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Cadru general 
 
Informaţia ca resursă importantă pentru progresul mediului economic 

a fost evidenţiată de multă vreme – chiar înainte de cel de-al doilea război 
mondial –, dar adevăratul său rol în acest domeniu, recunoscut unanim, s-a 
evidenţiat numai după 1980. În mod tradiţional, această resursă se afla doar 
în atenţia bibliotecilor specializate de pe lângă marile companii care o 
exploatau în interes imediat. Treptat, specialiştii din economie şi-au dat 
seama de marea influenţă pe care informaţia o are asupra succesului unei 
firme. Impactul pe care tehnologia informaţiei o are asupra accesului la 
informaţie – graţie tehnicilor de înregistrare a acesteia – a schimbat 
percepţia managerilor asupra acestei resurse, pe care au integrat-o între 
resursele de bază ale companiilor.  

Englezul T. Stonier în lucrarea The wealth of information: a profile of 
the past industrial economy, (1) apărută în 1983, introduce conceptul de 
societate a informaţiei. Doi ani mai târziu, în 1985, americanii M.E.Porter 
şi V.E.Millar, (2) reiau acest concept aprofundându-l, punând accent pe 
avantajele reale pe care informaţia o are pentru firmele comerciale şi 
industriale. 

Urmărind preocuparea specialiştilor pentru informaţie, nu putem 
omite pe N. Moore, care în revista British Book News, din august 1990 (3), 
demonstrează cum dezvoltarea tehnologică a Revoluţiei Industriale se  
,,bazează pe fiecare bit“, care nu trebuie pierdut. Acest lucru este foarte 
evident, comentează autorul englez, în ţările cu o puternică infrastructură 
industrială, cum sunt, de exemplu, Marea Britanie şi S.U.A. 

Dezvoltarea şi influenţa tehnologiei informaţiei în domeniul economic 
au determinat în ultimul deceniu modificări în organizarea şi funcţionarea 
tuturor structurilor industriale şi comerciale din Europa. Totodată s-a produs 
o mutaţie şi în organizarea economică a ţărilor europene plecându-se de la 
conceptul emis de E. F. Schumacher (4) şi exprimat în fraza  ,,ceea ce este 
mic este şi frumos” (small is beautiful), adoptat ca bază pentru dezvoltarea şi 
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creşterea economică a ţărilor vestice. Acest concept, însuşit si aplicat de 
Comisia Europeană a însemnat sprijin pentru micilor sectoare economice, 
avându-se în vedere îndeosebi întreprinderile mici şi mijlocii si cuprinde 
două aspecte: unul se referă la îmbunătăţirea mediului lor de afaceri, în 
general, iar celălalt la sprijinirea cu informaţii referitoare la producţie, 
desfacere, cooperare.  

Există şi o altă direcţie a Uniunii Europene care se ocupă numai cu 
probleme de informare (biblioteci specializate şi difuzarea informaţiei), 
DGXIII. În 1987, această direcţie a organizat un seminar având ca temă 
nevoile de informare ale micilor întreprinzători. S-au propus o serie de 
măsuri privind o informaţie accesibilă şi relevantă care să sprijine această 
categorie de producători.  

O altă tendinţă a luat naştere din noua atitudine faţă de informaţie a 
ţărilor din estul Europei, care au trecut de la o economie centralizată spre un 
alt gen de economie care se bazează pe conceptul de marketing şi competiţie 
internă. Acest nou concept până în 1989 nu făcea parte din cultura lor 
economică. Fostele ţări comuniste aveau o economie planificată, bazată mai 
degrabă pe cercetare şi producţie decât pe organizaţii financiare orientate 
spre activităţi comerciale în care un rol esenţial îl au specialiştii în 
informare, care stabilesc costul efectiv al informaţiei de acest gen, aşa cum 
se întâmplă în SUA şi în alte ţări puternic dezvoltate industrial. Efectul noii 
orientări asupra fostelor ţări comuniste a produs mai întâi o bulversare 
aproape totală a activităţii instituţiilor lor informaţionale. Desfiinţarea 
CAER şi a organismelor sale de sprijin informaţional coordonate de gigantul 
VINITI de la Moscova, a condus, în aproape fiecare fost stat comunist, la 
prăbuşirea instituţiilor de informare ştiinţifică şi tehnică făcute după model 
sovietic şi destinate unei economii centralizate. 

