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Rezumat 
 

Reţelele sociale şi-au câştigat rapid un loc în viaţa noastră şi în activitatea multor 
organizaţii şi instituţii publice şi private. La nivelul bibliotecilor, reţelele sociale şi-au 
demonstrat utilitatea şi rolul în calitate de instrumente de marketing pentru o mai bună 
comunicare cu utilizatorii. Bibliotecile publice din România au cunoscut în ultimul timp 
transformări mari în ceea ce priveşte modul de abordare a relaţiei cu utilizatorii şi 
îmbunătăţirea activităţii lor. Au lansat, de asemenea, o serie de noi servicii pentru a 
răspunde nevoilor comunităţii pe care o servesc şi pentru a atrage noi utilizatori. 
Implementarea şi utilizarea de noi aplicaţii precum reţelele de socializare online, mai 
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exact Facebook, a fost una dintre aceste dezvoltări recente. Această lucrare analizează 
modul în care reţelele sociale sunt utilizate la nivelul bibliotecilor publice din România 
prin exemplul a trei biblioteci publice mari şi a modului în care aceste biblioteci îşi 
promovează serviciile prin intermediul reţelei Facebook. 

 
Cuvinte cheie: biblioteci publice, servicii de bibliotecă, comunicare, utilizatori, 
Facebook, reţele sociale, România 

 

 
Introducere 
 
În contextul evoluţiilor bazate pe noile tehnologii schimbările care au loc în 

comportamentul utilizatorilor în ceea ce priveşte accesul la informaţii determină 
bibliotecile de toate tipurile să se adapteze la aşteptările de interactivitate ale publicului. 

Accesarea zilnică a site-urilor reţelelor sociale şi comunicarea prin intermediul 
acestora a devenit un obicei pentru mulţi dintre noi şi dacă luăm exemplul reţelei 
Facebook, putem vorbi de milioane de oameni care folosesc această aplicaţie. Un bun 
instrument de marketing şi o bună modalitate de a afla mai multe despre utilizatori (1), în 
ultimul timp Facebook s-a dovedit a fi, de asemenea, unul din mijloacele preferate de 
furnizare a informaţiei şi de comunicare cu utilizatorii pentru multe biblioteci, în special 
pentru cele publice. 
 
 

Facebook în lumea bibliotecilor 
 
Facebook a fost lansat în 2004 ca o aplicaţie destinată să pună în contact studenţii 

de la Universitatea Harvard; a avut un milion de utilizatori până la sfârşitul acelui an şi, în 
2006, atunci când înregistrarea în această reţea a fost deschisă publicului larg, a atins un 
număr de 12 milioane de utilizatori. În prezent, acesta este cel mai utilizat site de 
socializare pentru oameni şi organizaţii. 

Bibliotecile au înţeles potenţialul reţelelor sociale precum Facebook, MySpace şi 
altele pentru comunicarea cu utilizatorii şi pentru o mai bună interacţiune cu ei. Ahorny 
(2) consideră prezenţa reţelelor sociale în lumea bibliotecilor ca fiind o provocare şi într-o 
analiză a utilizării reţelei Facebook de către bibliotecile publice şi universitare americane 
a constatat că ambele tipuri de biblioteci îl folosesc în scopul de a furniza informaţii 
utilizatorilor, în cazul bibliotecilor publice în principal informaţii despre diferite activităţi, 
iar în cazul bibliotecilor universitare informaţii despre colecţii. 

În afară de a fi "o resursă globală pentru localizarea şi conectarea cu oamenii", 
Facebook prezintă, conform lui Neo & Calvert (3), care au investigat aspecte privind 
adoptarea sa în bibliotecile publice din Noua Zeelandă, multe alte beneficii privind 
procesul de predare, colaborarea, comunicarea cu utilizatorii şi consolidarea relaţiei cu 
comunitatea servită. Aceiaşi autori arată că avantajele adoptării Facebook depăşesc 
dezavantajele.  

Phillip (4) consideră că Facebook este "în mod fundamental despre relaţii", iar 
unele dintre caracteristicile sale, cum ar fi rapiditatea, caracterul informal şi 
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interactivitatea sunt percepute ca oportunităţi de a dezvolta şi de a îmbunătăţi relaţiile cu 
utilizatorii. 

