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Rezumat 

 

Obiectivul acestei lucrări este să discute pe scurt cerinţele funcţiei de 
director de bibliotecă în societatea informaţională, folosind Suedia anului 2012 ca 
exemplu. Au fost analizate trei reclame din Suedia de recrutare a personalului 
pentru funcţia de director de bibliotecă. Termenii apăruţi sunt trataţi pe scurt şi 
sunt trase concluziile necesare.   

 
Cuvinte cheie: informaţie, biblioteci, stiluri de leadership, Suedia 
 
 
Introducere 
 
Suedia este una din aşa numitele societăţi informaţionale – adică, 

societăţi în care informatizarea se dezvoltă rapid. Astfel de societăţi pot fi, 
de asemenea, percepute drept societăţi mobile: informaţia este uşor 
accesibilă în orice moment, în orice loc. Totuşi, informatizarea singură nu 
poate asigura întregii ţări mijloacele de existenţă, desigur. Valoarea 
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informaţiei constă în special în utilizarea care îi este dată. (1) “Cunoaşterea” 
este adesea înţeleasă ca un activ mai rafinat derivat din informaţie. 
Bibliotecile sunt instituţii importante pentru partajarea informaţiilor şi 
cunoaşterii în societate. De fapt, putem spune că ideea partajării este o 
modalitate modernă de a privi informaţia.   

Bibliotecile publice sunt foarte apreciate în Suedia. Acestea reprezintă 
o valoare consacrată în societate: 85% din suedezi consideră că bibliotecile 
sunt elemente cheie pentru funcţionarea corespunzătoare a societăţii. (2) În 
acelaşi timp, folosirea bibliotecilor este în declin. (3) Acestea sunt rezultate 
contradictorii. Respectul oamenilor pentru capacităţile bibliotecilor nu se 
reflectă în comportamentul lor real, conform acestor studii.   

Provocarea cu care se confruntă bibliotecile este evidentă, dar cum 
sunt exact poziţionaţi directorii bibliotecilor în acest context informaţional 
modern? Ce tipuri de cerinţe sunt caracteristice acestei funcţii? Şi ce tipuri 
de cerinţe ar trebui ataşate acesteia? Găsirea unui răspuns la cea de-a doua 
întrebare ar necesita realizarea unui studiu. Acesta nu face obiectul acestei 
scurte lucrări introductive. Această lucrare oferă o abordare exploratorie a 
acestei teme în lumina a trei anunţuri de locuri de muncă vacante publicate 
în Suedia în 2012.  

Metoda folosită aici va fi de a examina anunţurile de recrutare a 
personalului din perspectiva unui cadru general al înţelegerii. Cadrul 
înţelegerii, care este bazat pe aprecierile lui Hernon (4) şi Helgesson (5), şi 
pe modelul de conducere al lui Bolman şi Deals (6), este prezentat mai întâi. 
Apoi, anunţurile de recrutare a forţei de muncă vor fi citate integral (în 
traducere în limba engleză). În final, aceste elemente diferite vor fi discutate 
şi integrate într-un rezumat al discuţiei.  

 
 
Cadrul înţelegerii  
 
Leadership/management  
 

Conceptul de leadership diferă de conceptul de management.  
Bryson defineşte diferenţa dintre leadership, ca opusă mana-

gementului, în următorul mod: 
 

“…procesul prin care o persoană sau un grup încearcă să 
influenţeze sarcinile sau comportamentele celorlalţi către un rezultat final 
şi necesar. Este un proces de influenţă socială în cadrul organizaţiilor prin 
faptul că îi motivează pe ceilalţi să facă ceva care este necesar pentru a 
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îndeplini obiectivele corporaţiei. Leadershipul diferă de management prin 
faptul că managementul îndreaptă atât resursele umane cât şi ne-umane 
către un ţel, în timp ce leadershipul vizează crearea unei viziuni la care 
oamenii pot aspira.” 
 
