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Rezumat 

 

Prin subiectul abordat în lucrarea de fa  ne propunem s  subliniem rolul 
crucial pe care îl joac  biblioteca universitar  în facilitarea, din perspectiva noilor 
tehnologii informa ionale i comunica ionale, accesului la resursele electronice. 
Vreme îndelungat  s-a considerat, chiar în mediul academic, c  Internet-ul va 
înlocui biblioteca i c  nu o s  mai fie necesar  cheltuirea unor sume importante 
de bani pentru achizi ionarea resurselor informa ionale. Lucru infirmat în ultimii 
ani când s-a demonstrat c  nu toate informa iile accesibile pe net sunt gratuite i 
pertinente i c  utilizatorii trebuie s  de in  unele abilit i legate de cultura 
informa iei pentru a fi capabili s  st pâneasc  informa ia i s  o utilizeze într-un 
mod eficient. În acest context vom încerca s  identific m factorii care conduc la 
necesitatea utiliz rii resurselor electronice, vom analiza rolul pe care îl joac  
biblioteca universitar  în eficientizarea accesului la acest tip de resurse, implicit 
instruirea utilizatorilor, vom sugera modalit i de colaborare între cadrele didactice 
universitare i bibliotecari etc. Din punct de vedere managerial vom analiza câteva 
aspecte importante de care trebuie s  se in  seama în luarea deciziei de a 
achizi iona sau nu o resurs  electronic : selec ia, tipul de achizi ie, legalitatea, 
monitorizarea utiliz rii etc. Dac  investi ia în tehnologie este crucial , la fel de 
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important  este investi ia în oameni. Într-o institu ie academic  ar trebui ca to i s  
cunoasc  s  utilizeze un computer, s  fie capabili s - i g seasc  informa ia 
necesar  dar, în acela i timp, s  o i evalueze din punctul de vedere al cerin elor 
informa ionale proprii. Îns , practica a demonstrat c  lucrurile nu stau tocmai a a, 
i aici intervine specialistul în informare i documentare care trebuie s  î i asume 

rolul de trainer. Acesta trebuie s  con tientizeze în primul rând c  nu to i 
utilizatorii au acelea i nevoi informa ionale. De aici i strategiile adoptate de 
training care trebuie s  fie diferen iate, în func ie de tipul de beneficiar: cadre 
didactice, cercet tori, studen i, bibliotecari. Rolul bibliotecii universitare nu se 
rezum  doar la aspectele legate de training, ci i de acces la Internet, selec ie i 
administrare resurse electronice (con inutul resursei s  vin  în sprijinul 
programelor educa ionale, costuri, modalitatea de accesare i arhivare etc.), 
asisten  tehnologic , integrarea surselor tradi ionale cu cele electronice, monitorizare 
i evaluare (cine, când i cum le utilizeaz ). În concluzie biblioteca universitar  

necesit  fonduri, personal specializat i suportul autorit ii tutelare pentru a- i 
putea îndeplini rolul de intermediar informa ional în societatea informa ional . 

 

Cuvinte cheie: resurse electronice, management informa ional, cultura 
informa iei, biblioteca universitar  

 

 

Introducere 

 
Prin subiectul abordat în lucrarea de fa  ne propunem s  subliniem 

rolul crucial pe care îl joac  biblioteca universitar  în facilitarea, din 
perspectiva noilor tehnologii informa ionale i comunica ionale, accesului la 
resursele electronice. 

