in bibliotecile contemporone. Este o lectu-
ri obligatorie pentru bibliotecarii care vor
schimbare.

Conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSK
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