La noi, prosperul INID din anii 1970, trăieşte doar din câteva 
contracte de cercetare oferite mai degrabă din clemenţă decât din cerinţe 
informaţionale. Acest institut naţional de informare care odinioară număra 
câteva sute de persoane, integrate în sectoare economice bine definite, are 
azi doar câteva zeci, cele mai multe în pragul pensiei. Chiar dacă oficial el 
există, în realitate, neadaptarea sa la cerinţele informaţionale ale economiei 
de piaţă care, de altfel, nici nu-l solicită – investiţiile, cele puţine care se fac, 
vin deja cu documentaţia făcută aiurea şi nu au nevoie de informaţii 
economice locale – va duce în timp, probabil, la dispariţia lui fizică. 

Utilizarea informaţiei ca o atitudine culturală, aşa cum preconiza 
într-o comunicare prezentată la Conferinţa IFLA, M.B. Negrao (5), încă din 
1990, diferă de la o ţară la alta. Într-un fel, de pildă, sunt gândite aceste 
lucruri în ţările germanice şi în alt fel în unele ţări romanice. Dar nu acesta 
este cel mai important lucru. Importantă este noua orientare în activitatea 
bibliotecilor. Acestea îşi concentrează atenţia din ce în ce mai mult spre 
informaţia care derivă din publicaţii. 
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Noile tendinţe  
 

Societatea contemporană se corectează printr-o dinamică a dezvoltării 
informaţiei şi prin existenţa a numeroşilor furnizori de informaţii proveniţi 
fie din structurile proprii ale diferitelor organizaţii, fie din organizaţii 
publice sau organizaţii private. 

În ciuda diferenţelor înregistrate între bibliotecile vestice si cele estice 
în privinţa modalităţilor de abordare a informaţiei de piaţă, există câteva 
tendinţe comune: 

1. Deplasarea interesului de la documentul primar, privit ca entitate 
nediferenţiată, la informaţia conţinută de acesta. 

2. Influenţa tehnologiei informaţiei asupra livrării şi utilizării 
informaţiei. 

3. Rolul tot mai important al profesionaliştilor din biblioteci şi 
informare în cadrul diferitelor structuri sociale şi economice. 

4. Creşterea cererilor de specialişti în informare pe piaţa muncii din 
lumea afacerilor. 

5. Cerinţe superioare de calificare pentru profesioniştii sau 
intermediarii din informare. 

6. Rolul tot mai important al furnizorilor de informaţii în relaţia cu 
utilizatorii finali. 

7. Creşterea rolului agenţiilor ca intermediari de informaţii. 
8. Creşterea importanţei informaţiei ştiinţifice în mediul de afaceri 

şi cel tehnico-ştiinţific. 
 

 Servicii interne de informare 
 

În urmă cu un deceniu P. Burton (6) atrăgea atenţia asupra impactului 
major pe care tehnologia informaţiei îl are în dezvoltarea unor sisteme 
proprii de informare în cadrul diferitelor companii, oprindu-se asupra naturii 
acestei schimbări şi consecinţelor sale asupra dezvoltării informaţiei în 
perioada următoare. 

Trei ani mai târziu, englezii N. Moore şi J. Stelle (7) evidenţiau rolul 
tehnologiei informaţiei în activitatea internă a unor firme în controlul 
comenzilor producţiei şi vânzarea produselor. Treptat, personalul firmelor 
naţionale şi multinaţionale a devenit familiar cu acest gen de activitate 
operând atât cu date interne cât şi cu date externe. Acest personal este 
orientat şi controlat de experţii în informare. 

