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Rezumat 

 

De peste 20 de ani înv mântul românesc se confrunt  cu acelea i 
probleme: subfinan area, nemotivarea, birocra ia, instabilitatea legislativ , 
sc derea interesului tinerilor fa  de înv mântul universitar. Acelea i probleme 
au i bibliotecile. La care se adaug  lipsa managerilor de profesie, necunoa terea 
metodelor i a tehnicilor managementului, ale marketingului, nerespectarea 
principiilor organiz rii ergonomice a muncii, absen a normativelor de munc  sau 
lipsa unor metodologii pentru recrutarea, selec ia, încadrarea, promovarea i 
evaluarea performan elor personalului i multe altele. 
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În prezent ne confruntam cu un paradox de i vorbim de mul i ani de 

o explozie informa ional  suntem tot mai pu in informa i, neinforma i sau 
dezinforma i. Cople i i de un ocean informa ional, suntem permanent 
bombarda i de date i informa ii, dar cele mai multe sunt tiri sau reclame 
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care încearc  s  ne manipuleaz , ne irit , ne plictisesc, sunt vulgare sau 
violente. Informarea este într-adev r rapid , facil  datorit  tehnologiei, dar 
superficial .  

Internetul nu rezolva problema inform rii, este un instrument 
minunat pentru comunicare, pentru informare cotidian , pentru aflarea 
vremii i a cursului valutar, dar nu pentru informarea tiin ific , acest gen de 
informa ie îl vom g si tot în biblioteci i în c r ile tradi ionale în manuale, 
tratate i enciclopedii, nu în wikipedia. Aceste informa ii le vom reg si în 
marile baze de date specializate i în depozitele institu ionale, care pot fi 
accesa tot din interiorul bibliotecilor, pentru c , fiind produse comerciale 
scumpe, produc torii nu- i permit s  le ofere in acces deschis pe internet. Pe 
de alta parte internetul este instrumentul „ideal” pentru furtul intelectual. 

Trebuie s  spunem clar de la început c  nu putem vorbi de un 
înv mânt performant într-o ar  s rac . Înv mântul cel mai bun îl g sim 
în rile foarte dezvoltate cu un nivel de trai ridica precum SUA sau rile 
din nordul Europei. Se caut  tot felul de cauze i argumente pentru a explica 
actuala criz  dar adev rul este c  numai o ar  bogat  poate avea un 
înv mânt de succes. Rela ia dintre economic, educa ie i cultur  este 
foarte clar . 

Speciali tii afirm  c  cel mai performant înv mânt din lume îl 
g sim în Finlanda Întregul sistem de înv mânt este finan at 100% de stat, 
inclusiv cel postuniversitar. Este adev rat c  în ultimii ani taxele si 
impozitele au crescut foarte mult. Salariul unui profesor debutant este de 
1900 de euro în timp ce în România este de 200 euro. În anii 80 
înv mântul finlandez se afla in criz  dar prin m rirea taxele i impozitele 
i au reu it s  aloce educa iei peste 6% din PIB. (1) Pentru noi procentul de 

6% a r mas un vis, deocamdat  ne permitem numai 3% din PIB. Iat  c  al ii 
au reu it, printr-o bun  finan are i prin implementarea unor strategii de 
succes. În România, din p cate, fiecare guvern propune o strategie în 
înv mânt, iar urm torul o abandoneaz  i propune alta, în fel acesta nu 
putem avansa, vom fi într-o tranzi ie nesfâr it  i într-o criz  perpetu . 

Într-un clasament al celor mai bune universit i din lume cele mai 
mari institu ii române ti (Bucure ti, Ia i, Cluj i Timi oara) ocup  locuri 
cuprinse între 700 si 800, în timp ce în primele 10, 9 sunt americane. (2) 

Totu i criteriile de evaluare sunt subiective, iar component 
financiar  este evident .  

- Cercetarea academic  a devenit o activitate costisitoare, cele mai 
performante universit i sunt cele puternic finan ate, ele de in i 
cel mai mare num r de câ tig tori ai Premiului Nobel. 
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Diseminarea rezultatelor cercet rii prin publicarea de articole în 
reviste cotate ISI nu este o garan ie a valorii acestor. Revistele 
din domeniul umanist sau matematicii nu au un num r mare de 
articole i de aceea nu sunt prea des citate. Facult ile i 
profesorii cu astfel de specializ ri sunt defavoriza i. 

- Calitatea pred rii este influen at  i ea de motivare i de tehnologie. 
- Integrarea absolven ilor pe pia a muncii. Implementarea 

strategiilor pentru creare de noi locuri de munca este o sarcina a 
guvernului. In prezent, toate posturile din zona cultural  i 
educa ional  sunt blocate.  