Valoarea unei biblioteci, indiferent de tipul acesteia, const  nu 
numai în diversitatea i bog ia colec iilor sale, ci i în gradul de valorificare 
a poten ialului lor informa ional, întrucât misiunea oric rei biblioteci este 
aceea de a face posibil accesul rapid i eficient al utilizatorilor la informa ii 
pe orice tip de suport. În societatea bazat  pe cunoa tere func ia informativ  
a bibliotecii a devenit una dintre cele mai importante, informa ia devenind 
factorul decisiv i principal de dezvoltare în toate domeniile cunoa terii. (1) 

În contextul actual, când se produc modific ri tot mai importante la 
nivelul înv mântului în general i al celui superior, în special, iar 
st pânirea informa iei devine o cerin  din ce în ce mai stringent , un rol 
esen ial în evaluarea acesteia revine bibliotecilor universitare care, 
transformând serviciile i procesele tradi ionale prin adoptarea noilor 
tehnologii informa ionale i comunica ionale, i-au transformat func ia 
principal , de depozitar al cunoa terii, într-una de transmitere a acesteia prin 
noile mijloace.  
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Factorii care influen eaz  utilizarea resurselor electronice în 

bibliotec  

  
Resursele electronice reprezint  suportul logistic pentru prestarea 

serviciilor electronice, servicii oferite prin intermediul tehnologiilor 
comunica ionale. Avantajele care decurg din oferirea acestor servicii sunt 
intrinsec legate de rapiditatea acces rii informa iei prin eliminarea barierelor 
legate de spa iu i timp. Serviciile electronice care pot fi oferite de c tre o 
bibliotec  universitar  sunt: acces la cataloagele on line, acces la bazele de 
date on-line, servicii de referin e prin e-mail, acces la Internet etc.  

Rolul pe care îl joac  biblioteca universitar  în eficientizarea 
accesului la acest tip de resurse este unul foarte important. Îns , trebuie avut 
în vedere i influen a anumitor factori care conduc la eficientizarea utiliz rii 
resurselor electronice: tehnologia, costurile, managementul, trainingul, 
con inutul, suportul informa ional.  

În ceea ce prive te tehnologia, conexiunea la Internet trebuie s  fie 
una performant  deoarece resursele electronice necesit  u urin  în accesare 
(linie închiriat , conexiune prin satelit, conexiune Wireless, l ime 
suficient  de band  digital ). Acest lucru nu poate fi realizat decât dac  se 
fac investi ii în infrastructur  i tehnologie. Adeseori aceste aspecte mai sus 
men ionate sunt ignorate, situa ie în care factorii responsabili trebuie 
informa i de necesitatea investi iilor de acest gen. Echipamentele hardware 
(calculatoare, imprimante, scannere etc.) trebuie s  fie inute în actualitate, 
fiind recomandat 1 calculator la 10 studen i. Deci, costurile implic  
investi ii în infrastructur : re ea, hardware, software; cheltuieli legate de 
mentenan : repara ii, asigur ri, înlocuiri, update-uri; abonamente la baze de 
date on line; cheltuieli de salarizare a personalului (men inerea personalului 
tehnic de multe ori înseamn  a pl ti mai mult), de training pentru personal i 
utilizatori (computer literacy, information literacy, library literacy). Este 
necesar ca toate aceste cheltuieli a fi prev zute în buget pentru a nu ne 
confrunta cu situa ia nepl cut  de a nu avea alocate fondurile necesare. De 
exemplu, în momentul în care gândim s  achizi ion m un calculator trebuie 
s  avem în vedere c  acesta are un pre  la cump rare la care se adaug  
repara iile i actualiz rile. De asemenea, calculatoarele ar trebui înlocuite 
definitiv la cinci ani.  

Problemele legate de management se refer  la selec ia i procedura 
de achizi ie a resurselor electronice, la implica iile legale i la organizarea 
informa iei. În prezent sunt disponibile diverse moduri de acces pentru 
resursele electronice, deci nu mai este atât de simplu ca în cazul 

 67 



Agnes Erich – Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utiliz rii resurselor electronice 
 