Pe baza acestei definiţii s-ar putea spune că directorii de biblioteci 

sunt atât lideri cât şi manageri, deoarece se aşteaptă ca aceştia să implice 
atât resursele umane cât şi resursele ne-umane în crearea de valoare. Aceştia 
sunt responsabili pentru resursele umane, tehnice şi financiare ale 
bibliotecii, şi, de asemenea, pentru capitalul social gestionat de biblioteci – 
adică, dimensiunea socială a activităţilor bibliotecii în ceea ce priveşte 
egalitatea accesului, incluziunii şi făuririi comunităţii, conform aprecierilor 
lui Hillenbrand. (7) În plus, se aşteaptă ca directorul de bibliotecă să creeze 
o viziune pentru bibliotecă la un nivel mai înalt, adesea în colaborare cu 
politicieni sau cu un consiliu executiv.  

 
Patru cadre de leadership  
 

Hernon (8) a studiat procesul de a deveni director de bibliotecă 
universitară. Perspectiva pe care acesta o aplică este aceea a candidaţilor de 
succes care au acceptat recent o funcţie de conducere. Deşi nu acesta este 
principalul obiectiv al acestei lucrări, lucrarea lui Hernon aşează anunţurile 
de locuri de muncă vacante într-un context mai larg şi clarifică semnificaţia 
acestora din punctul de vedere al directorilor în funcţie. Una din întrebările 
pe care Hernon le-a pus a fost de ce fel de leadership cred candidaţii admişi 
că are nevoie organizaţia, în ceea ce priveşte modelul cu patru cadre.   

Hernon (9) a aplicat cadrul teoretic al celor patru stiluri de leadership 
definite de Bolman şi Deal (10). Modelul Bolman-Deal oferă un instrument 
de abordare a leadershipului prin patru cadre diferite. Fiecare din aceste 
cadre este, de asemenea, asociat unui rol metaforic general.  

Cele patru cadre reprezintă cadrul structural, cadrul resursei umane, 
cadrul politic şi cadrul simbolic: 

 
 
Cadrul structural (birocratul) 
 
Cadrul structural pune accentul pe eficienţă şi eficacitate. Liderii 

structurali iau decizii raţionale privind angajaţii, şi se străduiesc să 
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îndeplinească drepturile şi obiectivele organizaţionale prin coordonare şi 
control. Aceştia pun preţ pe responsabilitate şi analiză critică.  

Specializarea şi diviziunea muncii sunt folosite pentru a creşte nive-
lurile de performanţă. Problemele de performanţă pot duce la restructurare.   

 
 
Cadrul resursei umane (democratul) 
 
Cadrul resursei umane pune accentul pe individ. Liderii de resurse 

umane pun preţ pe camaraderie şi armonie în mediul de lucru, şi se 
străduiesc să îşi atingă obiectivele organizaţionale prin semnificaţia şi 
satisfacţia muncii. Aceştia recunosc nevoile umane şi importanţa 
congruenţei dintre individ şi organizaţie.   

 
 
Cadrul politic (politicianul) 
 
Cadrul politic pune accentul pe competiţie. Liderii politici pun preţ 

pe caracter practic şi autenticitate, şi se străduiesc să îndeplinească 
obiectivele organizaţionale prin negociere şi compromis.  

Aceştia recunosc diversitatea indivizilor şi intereselor, şi concurează 
pentru resursele insuficiente indiferent de conflict. Puterea este o resursă 
importantă.  

 
 
Cadrul simbolic (vizionarul) 
 
Cadrul simbolic pune accentul pe semnificaţie. Liderii simbolici pun 

preţ pe subiectivism, şi urmăresc îndeplinirea obiectivelor organizaţionale 
prin ritualuri şi ceremonii interpretative. Aceştia recunosc că simbolurile 
dau indivizilor sens, şi oferă direcţia către îndeplinirea obiectivului 
organizaţional. Aceştia recunosc unitatea şi o cultură şi misiune puternică.   