Cu câteva decenii în urmă, sistemele de management al informaţiei 
aveau dificultăţi în a stăpâni chiar informaţia financiară la operarea de date 
interne şi externe. Ulterior, prin perfecţionarea Sistemelor executive de 
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informare (Executive Information Systems – EIS) şi a Sistemelor de sprijin al 
deciziilor (Decision Support Systems – DSS) care au apărut comercial spre 
mijlocul anilor optzeci, a devenit posibilă integrarea diferitelor tipuri de 
servicii şi informaţii pe care bibliotecile le puteau oferi în tranzacţiile 
economice. E vorba chiar de acele servicii care vin în întâmpinarea 
aşteptărilor managerilor.  

Sistemele de management al informaţiei încep să se impună în SUA 
începând din 1980 şi abia zece ani mai târziu în Europa. Primele ţări 
europene în care aceste sisteme sunt introduse şi devin eficiente sunt ţările 
scandinave, urmate de Marea Britanie şi Germania. British Telecom este una 
din marile companii care aplică sistemul EIS atât pentru informaţiile externe 
şi interne cât şi pentru informaţiile confidenţiale ale companiilor britanice. 
Aşa cum preciza Higley (8) în 1999, oamenii de afaceri s-au lăsat destul de 
greu convinşi de avantajele informaţiei electronice: acces rapid, evaluare şi 
interpretare sigure. Unele eşecuri ale informaţiei electronice la început i-au 
făcut pe unii extrem de reticenţi – teama de a nu fi furaţi, de a-şi pierde 
investiţiile, de a nu mai putea să-şi păstreze confidenţial unele date etc. 

Dacă toate companiile deţineau iniţial câte o mare bibliotecă 
specializată, treptat ele şi-au dezvoltat şi departamente de informare, precum 
şi departamente de prospectare a pieţelor, şi-au angajat apoi planificatori 
strategici – toate acestea în strânsă legătura de achiziţia, interpretarea şi 
diseminarea informaţiei. 

Căile prin care informaţia electronică a pătruns în companii sunt tot 
atât de diverse ca înseşi companiile. Creşterea informaţiilor a determinat 
mutaţii importante în managementul companiilor. Astfel, companiile care 
deţineau numeroase informaţii şi erau dezvoltate tehnologic au fost şi 
primele care şi-au format specialişti de înalt nivel în informare al căror rol a 
devenit astăzi de prim ordin în societatea informaţiei.  

În lucrarea Perspectives in information management, (9) Oppenheim 
enumeră obligaţiile contemporane ale managerului de informaţii, care merg 
de la regăsirea informaţiei pentru standardele şi patentele internaţionale până 
la identificarea şi valorificarea documentelor respective. Informaţia şi 
rapiditatea mânuirii acesteia stă astăzi în centrul atenţiei tuturor companiilor. 

Un studiu întocmit de Wilson (10), în urmă cu zece ani, arată că 
majoritatea companiilor britanice a adoptat un plan strategic privind extinderea 
sistemelor de informare iar sectorul cel mai dezvoltat în acest domeniu este cel 
financiar. 

Politicile de informare diferă şi ele de la o ţară la alta. Germanii, 
cunoscuţi pentru tehnicismul lor funciar, au fost la început extrem de 
reticenţi faţă de posibilităţile tehnologiei informaţiei. În 1990, prin 
Fachinformations Programm, ei păreau interesaţi mai degrabă de exportul şi 
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importul de harware şi sofware în cadrul Uniunii Europene decât de 
aplicarea tehnologiei informării în activităţile economice. La fel, în 
Danemarca, în aceeaşi perioadă, conceptul de politică de informare era 
acceptat mai mult în teorie decât în practică.  