 

documentelor tradi ionale deoarece exist  editori i agregatori diver i. 
Accesul poate fi full text (on line sau la livrarea documentului) sau prin 
abonare anual , cu men iunea c  în fiecare an abonamentul trebuie 
reevaluat. Implica iile legale se refer  la aspectele legate de copyright i 
licen  care limiteaz  accesul. În acest sens avem în vedere c  exist  
utilizatori care nu au licen  i trebuie s  gândim o modalitate de accesare, 
precum i faptul c  unii editori interzic desc rcarea întregului articol. În 
ceea ce prive te organizarea informa iei, în primul rând trebuie s  tim ce 
este disponibil pe pia a informa iei i ce este relevant pentru nevoile noastre 
informa ionale. Existen a unor ghiduri de utilizare a acestora ar fi un plus 
care s  ne conving  s  achizi ion m resursa respectiv , precum i 
modalitatea de men inere a accesului, dac  ne hot râm s  nu mai 
achizi ion m resursa respectiv  (arhivarea). Statistica utiliz rii resurselor 
electronice ne ofer  informa ii importante pentru un bun management, în 
sensul c  putem aprecia ce este convenabil de cump rat sau dac  ar fi mai 
economic un împrumut interbibliotecar sau achizi ionarea de articole 
singulare.  

 Aspectele legate de training se refer  la toate categoriile de 
utilizatori ai bibliotecii: studen i, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, 
cercet tori, bibliotecari pentru care trebuie adoptate strategii diferite. 
Ace tia trebuie s  tie: 

Cum s  utilizeze un calculator 
S  con tientizeze la ce tipuri de resurse are acces universitatea 
Cum s  g seasc  sursele informa ionale relevante 

Observ m c  investi ia în tehnologie cere i investi ie în oameni. În 
cazul studen ilor i doctoranzilor este necesar  parcurgerea unui curs de 
cultura informa iei (information literacy) care s -i fac  capabili a se 
descurca în multitudinea de informa ii disponibile. Cadrele didactice i 
cercet torii sunt interesa i de nout ile în domeniul lor de interes, astfel c  ar 
fi util  o informare a acestora privind noile achizi ii. Bibliotecarii, ca i 
intermediari între diversele tipuri de utilizatori i resursele electronice, sunt 
obliga i în a se perfec iona continuu în ceea ce prive te diferitele moduri de 
acces la informa ie. Lipsa cuno tin elor privind noile tehnologii, lipsa 
fondurilor pentru achizi ionarea resurselor i serviciilor on line conduc la 
limitarea utiliz rii acestora, de aceea trainingul este un aspect de care trebuie 
s  se in  seama în politica managerial  a institu iilor de înv mânt 
superior.  

Con inutul resurselor electronice poate proveni din c r i electronice, 
periodice on line sau repositories (depozite) institu ionale. De asemenea, ar 
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fi util s  se asigure accesul i la resursele electronice apar inând unor ri 
mai pu in dezvoltate cum ar fi SCIPIO (Scientific Publishing and 
Information Online) sau SciELO (2) (Scientific Electronic Library On line). 
Un depozit institu ional important este cel al Bibliotecii Centrale 
Universitare Bucure ti care cuprinde articole ale cadrelor didactice din 
Universitatea Bucure ti; teze de doctorat sus inute în cadrul Universit ii 
Bucure ti; diserta ii master ale studen ilor din Universitatea Bucure ti; 
lucr ri editate în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Bucure ti. 

Suportul informa ional este oferit atât de mediul tradi ional cât i de 
cel electronic. Colec iile printate sunt înc  importante în mediul universitar 
datorit  u urin ei în utilizare i pentru c  nu solicit  utilizarea unor 
tehnologii. Colec iile electronice, în schimb, necesit  utilizarea tehnologiei, 
costuri, training dar i posibilitatea arhiv rii electronice.  
 
 

Rolul bibliotecii universitare în furnizarea de solu ii  

 
Vreme îndelungat  s-a considerat, chiar în mediul academic, c  

Internet-ul va înlocui biblioteca i c  nu o s  mai fie necesar  cheltuirea 
unor sume importante de bani pentru achizi ionarea resurselor 
informa ionale. Lucru infirmat în ultimii ani când s-a demonstrat c  nu toate 
informa iile accesibile pe net sunt gratuite i pertinente i c  utilizatorii 
trebuie s  de in  unele abilit i legate de cultura informa iei pentru a fi 
capabili s  st pâneasc  informa ia i s  o utilizeze într-un mod eficient.  