Studiul lui Hernon a constatat că directorii menţionează cel mai des 
aspectele legate de resursele umane, urmate de aspectele structurale. 
Aspectele simbolice şi politice au fost menţionate rar. Directorii trebuie să 
joace roluri diferite simultan: conform spuselor lui Hernon, “un director de 
bibliotecă este atât un lider cât şi un discipol la nivel instituţional”. Acesta 
este unul din motivele pentru care funcţia este denumită adesea în această 
lucrare cu o linie înclinată – “lider/manager.”  
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Aşa cum susţine Hernon, de asemenea, un studiu exploratoriu are 
bineînţeles limite.  

Una din limitări este aceea că procesul de angajare, sau procesul de 
aplicare pentru locurile de muncă, este destul de complicat prin faptul că 
sunt implicate câteva interese. Lucrarea de faţă îşi propune să dezvolte ideea 
acestei teme, mai degrabă decât să o explice, fapt ce ar necesita un volum 
mai mare de date.   

 
Anunţurile de locuri de muncă vacante   
 

Punctul de interes al acestei lucrări este reprezentat de anunţurile de 
angajare. Helgesson (11) a studiat recent dezvoltarea anunţurilor de angajare 
din perspectivă istorică în Suedia. Aceasta susţine că ele reprezintă un gen 
literar special. Factorii care influenţează anunţul de angajare sunt persoanele 
care creează anunţul (clientul, redactorii, designerii) şi cititorii (persoanele 
aflate în cătarea unui loc de muncă, persoanele angajate, clienţii). Între 
aceste două grupuri există o relaţie de respect reciproc, ce afectează, de 
asemenea, anunţul. Convenţiile, legile, mass media şi aspectele tehnice 
reprezintă alţi factori critici. Toţi aceşti factori fac parte din structura 
societăţii, şi desigur există, de asemenea, tendinţe în organizaţii. Helgesson 
a observat că în acest gen literar au apărut anumite schimbări: 

–  Informaţiile despre angajator au devenit un element aproape 
obligatoriu al anunţului.   

– Pe parcursul întregii perioade, cel mai răspândit mod de descriere a 
angajatorului este drept “mare, de renume şi de amploare.”  

– Aspectul care se schimbă cel mai mult este aprecierea candidatului 
ideal şi al “angajatorului bun.” 

 

Concluziile sunt, de asemenea, interesant de avut în vedere atunci 
când citim anunţurile reproduse aici – nu numai în ceea ce priveşte tipurile 
de lideri căutaţi, dar şi în ceea ce priveşte modul în care angajatorul se 
prezintă pe sine şi contextul în care liderul dorit este plasat.  

 
 
Trei anunţuri de angajare pentru Director de Bibliotecă în 
Suedia 
 
Au fost selectate trei anunţuri de locuri de muncă vacante. Toate trei au 

fost active în timpul redactării acestei lucrări. Ele oferă o analiză a aşteptărilor 
privind directorii de biblioteci într-o societate informaţională modernă.   
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Poziţia 1: Director/manager unitate (publicat în octombrie 2012) 
“Sectorul de Cultură şi Recreere include aproape 240 angajaţi. Acest sector 

cuprinde trei arii principale: Alimentaţie, Serviciul de Întreţinere Clădiri, şi Cultură 
şi Recreere. Sectorul de Cultură şi Recreere este responsabil pentru asigurarea de 
facilităţi pentru întâlniri cu acces liber pentru toate vârstele sub formă de biblioteci, 
un oficiu de proximitate al cetăţenilor, centre de activitate “şcoală după şcoală”, 
dotări pentru asociaţii sportive, şcoli culturale cu tematică specială etc. 

Gothenburgul de est caută un Manager de Sector care va fi responsabil 
pentru bibliotecile şi oficiile de proximitate ale cetăţenilor sectorului. Bibliotecile, 
care sunt localizate în Bergsjön, Gamlestaden şi Kortedala, deţin o gamă largă de 
cărţi, ziare, reviste şi alte media, în multe limbi. Bibliotecile facilitează accesul IT, 
iniţiativele de promovare a lecturii în colaborare cu şcolile, şi servicii de bibliotecă 
pentru studenţii adulţi. Bibliotecile vor juca un rol cheie în dialogurile viitoare cu 
rezidenţii împreună cu noul centrul cultural previzionat ce este construit de 
municipalitatea din Gothenburg în districtul Bergsjön. Oficiul de proximitate pentru 
cetăţeni din Bergsjön ajută rezidenţii tuturor districtelor prin furnizarea de informaţii, 
sfaturi, recomandări generale în privinţa problemelor publice.  