Interesul din ce în ce mai mare pentru perfecţionarea profesională a 
lucrătorilor care se ocupă de informare, capacitatea tehnologiei de a 
perfecţiona stocarea şi regăsirea documentelor şi necesitatea de a utiliza o 
mare cantitatea de informaţii sunt principalii factori care au făcut să crească 
rolul profesioniştilor din informare în SUA şi Europa de Vest.  

Rolul serviciilor de informare în cadrul companiilor este definit de 
C.J. Weeks în 1990 în comunicarea Information services in a large 

multinational company: ,,Noi urmărim să promovăm şi să dezvoltăm în 
întreaga companie informaţia de afaceri interne şi externe care să permită 
companiei să realizeze şi să păstreze un avans competitiv important (11). 

Tot de prin 1990 se vorbeşte din ce în ce mai frecvent de conceptul de 
manager de informaţii introdus chiar în şcolile şi departamentele de 
biblioteconomie. 

Astfel, Şcoala Regală Daneză de Biblioteconomie din Copenhaga a 
organizat în 1987 un curs în sprijinul managementului industrial. La acest 
curs s-a discutat intens despre organizarea sistemelor de informare ale 
companiilor. Tot cu acest prilej, s-a organizat şi un curs de management al 
informaţiei pentru profesioniştii din informare. De asemenea, Departamentul 
de Ştiinţa Informării de la Universitatea din Sheffield (Marea Britanie) oferă 
din 1988 un master în sisteme de informare şi managementul informaţiei 
economice şi industriale. Acest master a fost extins, prin învăţământ la 
distanţă, în 1990, în Portugalia. 

Odată cu apariţia bazelor de date online, spre sfârşitul anilor 1960, 
creşte şi rolul broker-ilor de informaţii. Aceştia apar mai întâi în bibliotecile 
şi departamentele de informare ale corporaţiilor. Odată cu dezvoltarea 
bazelor de date specializate – primele fiind în domeniile financiar şi juridic – 
şi a producţiei de CD-ROM, broker-ii încep căutarea sistematică de pieţe de 
desfacere. Rolul specialistului în informare, ca implementator a sistemelor 
noi, dar şi ca educator al utilizatorilor finali în folosirea noilor media, devine 
tot mai important în deceniul al nouălea. În 1990, The Financial Times îşi 
trimite jurnaliştii să se iniţieze în utilizarea tehnologiei noi legate de 
achiziţionarea şi diseminarea informaţiei. 

Se depune un efort deosebit spre dezvoltarea sistemelor  ,,prietenoase 
cu utilizatorii” care urmăresc diminuarea impactului negativ pe care 
tehnologia informaţiei, în general, greoaie, o produce asupra utilizatorului. 

Folosirea produselor reţelelor de informare reflectă una din tendinţele 
contemporane în cadrul fiecărei companii.  
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Mişcarea spre descentralizare care a afectat departamentele de 
informare vechi, divizate acum în structuri mai mici pentru anumite grupuri 
de utilizatori, reprezintă o altă tendinţă în domeniul informării. Există o 
firmă în Marea Britanie numită Task Forse Pro Libra care sprijină cu unităţi 
de informare mici, relativ ieftine, multe firme comerciale. N. Moore, în 
lucrarea The emerging market for librarians and informations workers in the 
UK (12), identifică 10 categorii de activităţi pe piaţa informaţiei, desfăşurate 
de această firmă, activităţi care privesc, între altele, managementul 
înregistrărilor, informaţia de management, informaţia de cercetare etc. Firma 
dispune astăzi de 3600 locuri de muncă întrucât volumul cererilor de 
informaţii este mare. Din personalul de care dispune această firmă, numai 
20% sunt bibliotecari sau specialişti în informare, restul având alte calificări, 
ceea ce creează anumite dificultăţi în transmiterea rapidă a informaţiei. 