Mergând dincolo de simpla creare a contextului pentru o mai bună comunicare şi 
interacţiune cu utilizatorii, Facebook este, de asemenea, o modalitate bună de a afla 
despre nevoile, preferinţele şi aşteptările utilizatorilor. (5) 
 

 
Bibliotecile publice din România 
 
Bibliotecile publice din România par să fi înţeles în ultima vreme că inovaţia în 

toate formele sale este cheia pentru succes şi că, pentru a răspunde nevoilor actuale şi 
preferinţelor utilizatorilor, dezvoltarea relaţiei bibliotecă-comunitate necesită cea mai 
mare atenţie. În acest scop, noile aplicaţii care facilitează comunicarea şi interacţiunea cu 
utilizatorii reprezintă unul din răspunsurile căutate. 

Ultimul deceniu s-a dovedit a fi o perioadă plină de schimbări pentru bibliotecile 
publice din România, iar transformarea şi modernizarea serviciilor oferite utilizatorilor 
descriu cel mai bine evoluţia lor recentă. Accesul la calculatoare şi la Internet este posibil 
acum în toate bibliotecile publice prin intermediul Biblionet. Acest program dezvoltat în 
parteneriat de către IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 
din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din întreaga ţară a 
urmărit să ofere acces liber la informaţie pentru utilizatorii bibliotecilor publice din 
România. Programul a avut patru componente: "facilitarea accesului public la informaţie, 
pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice, promovarea valorii bibliotecilor pentru 
comunităţi şi asigurarea sprijinului guvernamental". (6) 

Pe lângă furnizarea de noi servicii pentru public, în ultimii ani au fost observate 
la nivelul bibliotecilor publice din România o lărgire şi îmbunătăţire a cunoştinţelor şi 
abilităţilor bibliotecarilor şi, de asemenea, o extindere a colaborărilor. Acestea sunt 
aspecte care contribuie la satisfacerea noilor aşteptări şi nevoi ale utilizatorilor. 

Implementarea şi utilizarea de noi aplicaţii precum reţelele sociale online, mai 
exact reţeaua Facebook, este una dintre dezvoltările recente din bibliotecile publice din 
România. 
 
 

Bibliotecile publice din România pe Facebook 
 
Cea mai bună cale de a ilustra modul în care reţelele sociale, mai precis 

Facebook, sunt utilizate de bibliotecile publice din România este prin exemple concrete, 
şi în acest scop am ales trei biblioteci publice mari din diferite zone ale ţării, pentru o 
scurtă analiză a paginii lor de Facebook. Aceste biblioteci sunt Biblioteca Judeţeană 
"Gheorghe Asachi" din Iaşi, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" din 
Dâmboviţa şi Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" din Cluj. 

Am accesat site-urile acestor trei biblioteci şi paginile lor de Facebook. Am 
verificat întâi dacă au pictograma Facebook pe site-ul lor şi, dacă printr-un clic pe aceasta 
vizitatorii sunt direcţionati către pagina de Facebook a bibliotecii. Apoi am verificat anul 
în care a fost creată pagina de Facebook. Activitatea de pe "Wall" (anunţuri pentru 
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utilizatori, evenimente organizate de bibliotecă, postarea de fotografii etc.) a fost, de 
asemenea, examinată. 

Toate cele trei biblioteci au pictograma Facebook pe site-urile lor şi oferă 
informaţii de contact pe paginile de Facebook (adresă, telefon, e-mail, site web etc.). 
Prima prezentă pe Facebook a fost Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" din Cluj. 
Aceasta şi-a creat pagina pe 7 aprilie 2010, apoi a urmat Biblioteca Judeţeană "Gheorghe 
Asachi" din Iaşi pe 11 octombrie 2011, urmată de Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade 
Rădulescu" din Dâmboviţa pe 8 decembrie 2011. Aceste trei biblioteci folosesc "Wall-ul" 
în scopuri promoţionale, cum ar fi promovarea de evenimente şi activităţi şi postarea de 
fotografii. 

Activitatea Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Asachi" din Iaşi (7) este diversă, 
biblioteca postează în mod regulat pe pagina sa informaţii despre proiecte şi programe 
culturale, vizite la alte biblioteci din judeţ, activităţi şi dezbateri judeţene şi naţionale, 
cursuri de limbi străine, ateliere de dezvoltare profesională, proiecţii de film etc. Fiind o 
bibliotecă publică, se adresează tuturor categoriilor sociale şi profesionale. Pagina sa are 
1.273 de aprecieri. 