- Interna ionalizarea (are in vedere particip rii la conferin e, 
congrese, seminarii, schimburi de profesori i studen i). Mul i 
dintre profesorii universitari români nu î i permit nici m car 
taxele de participare sau biletele mijloacelor de transport.  

Problemele înv mântului universitar românesc sunt generale: 
- Subfinan area. Procentul de 3% din PIB este insuficient i 

reprezint  jum tate fa  de cel prev zut de lege, 6%; 
- Nemotivarea. În timp ce încerc m s  ajungem la nivelul de 

performan  al universit ilor din Vest, salariile profesorilor 
universitari din Romania sunt de 6-7 ori mai mici. Este adev rat, 
exista înc  oameni cu voca ie, dedica i profesiei, care muncesc 
cu i din pl cere dar i ace tia trebuie motiva i economic pentru 
a-si satisface nevoile primare; 

- Birocra ia;  
- Instabilitatea legislativ ; 
- Sc derea interesului tinerilor fa  de înv mântul universitar. 

Din p cate lipsa de concuren  duce la lipsa de performan .  
Tinerii nu mai au visuri, idealuri, dorin e, proiecte, perspective, nu 

mai au modele sunt dezorienta i, blaza i, dezgusta i acesta este motivul 
pentru care tot mai mul i p r sesc ara si pe buna dreptate pentru ca ara nu 
le ofer  prea multe. De altfel, întreaga ar  este una obosit , sleit , ie it  din 
istorie, dup  cum spunea un mare istoric. 

La capitolul scoli de biblioteconomie suntem mult în urma rilor 
dezvoltate, în timp ce în SUA exista 48 de scoli de biblioteconomie în 
Romania nu avem nici m car un departament, doar un Colectiv în cadrul 
Facult ii de Litere din Bucure ti i câteva cursuri predate în cadrul altor 
departamente din ar . 

Acesta profesie este foarte apreciat  în rile dezvoltate, în special în 
SUA i în rile nordice, din p cate în Romania colile de biblioteconomie 
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sunt aproape inexistente sau marginalizate, iar construc ia de biblioteci nu 
este o prioritate. În timp ce în alte ri se construiesc biblioteci cum ar fi 
biblioteca din Birmingham în Anglia, deschis  de curând, considerat  cea 
mai mare bibliotec  de împrumut din Europa, sau China (în ultimii ani s-au 
construit peste 3000 de biblioteci publice), în Romania tot mai multe 
biblioteci dispar.  

Este greu de spus de ce profesia de bibliotecar nu este atractiv , 
poate c  nu am reu it s  schimb m imaginea acestei profesii i statutul 
bibliotecarului, poate c  salariile sunt prea mici, totu i este evident c  
biblioteca s-a schimbat foarte mult în ultimul timp, ea nu înseamn  numai 
carte tradi ional , ci documente digitale, baze de date i Internet, ea nu are 
numai o func ie custodial  ci una, mai ales, de informare dar i o func ie 
educa ional , de cercetare i estetic . 

Este din nou paradoxal c  în timp ce informa ia a devenit resurs  
fundamental  pentru toate tipurile de structuri, institu iile care o ofer  sunt 
în criz . Informa ia este considerat  ast zi o marf , o marf  special , uneori 
foarte scump , dar cu o mul ime de probleme economice:  

- Participarea. Utilizatori sunt implica i direct în crearea informa iei; 
- Timpul. Informa ia se uzeaz  rapid, are un caracter volatile, caduc, 

valoarea în timp în general scade; 
- Spa iul. No iunea de spa iu ast zi practic dispare; 
- Virtualitate sau intangibilitate. Informa ia nu mai este înregistrat  

pe un suport ea are mai mult o form  abstract ; 
- Eterogenitate. Cantitate de informa ii cre te i este tot mai divers ; 
- Lipsa propriet ii. Oamenii utilizeaz  tot mai mult  informa ie dar 

nu sunt neap rat i proprietarii acesteia. 
Este de altfel singura marf  a c rei cantitate cre te prin consum, 

acesta este un paradox al informa iei, multiplicarea ei din nimic. 
Toate aceste fac din informa ie un produs greu vandabil, uneori 

scump. Nu exista tradi ie în plata informa iei. Acesta este i motivul care a 
dus la amplificarea pirateriei, în domeniul filmului, muzicii sau al 
programele de calculator. În rile mai pu in dezvoltate, inclusiv în Romania 
fenomenul este îngrijor tor.  

Faptul c  nu se mai cite te a devenit un cli eu, totu i s-ar putea s  fie 
o fals  problem , poate corect ar trebui s  spunem c  se cite te mai pu in, 
de i oferta libr riilor i editurilor este tot mai mare.  