Ideea de cultura informa iei are în vedere urm toarele (3): 
deprinderi IT care se refer  la cuno tin e i abilit i care permit 
unui individ s  se orienteze în sistemele de c utare din bazele de 
date i cum s  primeasc  un rezultat al c ut rii. De asemenea, se 
refer  la cunoa terea i utilizarea unui sistem de calcul. 
deprinderi de utilizare a bibliotecii în sensul de abilit i de 
g sire eficient  a informa iilor prin intermediul instrumentelor 
puse la dispozi ie de bibliotec : cataloage clasice, cataloage on 
line, baze de date, surse web etc.  
deprinderi informa ionale. Acest concept cel mai des este 
echivalat cu cultura informa ional . În special el se bazeaz  pe 
procesul intelectual al folosirii informa iei. Îns  deprinderile în 
acest sens nu sunt aplicabile doar în bibliotec , ci sunt mai mult 
orientate spre informa ie decât spre bibliotec . Cea mai 
reprezentativ  taxonomie a deprinderilor informa ionale este a a 
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numita „Big 6 Skills” (4): Definirea problemei (determinarea 
naturii problemei); Strategiile de cercetare (determinarea 
tipurilor de surse i strategii de g sire a informa iei); Localizarea 
i accesarea informa iei (g sirea surselor i depistarea informa iei 

necesare); Folosirea informa iei; Sinteza (structurarea, integrarea 
informa iei în scopul satisfacerii cât mai depline a necesit ii 
informa ionale); Evaluarea. De exemplu, utilizarea surselor 
electronice disponibile în mediul Internet nu este lipsit  de risc. 
Folosirea responsabil  a noilor medii de informare, cere ca 
utilizatorii s  aib  ni te instrumente adecvate i cuno tin e pentru 
a fi capabili s  selecteze i s  filtreze informa ia.  

 Biblioteca universitar  este departamentul care asist  activitatea 
educa ional  i de cercetare la nivel de universitate, îns  o serie de probleme 
tehnologice nu pot fi acoperite de bibliotec  ci numai în colaborare cu 
departamentul de tehnologia informa iei. Accesul la Internet i calculatoare 
este esen ial iar num rul celor din urm  trebuie s  fie suficient precum i al 
perifericelor. Facilit ile in de orarul de utilizare a calculatoarelor care 
trebuie s  fie unul permisibil. Referitor la autentificare se cere restric ionarea 
accesului la anumite materiale prin parole, precum i conservarea l imii de 
band . Acolo unde exist  limit ri de l ime de band , conservarea acesteia 
este necesar  pentru a ob ine performan e bune i pentru a eficientiza 
costurile (reducerea tehnicilor de c utarea aleatorie prin parcurgerea unor 
cursuri de reg sire a informa iilor, reducerea dimensiunile fi ierelor, 
nepartaja i prea multor fi iere, desc rcarea fi ierelor pe timp de noapte). 

În selec ia resurselor electronice factorii deciden i vor ine seama de 
urm toarele aspecte:  