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" din Cluj (8) postează informaţii despre 
programe europene, concursuri, evenimente judeţene la care oamenii de toate vârstele pot 
participa. În acest fel se oferă cetăţenilor posibilitatea de a primi diverse informaţii. 
Biblioteca desfăşoară un program de orientare în carieră pentru elevii de liceu, program 
organizat împreună cu Biblionet şi TechSoup România. Programul prevede sesiuni de 
ateliere publice online, în scopul de a oferi elevilor informaţii actuale cu privire la piaţa 
forţei de muncă. Această bibliotecă organizează, de asemenea, un atelier de lucru care se 
adresează în mod special bibliotecarilor şi persoanelor din lumea universitară: studenţi, 
masteranzi, doctoranzi, cadre didactice. Biblioteca îndeamnă utilizatorii de pe pagina de 
Facebook să se înscrie la acest atelier, dacă ei se încadrează în categoriile menţionate. 
Pagina are 1.730 de aprecieri. 

Postările Bibliotecii Judeţeane "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa (9) sunt 
despre concursuri de creaţie literară, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, festivaluri, 
concursuri culturale şi educaţionale, decernări de premii. Această bibliotecă se 
concentrează pe concursuri literare, dezbateri literare, simpozioane şi lansări de carte, 
ceea ce reprezintă o modalitate bună de a atrage utilizatori, deoarece concursurile sunt de 
interes general şi implică premii interesante. Un exemplu este Concursul Naţional de 
Literatură "Moştenirea Văcăreştilor", organizat de Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa împreună cu Societatea Scriitorilor Târgovişteni şi Complexul Muzeal 
Naţional "Curtea Domnească", cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România. Acest 
concurs de creaţie are patru secţiuni (poezie, proză scurtă, eseu şi teatru scurt), ajungând 
în prezent la a paisprezecea ediţie. Utilizatorii de pe Facebook ai bibliotecii par foarte 
interesaţi de acest concurs, ei făcând trimiteri la această pagina pe propriile profiluri. 
Pagina de Facebook a bibliotecii are 430 de aprecieri. 

Spre deosebire de celelalte biblioteci, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi" 
din Iaşi are o mai mare colaborare cu utilizatorii. La o simplă analiză a paginii sale de 
Facebook, se observă că utilizatorii sunt interesaţi de activităţile bibliotecii, având în 
vedere comentariile lor la fiecare postare făcută de bibliotecă. 
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Aceste trei biblioteci publice îşi promovează activitatea prin postări frecvente, 
încercând astfel să atragă utilizatorii spre serviciile, activităţile şi evenimente pe care le 
organizează. Se poate observa dorinţa de a inova, de a aborda comunitatea şi de a atrage 
mai mulţi utilizatori în cazul tututor celor trei biblioteci. Concursurile par să capteze cel 
mai mult atenţia utilizatorilor. Datele indică faptul că site-urile web ale acestor trei 
biblioteci sunt mai puţin accesate decât paginile lor de  Facebook. Explicaţia poate fi că 
pe Facebook utilizatorii îşi pot exprima opiniile şi pot comenta cu alţi utilizatori cu 
privire la informaţiile postate de bibliotecă. 

Putem trage concluzia, pe baza acestei scurte analize şi în urma accesării şi 
studierii paginilor de  Facebook, că cele trei biblioteci ştiu cum să profite de oportunităţile 
oferite de această reţea socială pentru o mai bună comunicare cu utilizatorii lor şi pentru o 
mai intensă promovare a serviciilor şi a activităţilor culturale şi educative pe care le oferă. 
Facilităţile de interacţiune nu sunt utilizate de cele trei biblioteci prea mult, chiar dacă 
utilizatorii din România par a dori o  comunicare şi o interacţiune mai mare cu biblioteca 
prin intermediul reţelei Facebook.  
 
 

Concluzii 
 
Bibliotecile publice din România analizate în acest articol şi-au creat pagini pe 

Facebook şi acest lucru s-a dovedit a fi o schimbare apreciată de utilizatori. Pentru 
biblioteci beneficiile constau mai ales în faptul că ajung la comunitatea lor mai uşor prin 
această modalitate alternativă şi pot  îmbunătăţi vizibilitatea serviciilor şi activităţilor 
culturale oferite. 

Acest scurt studiu poate reprezenta un punct de plecare pentru o analiză mai 
adâncă a prezenţei bibliotecilor publice din România pe site-urile de socializare. 
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