Extinderea firmelor mici şi mijlocii în Uniunea Europeană, începând 
din 1990, care au nevoie de studii de fezabilitate, a făcut ca cererile de 
informaţii documentare să crească. C. Karlsson în lucrarea The 
competitiveness of European Industry (13) analizează impactul informaţiei 
produse de biblioteci în domeniul industrial. El ajunge la concluzia că 
bibliotecile tradiţionale nu s-au integrat, din păcate, suficient şi eficient în 
piaţa de informaţii industriale; în schimb au apărut alţi furnizori care sunt 
mult mai agresivi, deşi mai puţini pregătiţi pentru această muncă.  

Cu toate că există o oarecare tradiţie a bibliotecilor americane şi 
engleză să ofere informaţii tehnice şi comerciale, totuşi această activitate a 
rămas multă vreme oarecum periferică. Abia prin crearea unor servicii 
speciale în acest sens, cum este Business Information Service la Biblioteca 
Naţională din Marea Britanie sau SATIS la Biblioteca Naţională a Noii 
Zeelande, colecţiile bibliotecilor sunt exploatate sistematic pentru piaţa 
industrială. Încercări timide în acest sens sunt făcute şi la Biblioteca 
Naţională a Scoţiei şi la Biblioteca Naţională Tehnică a Danemarciei. 

Nu numai bibliotecile naţionale, dar şi bibliotecile universitare încep 
să caute sectorul economic şi comercial. Aşa procedează bibliotecile a patru 
colegii tehnice din Norvegia sau Biblioteca Universităţii Politehnice din 
Marea Britanie. 

Totodată, numărul agenţiilor furnizoare de informaţii, bazate sau nu 
pe colecţiile anumitor biblioteci, este în creştere. Agenţiile regionale, de 
exemplu, din ţările dezvoltate, dar şi din cele în curs de dezvoltare, oferă 
informaţii ca ingredient al succesului. În Spania, guvernul regional basc 
finanţează un centru regional (Centro Para Dessarrollo de la Empresea) care 
oferă servicii tehnologice şi de marketing ca parte a efectului de revitalizare 
a regiunii. Serviciul de informare al acestui centru, bazat pe căutări online, 
joacă un rol major şi este extrem de activ în transferul de informaţii între 
întreprinderile basce şi clienţii săi. De asemenea, un institut din Valencia 
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pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMPRIVA), al cărui obiectiv este de a 
sprijini dezvoltarea regiunii, cuprinde şi o secţie de informare industrială. 

Guvernul Germaniei, Departamentul pentru Economie, dezvoltă 
începând din 1991, un proiect legat de serviciile de informare pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii (Klein und mittelsandischer Untermehmen, 
KMU) cu referire la informarea asupra brevetelor şi mărcilor. Acest 
departament cooperează în strânsă legătură cu Biblioteca de Informare 
Tehnică din Hanovra care se ocupă cu transferul informaţiei tehnologice. 
Biblioteca funcţionează ca un canal de legătură între industria locală şi 
Universitatea din Hanovra. 

Legat de aceeaşi problemă a brevetelor, J. Zahradil (14) a făcut un 
studiu extensiv asupra cerinţelor şi deprinderilor utilizatorilor de la 
Academia de Ştiinţe din Praga. Aceştia par a fi în mai mică măsură interesaţi 
de brevete în comparaţie cu specialiştii germani.  

De altfel situaţia din fostele state comuniste în domeniul informării, 
chiar din cele mai dezvoltate, ca Germania de Est şi Cehoslovacia, nu este 
deloc foarte bună datorită dificultăţilor cauzate de ieşirea din sistemul 
economiei centralizate. În comparaţie cu Germania de Vest, unde există o 
economie de piaţă, descentralizată şi unde informaţia contribuie la progresul 
ţării, în Germania de Est, datorită faptului că întreprinderile industriale nu 
sunt încă competitive, rolul strategic al informaţiei nu s-a făcut încă simţit. 