Un studiu recent arat  c  Romania ocup  unul dintre ultimele locuri 
din Europa la num rul c r ilor citite. Peste jum tate dintre adul i n-au citit 
nici o carte în ultimul an. În timp ce în rile dezvoltate 80-90 % dintre 
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adul i citesc cel pu in o carte pe an, iar între 20 i 30 % citesc cel pu in o 
carte pe lun . (3)  

Tinerii nici ei nu mai citesc foarte mult, pentru c  au alte preocup ri, 
au alternative, existe alte tenta ii i distrac ii cum ar fi de exemplu jocurile 
pe calculator. Aceasta a devenit o problem  serioas  pentru c  a creat 
dependen a de calculator, cu consecin e grave asupra s n t ii în special la 
nivelul ochilor sau sistemului muscular i a celui osos. Tehnologia a dus la 
schimbarea comportamentului, tinerii no tri sunt tot mai izola i, însingura i, 
retra i, comunic  numai prin e-mail, socializeaz  pe facebook, nu se mai 
joac , nu mai fac mi care, nu mai fac sport.  

Pentru unii comentatori, epoca actual  marcheaz  sfâr itul 
bibliotecii. Calculatorul, internetul, crizele economice, reducerea cheltuielilor 
publice i închiderea unor biblioteci au condus la discu ii despre sfâr itul 
bibliotecii ca institu ie social . Totu i în lume se construiesc tot mai multe 
biblioteci. ALA (Asocia ia Bibliotecilor Americane) a publicat de curând o 
carte cu titlul Planificarea bibliotecilor viitorului nostru: blueprint

1
 pentru 

2025, o prognoz  care ne asigur  c  cel pu in pentru urm torul deceniu nu 
se întrevede o dispari ie a bibliotecilor. (4) 

În ultimul timp fenomene precum, abandonul colar, analfabetismului, 
sc derea interesului pentru lectur , lacune în cultura general , sau incultura 
au atins niveluri îngrijor toare. Ce se va întâmpla în cazul dispari iei 
bibliotecilor? 

Problemele bibliotecilor române ti sunt problemele întregii societ i. 
Ar fi o naivitate s  credem c  vom putea avea înv mânt, cultur , biblioteci 
performante f r  o economie s n toas . 

Din p cate în ultimii 20 de ani aproape to i indicatorii specifici 
bibliotecii au sc zut: num rul bibliotecilor, num rul cititorilor, num rul 
volumelor împrumutate, singurul care a crescut a fost num rul volumelor 
achizi ionate, a  spune firesc având în vedere explozia informa ional  i 
editorial . 
  De peste 20 de ani bibliotecile se confrunt  cu acelea i probleme: 

- finan are insuficient ; 
- salarii sc zute ale personalului; 
- schimb ri legislative prea dese; 
- sc derea interesului, în special al tinerilor, pentru lectura.  
La acestea se adaug  lipsa managerilor de profesie, necunoa terea 

metodelor i a tehnicilor managementului, ale marketingului, nerespectarea 

                                                           
1Schi  albastr  folosit  în proiectare 
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principiilor organiz rii ergonomice a muncii, absenta normativelor de 
munc  sau lipsa unor metodologii pentru recrutarea, selec ia, încadrarea, 
promovarea i evaluarea performan elor personalului i multe altele. 

Probleme exista în toate procesele de munc  din bibliotec . 
Principala problema a dezvolt rii colec iilor o reprezint  lipsa 

resurselor financiare pentru achizi ia de carte dar i pentru baze de date, e-

book-uri sau pentru abonamentelor revistelor. 
Din p cate bugetele necesare acestui proces nu au inut deloc pasul 

cu explozia informa ional  i editorial  am putea spune c  dimpotriv  s-au 
aflat într-o situa ie invers , ele au sc zut an de an. Iar bibliotecile mici 
colare sau comunale se afl  într-o situa ie dramatic , aceasta de mul i ani 

nu au mai primit o carte. 
Solu ii exist : folosirea altor c i pentru dezvoltarea colec iilor, 

dona ii, c utarea de sponsori, negocierea cu editurile pentru ob inerea unor 
reduceri, mai mult  rigoare în selec ia documentelor sau plata unor servicii, 
aceasta trebuie f cut  cu multa pruden  deoarece putem pierde cititorii. 