Mediul on line este bine receptat? 
Se potrive te con inutul acestora nevoilor educa ionale ale 
Universit ii? 
Care sunt costurile? 
Care modalitate de furnizare implic  cele mai reduse costuri i 
este cea mai eficient ? 
Care sunt modalit ile de acordare a licen elor? 
Exist  posibilitatea arhiv rii? 
Jurnalul electronic este identic cu cel printat?  
Exist  link-uri c tre alte resurse? 
Exist  flexibilitate în c utarea în cadrul bazelor de date? 
Care este frecven a up-dat rii? 
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În momentul când s-au dat r spunsurile la întreb rile de mai sus i 
acestea sunt conforme cu politica managerial  în domeniul inform rii i 
document rii a universit ii se va alege modalitatea de achizi ie a resurselor 
electronice care poate fi un abonament anual contractat de c tre institu ie 
sau o achizi ie partajat  dac  institu ia face parte dintr-un consor iu. Un 
aspect deloc de neglijat este cel al monitoriz rii i evalu rii care se poate 
realiza prin intermediul statisticilor care ne ofer  informa ii referitoare la 
cine acceseaz  resursele electronice, când i în ce mod. Astfel, putem afla 
care este costul pe articol desc rcat i dac  poate fi mai economic de 
achizi ionat doar articolele cele mai solicitate în locul întregului jurnal sau 
dac  s-ar putea face abonamente individuale, la anumite titluri. În schimb, 
dac  rezultatele statisticilor ne arat  c  utilizarea este una insuficient , acest 
fapt ne spune c  ori utilizatorii nu sunt informa i ori exist  probleme de 
natur  tehnologic . 

Referitor la ghidarea c tre resursele electronice bibliotecarul este cel 
care este chemat s  u ureze navigarea în noianul informa ional. Acesta 
trebuie s  ofere r spunsuri la întreb ri de genul: 

La ce resurse on line are acces biblioteca? 
Care sunt cele mai adecvate resurse pentru o anumit  nevoie 
informa ional ? 
Exist  portaluri de bibliotec ? (5) 
Acestea ofer  link-uri c tre materiale care nu sunt disponibile în 
propria bibliotec  dar pot fi accesate în alte biblioteci? 

De observat c  bibliotecarul este indispensabil utilizatorului, fiind 
cel care con tientizeaz  care sunt nevoile acestuia, care ob ine feed-back-ul 
de la ace tia i care are obliga ia de a transforma feed back-ul în servicii.  

Prin func ia ei specific , biblioteca universitar  ofer  accesul la 
informa ii în concordan  cu cerin ele curriculare, asistând utilizatorii s i 
specifici în procesul de alfabetizare informa ional  dar i biblioteconomic . 
Datorit  faptului c  biblioteca trebuie s  se adapteze continuu la noile 
servicii i produse, pe care este obligat  s  le ofere, i aspectele legate de 
cunoa terea a ceea ce înseamn  cultura informa iei au devenit din ce în ce 
mai necesare. Acest fapt este valabil atât pentru bibliotecari cât i pentru 
utilizatori care au devenit dependen i de resursele electronice de informare, 
ce faciliteaz  munca de cercetare.  

Parcurgând un asemenea curs utilizatorul va fi capabil a localiza, 
organiza, evalua i utiliza etic informa ia, combinând abilit ile tehnologice 
cu cele de cercetare. (6) Ceea ce este important de subliniat în acest context 
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este necesitatea implic rii cadrelor didactice universitare în domeniul 
activit ii cu informa ia, trebuind s  con tientizeze i s  înve e s  joace rolul 
principal în asigurarea culturii informa iei. Necunoa terea tipologiilor 
documentare, a strategiilor i a tehnicilor de localizare a resurselor 
informa ionale, precum i a formelor i a modului de diseminare a 
informa iilor, cunoa terea resurselor informa ionale i localizarea lor, dar 
imposibilitatea de a le accesa sunt tot atâtea bariere în accesul la informa ie. 
Scopul culturii informa ionale este acela de a furniza fiec rui individ un 
bagaj minim de cuno tin e care s -i permit  s  utilizeze informa ia, s  aib  
competen e diverse, toate acestea într-un context legat de resursele 
informa ionale.  

Noile tehnologii sunt cele care faciliteaz  cunoa terea direct  a 
informa iei de c tre utilizator. Pentru a g si îns , într-un timp scurt, 
informa ia util  unei cerin e particulare de informare este nevoie de o 
cultur  informa ional , de cunoa terea metodelor i tehnicilor de informare 
i documentare specifice noului mediu, de abilit i de utilizare a noilor 

tehnologii. Însu irea i st pânirea metodelor i tehnicilor de informare i 
documentare coroborate cu abilit ile specifice tehnologiilor i 
instrumentelor de lucru folosite reprezint  o condi ie important  în 
dezvoltarea culturii informa ionale a utilizatorilor din spa iul universitar.  