Totuşi, deşi au trecut numai cincisprezece ani de la înlăturarea 
regimurilor totalitare din Europa Centrală şi de Est, serviciile de informare şi 
de consultanţă încep să ofere economiilor din fostele ţări comuniste 
informaţiile necesare redresării lor economice. Cele mai multe dintre aceste 
informaţii provin din bibliotecile tehnice. Aşa se prezintă situaţia în 
Bulgaria, unde biblioteca cea mai importantă, Biblioteca Centrală Ştiinţifică 
şi Tehnică – conform informaţiilor pe care le deţinem – oferă informaţii 
celor 682 de biblioteci industriale din întreprinderi sau unităţi de cercetare şi 
administrative cu peste 1000 de bibliotecari. Asemenea biblioteci 
funcţionează şi în Polonia. 

Funcţia de bază a bibliotecilor româneşti rămâne, din nefericire, cea 
de furnizor de publicaţii fie pentru lectura în sală, fie pentru împrumutul la 
domiciliu. Biblioteca Institutului Naţional de Informare Documentare 
(INID), cea mai mare bibliotecă tehnică din ţară (circa 2 milioane volume), 
odinioară extrem de utilă în transferul informaţiei ştiinţifice şi tehnice, este 
astăzi complet inutilizabilă deoarece, în urma pierderii localului în care se 
afla, colecţiile au fost băgate în saci şi duse undeva în Comuna Măgurele unde 
zac şi astăzi într-un morman inform. Autorităţile naţionale nu par deloc 
deranjate de această situaţie, dovadă că nu iau nici un fel de măsuri pentru 
salvarea acestui tezaur informaţional. 
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Marea deficienţă a bibliotecilor tehnice din fostele state comuniste 
constă în aceea că ele nu au fost gândite spre a răspunde nevoilor de informare 
imediată a utilizatorilor din sectorul economic. Chiar dacă astăzi cererile de 
informaţii tehnice sunt încă reduse în ţările foste comuniste, se estimează că 
numărul acestora va creşte simţitor în anii care urmează, întrucât aceste ţări, în 
procesul de integrare în Uniunea Europeană, au nevoie de tot mai multă 
informaţie. 

În ţările din Europa de Vest, există aşa-numitele centre de inovare şi 
agenţii de transfer tehnologic care sunt puternic susţinute de guvernele 
regionale sau naţionale. Exemple de acest fel sunt numeroase: în Olanda 
există mai multe centre de inovaţii, în Elveţia CENTREDOC, în Marea 
Britanie NIMTECH şi în Belgia Technologagische Innovatiecel voor 
Vlaarderen. Aceste centre tehnologice regionale şi agenţii de dezvoltare au 
rolul îndeosebi de a-i sprijini cu informaţii pe clienţii săi, dar şi de a oferi 
servicii de consultanţă informaţională. Asistenţa şi consultanţa sunt văzute 
ca parte integrantă a lanţului informaţional. 

Un sistem propriu care combină tehnica informaţională clasică cu 
consultanţa industrială este LNETI – consiliu guvernamental de cercetare în 
Portugalia. Acest consiliu are un program de pregătire a personalului pentru 
sectorul industrial. Acest personal este apoi plasat în centrele asociaţiilor 
comerciale şi urmăresc promovarea informaţiei, pentru a instrui alte 
persoane asupra modului în care informaţia trebuie exploatată. 

Situaţia este mai puţin încurajatoare în Spania şi America Latină, unde 
bibliotecile nu cooperează cu industria aproape deloc. 

Transfer tehnologic este o sintagmă devenită loc comun în agenţiile 
unde se încurajează dezvoltarea tehnică, dezvoltarea pieţii şi transferul 
informaţiei de la o organizaţie la alta etc. Transferul poate fi de la 
universităţi la sectorul industrial, de la instituţiile de cercetare la industrie 
sau de la industrie la industrie. El poate fi local sau transnaţional şi urmează 
drumul recomandat de consiliile consultative pentru firmele care se ocupă cu 
exportul şi importul pe piaţa europeană.  