În calitate de Manager de Sector pentru biblioteci şi pentru oficiul de 
proximitate pentru cetăţeni, veţi fi responsabil pentru dezvoltarea şi gestionarea 
operaţiilor acestui sector, pe baza obiectivelor politice stabilite, cu un accent major 
pe colaborarea cu rezidenţii şi angajaţii. Veţi avea o responsabilitate deosebită să 
vă asiguraţi, împreună cu colegii dumneavoastră, că sectorul are o perspectivă 
amplă. Veţi fi, de asemenea, responsabil pentru iniţierea şi desfăşurarea 
problemelor de dezvoltare din cadrul districtului, în cooperare cu colaboratorii 
interni şi externi. Veţi coopera îndeaproape cu Biblioteca Municipală şi 
Administraţia Culturală, şi veţi participa în cadrul reţelelor municipale pentru a 
dezvolta şi optimiza aspectele cheie partajate.  

Veţi conduce şi instrui personalul dumneavoastră şi veţi promova 
dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor acestora. Veţi fi responsabil pentru 
asigurarea calităţii operaţiilor şi rezultatelor. Îndatoririle dumneavoastră vor 
include, de asemenea, urmărirea, analiza şi planificarea pe termen lung.  

Căutăm un Manager de Sector pentru biblioteci şi pentru oficiul de 
proximitate pentru cetăţeni pentru conducerea şi dezvoltarea operaţiilor în manieră 
orientată către obiective. Aveţi capacitatea de a coopera, sunteţi un bun 
comunicator şi intuiţi ce îi motivează şi îi implică pe colegii dumneavoastră de 
muncă. Sunteţi interesat şi aveţi capacitatea de a promova operaţiile 
dumneavoastră. Aveţi o studii superioare relevante în biblioteconomie şi sectorul 
cultural sau în alt domeniu adecvat.” 

 
Poziţia II: Bibliotecar Şef şi Directori de Servicii IT (publicat în 
noiembrie 2012) 
Instituţia, un colegiu universitar, are aproape 25.000 de studenţi. Cultura sa 

academică şi de cercetare este multidisciplinară, orientată către rezolvarea 
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problemelor şi focalizată pe domenii de studiu şi cercetare relevante din punct de 
vedere social. Instituţia cuprinde următoarele cinci facultăţi şi domenii academice: 
Sănătate şi Societate, Cultură şi Societate, Învăţare şi Societate, Facultatea de 
Stomatologie şi Tehnologie şi Societate.  

Unitatea pentru Servicii Bibliotecare şi IT (în suedeză, “BIT”), este un tot 
integrat ce participă activ la dezvoltarea mediului educaţional al instituţiei şi 
operează ca un nod central pentru furnizarea de informaţii şi servicii IT. Operaţiile 
sale s-au dezvoltat substanţial în ultimii câţiva ani, iar cererea pentru serviciile sale 
continuă să crească. Ca parte inovatoare şi fără limite a mediului academic şi de 
cercetare al instituţiei, Serviciilor Bibliotecare şi de IT li se cere să asigure studenţilor 
şi facultăţii resurse ample pentru a satisface cerinţele şi potenţialul de dezvoltare al 
societăţii. Rolul Serviciilor Bibliotecare şi de IT implică dezvoltarea şi operarea 
prevederilor  privind informaţia ştiinţifică, oferirea de instrumente pentru utilizarea 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, şi promovarea dezvoltării competenţelor 
informaţionale ale studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi altor angajaţi. Serviciile 
Bibliotecare şi de IT sunt o organizaţie bine fundamentată al cărei personal îşi asumă 
responsabilitatea pentru rezultate şi participă la dezvoltarea operaţiilor. Organizaţia 
are în prezent aproape 90 de angajaţi.  