În spa iul universitar formarea documentar  a devenit indispensabil , 
luându-se în vedere preg tirea informa ional  diferit  pe care o au studen ii 
înscri i la anul I. În acest sens este necesar  includerea în planurile de 
înv mânt a unor ore de Cultura informa iei, deoarece marea majoritate a 
studen ilor nu cunosc cum este organizat catalogul de bibliotec , cum s  
caute în acesta, cum sunt organizate colec iile bibliotecii sau ce tehnici i 
strategii de c utare s  foloseasc  pentru a reg si informa iile dorite în bazele 
de date on line.  

Astfel, necesitatea de a c p ta anumite abilit i în acest domeniu 
legat de Cultura informa ional  a devenit stringent , mai ales în mediul 
universitar, unde activit ile care necesit  cunoa terea anumitor strategii de 
cercetare sunt mult mai multe. O persoan  abilitat  din punctul de vedere al 
Culturii informa iei trebuie s  fie capabil  s : 

recunoasc  cerin a informa ional , natura i gradul acesteia.  
s  acceseze informa ia necesar  în mod efectiv i eficient. 
s  evalueze informa ia în mod critic i s  fie capabil s  o 
încorporeze în produsul final pe care îl creeaz .  
s  clasifice, stocheze i s  utilizeze manipuleaz  informa ia.  
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s  fie capabil s  aduc  plus valoare produsului final prin crearea 
de noi cuno tin e.  
s  recunoasc  importan a culturii informa ionale în procesul de 
cercetare.  

Având în vedere c  e Learning-ul este tot mai prezent în mediul 
universitar românesc este necesar s  se in  seama de faptul c  acest proces 
este dependent de prezen a resurselor electronice, de existen a platformelor 
de e Learning i de existen a unei biblioteci digitale care s  ofere cursuri, 
acces la resurse i ghiduri de cercetare. 

 Integrarea resurselor electronice cu cele tradi ionale este un alt 
aspect care trebuie avut în vedere, mai ales în ceea ce prive te politica de 
achizi ii care are la baz  procesul de selec ie. Acesta va fi gândit în sensul 
de a combina i compara sursele existente cu cele care se doresc a fi 
cump rate. Un rol important îl are accesul integrat la toate resursele 
bibliotecii prin OPAC (prin cot  i prin link). 

 Datorit  faptului c  în prezent i în sistemul educa ional ne 
confrunt m cu o criz  financiar  care conduce la numeroase constrângeri i 
achizi ionarea de resurse electronice a devenit din ce în ce mai dificil  chiar 
i prin apartenen a la un consor iu creat special cu acest scop. Lipsa 

fondurilor conduce la degradarea infrastructurii, la demoralizarea 
personalului, la lipsa utilizatorilor i, în final, la marginalizarea bibliotecii. 
Totu i, ce se poate face în acest context: 

existen a unor politici la nivel institu ional care s  asigure 
bibliotecile c  vor fi capabile s  sprijine achizi ia resurselor 
digitale 
asigurarea c  resursele vor putea fi accesate o perioad  îndelungat   
promovarea utiliz rii resurselor electronice la nivelul universit ii 
a face parte din structurile de decizie 
campanie de ob inere a fondurilor necesare 
îmbun t irea canalelor de comunicare 

 

 

Concluzii 

 
Dup  cum lesne se poate deduce, accesul la resursele electronice 

cost , este un proces complex iar biblioteca joac  un rol esen ial în 
implementare i utilizare având îns  nevoie fonduri, personal specializat i 
suportul autorit ii tutelare pentru a- i putea îndeplini rolul de intermediar 
informa ional în societatea bazat  pe cunoa tere. 
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