Transferul tehnologiei este paneuropean şi este sprijinit de Associatien 
Europeene pour le Transfert des Technologies de l’Innovation et de 
l’Information Industrielle (TII) care cuprinde 432 de organizaţii de sprijin, 
public şi private, din 19 ţări europene. Rolul său este de a încuraja şi a sprijini 
dezvoltarea serviciilor care se ocupă cu inovaţia profesională în Europa unde 
sunt incluse şi serviciile de informare. Un program special este dedicat 
serviciilor de marketing al informaţiei. TII, de asemenea, sprijină şi aşa-
numita Reţea de Cereri Tehnologice – un serviciu tehnologic de broker-aj, 
coordonat de Comisia Europeană. 

Majoritatea structurilor prezentate mai sus sunt finanţate de stat – în 
unele cazuri numai parţial, completându-şi bugetul din venituri proprii. 
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Sectorul privat şi camerele de comerţ  
 

În cadrul profesiunii de bibliotecar şi specialist în ştiinţele informării o 
dezvoltare deosebită cunoaşte broker-ajul de informaţii – servicii de informare 
contra cost. Deşi primul broker de informaţii a apărut în Franţa încă din 1930, 
aşa cum precizează Crawford în lucrarea Information broking: a new career 

in information work (15), SUA este ţara a dezvoltat acest serviciu de broker-
aj. Abia din 1980, Marea Britanie are primul bibliotecar-broker. După această 
dată, numărul ţărilor care şi-au dezvoltat servicii de broker-aj este în continuă 
creştere. Între serviciile de acest gen, cele mai eficiente sunt Serviciile de 
Informare de Afaceri ale lui Financial Times din Marea Britanie şi Oficiul 
Danez Tehnic. Deşi aceste servicii sunt apte să opereze în întregul sector de 
afaceri, ele se limitează la puţini clienţi, şi piaţa industrială rămâne încă destul 
de redusă. 

Este important de ştiut că evidenţa dezvoltării acestui sector este ţinută 
din anul 1989 de European Information Researchers Network (EIRENE) 
care are peste 60 de membri în 16 ţări. Un rol important în furnizarea 
informaţiei pentru industrie în Franţa şi Germania îl au camerele de comerţ. 
Acestea organizează cursuri de iniţiere pentru a răspunde optim cererilor de 
informare ale industriei locale. A început să se creeze chiar o infrastructură 
pentru dezvoltarea acestor servicii. Franţa, de exemplu, are o reţea de baze 
ale companiilor franceze care poate fi accesată de orice membru al camerei 
sau de altă persoană interesată în găsirea de parteneri de afaceri.  

Un serviciu de informare de acest gen, foarte bine organizat, este cel 
al Camerei de Comerţ din Strasbourg. 

În Marea Britanie, camerele de comerţ dezvoltă servicii de informare 
independente de biblioteci. Asociaţia Camerelor Britanice de Comerţ 
coordonează o reţea de Servicii de Informare pentru Afaceri. 

 
Concluzii   
O caracteristică a epocii contemporane este faptul că informaţia a 

devenit un important serviciu de sprijin client în cadrul multor activităţi 
profesionale, un partener eficient pentru bănci şi servicii de consultanţă, 
pentru firmele industriale şi comerciale în toate sectoarele de muncă de la 
organizarea internă până la mediul lor de afaceri. 

Ţările foste comuniste, intrate de curând în UE sau care urmează să 
intre, ca România şi Bulgaria, vor trebui să depună eforturi susţinute pentru 
a-şi integra informaţia în mediul lor de afaceri, astfel încât aceasta să 
răspundă pe deplin dictonului contemporan ,,information is money “.    
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