Rolul Bibliotecarului Şef şi al Directorului Serviciilor IT este de a gestiona 
şi derula dezvoltarea organizaţiei în conformitate cu strategiile şi viziunile existente 
la nivelul instituţiei. Obiectivul general este de a derula dezvoltarea strategică  
într-un dialog sensibil cu instituţia academică şi funcţiile de suport partajate, 
gestionând totodată operaţiile de zi cu zi. Majoritatea domeniilor de dezvoltare sunt 
în domeniul educaţiei şi suportului pentru cercetare. Veţi face parte din echipa 
executivă a cancelarului şi prin urmare veţi contribui la dezvoltarea întregului 
colegiu universitar. Bibliotecarul Şef şi Directorul Serviciilor IT va reprezenta 
colegiul universitar pe plan naţional în domenii privind furnizarea serviciilor 
bibliotecare şi a informaţiilor. Un aspect cheie al funcţiei este de a conduce, a 
inspira, a promova dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor personalului bibliotecii şi 
de IT. Veţi fi responsabil pentru buget şi pentru recrutarea angajaţilor unităţii. Veţi 
fi implicat activ în iniţiativele de mediu sistematice, cooperarea cu sindicatele şi 
problemele tratamentului egal şi al egalităţii de şanse. 

Deţineţi o diplomă universitară şi aveţi o înţelegere largă şi manifestaţi 
interes faţă de aspectele legate de biblioteci şi IT. Experienţa în lucrări de cercetare 
sau dezvoltare în IT sau furnizarea informaţiilor este un merit. Trebuie să aveţi 
experienţă personală privind gestionarea organizaţiilor mari, ideal într-o 
organizaţie binecunoscută, şi o colaborare la nivel naţional. Trebuie, de asemenea, 
să aveţi experienţă în activitatea strategică privind furnizarea de informaţii digitale 
şi susţinerea dezvoltării organizaţiei. 

Pentru a asigura succesul dumneavoastră în îndeplinirea cerinţelor acestei 
funcţii, ne aşteptăm să fi ţi vizionar în activitatea dumneavoastră strategică, 
implicând stilul dumneavoastră de management şi un stil de leadership clar, 
comunicativ şi empatic.  
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Poziţia III: Bibliotecarul Facult ăţii (publicat în noiembrie 2012) 
Bibliotecarul Facultăţii 
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Teologie are o organizaţie bibliotecară 

integrată, Bibliotecile de Ştiinţe Umaniste şi Teologie (“HT-Biblioteken”), ce 
cuprinde în prezent şase unităţi fizice. În prezent se planifică amalgamarea şi 
relocarea a cinci din aceste unităţi atunci când Facultăţile de Ştiinţe Umaniste şi 
Teologie pot fi aduse împreună în două complexe noi în 2014 – Centrul de Limbă 
şi Literatură existent, ce conţine o unitate de bibliotecă, şi o unitate LUX parţial 
nou construită şi parţial renovată în blocul adiacent, în care va fi găzduită cealaltă 
bibliotecă a facultăţilor. Biblioteca Ştiinţelor Umaniste şi Teologiei cooperează 
strâns cu alte biblioteci ale Universităţii din Lund (reţeaua LUB). Bibliotecile de 
Ştiinţe Umaniste şi Teologie are 18 angajaţi şi un bilanţ total de aproape 28 
milioane SEK. 

 
Îndatoriri 
Bibliotecarul Facultăţii, care este subordonat direct Decanului Facultăţilor 

de Ştiinţe Umaniste şi Teologie, este Şeful Bibliotecilor de Ştiinţe Umaniste şi 
Teologie şi are responsabilitate pentru buget şi pentru personal. Funcţia implică 
managementul de zi ci zi precum şi dezvoltarea operaţională pe termen lung. În 
prezent, se pune un accent deosebit pe planificarea pentru relocarea către LUX. 
Aceasta va implica un nou set de condiţii pentru operaţii, ce necesită atât o gândire 
inovatoare cât şi respect faţă de punctele de vedere şi nevoile angajaţilor şi 
utilizatorilor. Bibliotecarul Facultăţii trebuie să manifeste interes faţă de aspectele 
privind personalul, precum şi abilitatea de a gestiona schimbarea, împreună cu o 
iniţiativă puternică, gândire inovatoare şi sensibilitate.  