Situa ia prezent  se datoreaz  în mare parte faptului c  una dintre 
cele mai importante func ii ale managerului, planificarea, este neglijat , 
determinând o anumit  lips  de perspectiv  i haotizare a activit ii 
bibliotecilor. Bibliotecile nu au viziune, nu au planuri, nu au proiecte, 
programe si strategii. 
 Condi iile în continu  schimbare ale lumii contemporane, cre terea 
enorm  a volumului i a variet ii materialelor documentare, cre terea 
vertiginoas  a pre urilor publica iilor, introducerea noilor tehnologii, 
modificarea structurilor de organizare a cercet rii i a celor institu ionale, 
precum i resursele financiare limitate fac din planificare o cerin  vital  i 
de mare actualitate. Planificarea trebuie s  fie nucleul întregii activit i 
manageriale. 
 Cu toate acestea procesul de planificare continu  s  fie neglijat în 
biblioteci ca i în multe alte organiza ii. Motivele sunt multiple. S-a format 
ideea gre it  c  planificarea ar fi un proces necesar numai în structurile 
economice, nu i în cele culturale. Cei mai mul i dintre managerii 
bibliotecilor evit  s  fac  o planificare adecvat , motivând c  este un proces 
prea dificil, care necesit  mult timp. Al ii pur i simplu nu tiu s  o fac .  
 Afirma ii de genul “în aceast  perioad  de permanente transform ri, 
planificarea este o ac iune hazardat ” sau “nu avem timp pentru planificare 
deoarece suntem prea ocupa i cu treburile curente” sunt des întâlnite în 
lumea managerilor de biblioteci. 

 18 



Studii de Biblioteconomie i tiin ele Inform rii / Library and information Science Research, Nr. 17/2013 
 

 În cele mai multe cazuri managerii se bazeaz  pe intui ie în luarea 
deciziilor. Din p cate experien a, intui ia, prezen a de spirit, calit ile 
intelectuale nu mai sunt suficiente, mediul actual este prea complex, 
rezultatele sunt influen ate acum de prea multe variabile. 

Probleme sunt i în zona motiv rii. Cele mai mici salarii din cultural  
i educa ie le g sim in biblioteci. Acest lucru determin  nemotivarea, stresul, 

oboseala profesional  psihic  i permanenta preocupare de a g si un post 
mai bine remunerat. 

O alt  mare problem  o reprezint  blocarea posturilor, chiar i marile 
biblioteci î i desf oar  activitate cu un sfert sau cu o treime din personalul 
necesar. Un exemplu concludent este chiar Biblioteca Na ional  a României. 
Iar în micile biblioteci situa ia este i mai trist , g sim posturi cu jum tate 
de norm  sau biblioteci colare f r  bibliotecari. 

În afara marilor biblioteci care au implementat sisteme integrate ce 
pot administra întreaga activitate, pentru cele mai multe informatizarea este 
un vis deoarece echipamentele si programele sunt din cei în ce mai 
costisitoare. Bibliotecile din rile dezvoltate se concentreaz  în prezent pe 
diversificarea i automatizarea serviciilor. Preocup rile lor au în vedere:  

- Accesul deschis la publica ii (Open access); 
- Digitizarea documentelor; 
- Crearea platformelor de e-learning; 

- Proiectarea depozitele institu ionale (repozitoare).  
La acest capitol suntem mult în urma rilor dezvoltate i chiar a 

celor mai pu in dezvoltate. O simpl  c utare în Open DOAR, un registru al 
repozitoarelor arata c  în Germania exista 170 de depozite institu ionale, în 
Kenia 10 , în timp ce in Romania numai unul. (5) 

Probleme ridic  deja i c r ile electronice (e-book) mai ales în 
privin a licen elor i a împrumutului. 

De i avantajele e-book sunt evidente: 
- se reduce spa iul de depozitare, practic no iunea de spa iu dispare 
- varietatea dispozitivelor de citire  
- portabilitatea  
- capacitate mare de stocare, un singur dispozitiv poate înmagazina 

mii de c r i în format electronic; 
- adaptabilitatea i func ionalitatea – capacitatea de c utare este 

complex  (cuvinte, expresii, subiecte), iar ad ugarea de con inut este foarte 
rapid   

- valoarea ad ugat  prin oferta informa ional  multimedia. 
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Exista i numeroase dezavantaje: 
- lectura greoaie pe ecran, ochii obosesc mai repede; 
- capacitatea sc zut  a bateriilor i dependen a de înc rc toare 
- probleme legat  de securitate si copyright 
- probleme cu licen ele i împrumutul 
- costuri prea mari pentru dispozitivele de lectur  
Trebuie s  ne întoarcem la carte, la lectur , la cultur , la art , la 

spiritualitate altfel devenim, dac  nu cumva am devenit deja, o colonie a 
rilor dezvoltate din Vest. Probabil c  economic nu îi putem ajunge dar 

cultural este posibil. 
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