Bibliotecile de Ştiinţe Umaniste şi Teologie au fost create pentru a asigura 
un standard ridicat, consistent de bibliotecă cu un nivel eficient şi profesional al 
serviciilor şi o analiză adecvată a mediului pentru Facultăţile de Ştiinţe Umaniste şi 
Teologie, iar acesta continuă să fie principiul de orientare al operaţiilor. Operaţiile 
Bibliotecilor de Ştiinţe Umaniste şi Teologie au atât o orientare internă – grupurile 
de utilizatori primari ai bibliotecii (studenţi, profesori şi cercetători din cadrul 
Facultăţilor de Ştiinţe Umaniste şi Teologie) – şi o orientare externă – alte părţi ale 
universităţii (în special reţeaua LUB), alte biblioteci, şi, într-o anumită măsură, 
publicul general. Bibliotecatul Facultăţii trebuie să fie capabil să cântărească şi să 
aprecieze interesele concurente şi să integreze diferite operaţii într-un mod 
responsabil financiar şi bine planificat strategic, pentru a obţine standardul cerut. 
Pentru Facultăţile de Ştiinţe Umaniste şi Teologie, este de importanţă deosebită ca 
nevoile de resurse media scrise tradiţionale, de adaptare la dezvoltarea digitală, şi 
de acces la resurse media complet noi să fie echilibrate într-o manieră atât realistă 
cât şi adecvată operaţiilor.  

 
Calificări dorite 
• Studii universitare în biblioteconomie şi ştiinţele informării sau echivalent.  
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• Experienţă şi înţelegerea profundă a activităţii practice de bibliotecă, 
inclusiv activităţi didactice, dezvoltarea colecţiilor şi comunicare ştiinţifică.  

• Familiarizare deplină cu operaţiile universităţilor suedeze. Cunoaşterea 
domeniilor de materii tratate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Teologie ar 
fi un merit. . 

 
 

Discuţie  
 
Cadre bazate pe poziţiile I, II şi III 
 

Poziţia I:  
Cadrul structural: responsabilitate, prioritizarea accesului IT, 

promovarea lecturii, cooperare, informare, consiliere şi recomandări privind 
aspecte generale publice, asigurarea calităţii, orientare către obiective.  

Cadrul resurselor umane: contribuţia comună a cetăţenilor şi 
personalului, dialogul cu cetăţenii, conducere şi instruire  

Cadrul politic: susţinerea dezvoltării şi conducerea operaţiilor către 
atingerea obiectivelor politice; rezidenţi şi personal cu contribuţie comună  

Cadrul simbolic: o abordare holistică, participarea la reţele pentru a 
dezvolta şi optimiza aspecte cheie partajate; şi interesul în marketing şi 
posedarea aptitudinilor de marketing.  

Prima poziţie include toate cadrele. În anumite cazuri, poziţia poate 
implica în mod rezonabil câteva cadre ca poziţiile de mai jos. Selecţia făcută 
aici este în special pentru a indica unele aşteptări cheie. Contextul mediului 
înconjurător descrie poziţia, desigur. Această poziţie este în sectorul public 
al culturii, iar obiectivul este de a deservi toţi rezidenţii în general. Totuşi, 
obiectivele politice exprimate clar rămân relevante: accesul la IT şi 
promovarea lecturii.   

 

Poziţia II: 
Cadrul structural: urmărirea dezvoltării şi o forţă motrice la nivel 

operaţional; o unitate integrată; asigurarea instrumentelor pentru accesul la 
informaţii. 

Cadrul resurselor umane: conducerea, inspirarea, şi promovarea 
dezvoltării aptitudinilor şi abilităţilor personalului bibliotecii şi de IT, a 
competenţelor de informare pentru studenţi, profesori, cercetători şi alte 
categorii de personal, în mod empatic, clar, comunicativ.  

Cadrul politic: susţinerea dezvoltării strategice într-un dialog 
sensibil cu factorii de răspundere  



Arja Mäntykangas – Funcţia de director de bibliotecă în societatea informaţională: dezvoltare pe această temă 
 

 48 

Cadrul simbolic: resurse inovatoare şi ce transcend limitele, ample 
pentru satisfacerea nevoilor, reprezentarea vizionară, naţională privind 
aspectele legate de biblioteci şi furnizarea de informaţii.  

 

Poziţia III: 
Cadrul structural: responsabilitatea pentru personal şi buget, 

planificarea pe termen lung, eficacitate, inteligenţa în afaceri  
Cadrul resurselor umane: gândire inovatoare, respect pentru 

utilizatorii şi personalul bibliotecii  
Cadrul politic: echilibrarea intereselor concurente, realizarea echili-

brului dintre resursele media tradiţionale şi cele digitale  
Cadrul simbolic: abilitatea de a conduce procesul schimbării  
 
Poziţiile II şi III sunt din contextul învăţământului superior. Deşi 

cadrele pot fi identificate, naraţiunile diferă. Poziţia II pune accentul pe 
cadrele politice şi simbolice pentru leadership. IT este, de asemenea, 
evidenţiat, chiar şi ca parte a poziţiei însăşi. Poziţia III pune accentul pe 
conducerea unui proces de schimbare (relocare, resurse). În timp ce cadrul 
structural este accentuat, la fel este şi nevoia de aptitudini politice şi de 
realizare a unui echilibru între resursele media tradiţionale şi digitale.   

 
 
Concluzii 
 
Cele patru cadre de leadership constituie un model teoretic pentru 

înţelegerea rolurilor şi funcţiilor de leadership diferite. În cele trei poziţii 
discutate, IT este un factor proeminent – unul ce poate fi considerat drept un 
ţel în sine (accesul IT), ca o aptitudine dorită pe care oricine trebuie să o 
aibă, şi ca un proces de adaptare de la mijloacele de comunicare scrisă la cea 
digitală, ceea ce reflectă necesitatea unui leadership echilibrat şi realist. În 
această lumină, există un proces în curs în care leadershipul/managementul 
este aşteptat să adauge valoare în privinţa folosirii mijloacelor IT în 
biblioteci. În plus, capacitatea de a genera soluţii inovatoare şi adaptive este 
considerată, de asemenea, preferabilă.   

Conform declaraţiilor lui Helgesson (2011), anunţurile constituie un 
gen literar separat şi o legătură într-un lanţ. Din perspectiva clientului/ 
redactorului însă, cele trei poziţii descrise în acest articol sugerează, de 
asemenea, un cadru politic şi simbolic. Aşa cum constată Hernon (13), 
aceste cadre nu sunt frecvente. Acest lucru ar putea fi înţeles în câteva 
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moduri – de exemplu, prin aceea că clientul este, de asemenea, angajatorul 
care doreşte să atragă liderii (managerii) printr-o viziune mai largă şi un 
sentiment al misiunii. Acesta poate fi, de asemenea, un semn că în Suedia 
cadrul simbolic şi cel politic pentru biblioteci ca instituţii este bine 
înrădăcinat, aşa cum arată Höglund şi Wahlström (14). În societatea 
informaţională însă, conceptul de competenţă informaţională nu este încă 
bine încetăţenit, deoarece tranziţia de la resurse media scrise la cele digitale 
este în curs. Poate că acest lucru este, de asemenea, reflectat în tendinţa de 
scădere a numărului de vizitatori ai bibliotecilor. În acest sens nevoia de 
directori inovatori este logică: serviciile şi nevoia pentru acestea există, dar 
în zilele noastre sunt mai multe căi de acces la informaţii. Profilul 
directorului de bibliotecă ideal pare a fi nu doar cel al birocratului sau 
democratului, ci şi cel al politicianului şi vizionarului. O explicaţie ar putea 
fi aceea că tehnologia informaţiei a transformat această funcţie de director 
de bibliotecă în această direcţie.   
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