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Rezumat 
Multe biblioteci universitare şi-au creat recent pagină pe Facebook pentru o mai 

bună comunicare cu utilizatorii lor, în special cu studenţii. Dar ce cred studenţii despre 
conectarea cu biblioteca prin intermediul unei reţele de socializare? Acest articol prezintă 
rezultatele unui mic studiu desfăşurat la nivelul studenţilor din anii I şi II de la 
specializarea ştiinţe ale informării şi documentării de la Universitatea din Bucureşti, 
realizat cu scopul de a afla opinia studenţilor despre interacţiunea bibliotecii universitare 
cu ei prin intermediul Facebook. 

 
Cuvinte cheie: biblioteci universitare, Facebook, studenţi la specializarea ştiinţe 
ale informării şi documentării, România 
 

 
Introducere 
 
În ultimii ani, reţelele de socializare au început să fie utilizate de către biblioteci 

cu scopul de a ajunge mai uşor la utilizatori. O simplă accesare a site-urilor bibliotecilor 
universitare arată că multe şi-au creat o pagină pe Facebook şi încearcă să aducă serviciile 
de informare mai aproape de utilizatorii lor. 

Informaţiile şi asistenţa de specialitate pot fi furnizate în prezent în numeroase 
formate, dar o serie de studii avertizează că înainte de a lansa noi servicii, ar fi înţelept ca 
bibliotecile să investigheze modul în care utilizatorii accesează informaţii şi care sunt 
aşteptările lor. (1, 2)  

În mod surprinzător, unele studii au constatat că utilizatorii bibliotecilor 
universitare nu sunt atât de interesaţi de comunicarea cu biblioteca sau de primirea de 
asistenţă sau răspunsuri la problemele lor de informare prin intermediul site-urilor de 
socializare precum Facebook sau al altor aplicaţii similare. (1, 3, 4) 

Într-un studiu din 2010, care analizează ceea ce vor studenţii generaţiei "net", L. 
Ismail (1) recomandă pentru orice bibliotecă să încerce să afle şi să înţeleagă ce doresc şi 
preferă utilizatorii înainte de implementarea şi utilizarea noilor tehnologii şi înainte de a 
încearca să interacţioneze cu utilizatorii prin intermediul acestora. Multe biblioteci şi 
bibliotecari pornesc de la presupunerea că dacă studenţii au un profil şi sunt foarte activi 
pe Facebook, aceasta înseamnă că ei sunt gata să comunice şi cu biblioteca prin 
intermediul Facebook. R. S.  Connell (2) a constatat că literatura de specialitate pe tema 
reţelelor sociale discută diferite metode, mai mult sau mai puţin agresive, pentru 
abordarea şi atragerea utilizatorilor, dar nimeni nu a cercetat dacă utilizatorii, şi mai ales 
studenţii, sunt interesaţi ca biblioteca să interacţioneze cu ei prin Facebook sau prin orice 
alt site de socializare. 

Pornind de la studiul şi întrebările din 2009 ale lui R. S. Connell (2) care a 
investigat dacă studenţii anului I de la Universitatea Valparaiso din Indiana sunt interesaţi 
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în a fi abordaţi de bibliotecă prin intermediul Facebook, ne-am propus realizarea unui mic 
studiu la nivelul studenţilor din anii I şi II de la specializarea ştiinţe ale informării şi 
documentării de la Universitatea din Bucureşti, cu scopul de a afla ce cred ei despre 
interacţiunea bibliotecii universitare cu ei prin intermediul Facebook. 

 
 
Contextul şi metodologia studiului 
 
Marile biblioteci universitare din România şi-au creat şi ele recent pagină pe 

Facebook. Studenţii de la specializarea ştiinţe ale informării şi documentării de la 
Universitatea din Bucureşti folosesc în principal serviciile de informare oferite de 
Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti şi de filialele sale. Această bibliotecă 
şi-a creat pagina de Facebook în august 2012. (5) 

Am ales să efectuăm acest studiu la nivelul studenţilor din anii I şi II de la 
programul de licenţă. În aprilie 2013 în timpul unei pauze între cursuri, studenţii prezenţi 
au fost invitaţi să participe la acest studiu care a avut trei întrebări, iar cei dispuşi să 
participe au completat chestionarul. În total, 55 de studenţi din 90 de înscrişi în cei doi ani 
au completat chestionarul, deci a existat un procent de participare de 61%. 

 
 
Rezultate şi discuţii 
 
Prima întrebare a fost "Ai un profil pe Facebook?", iar rezultatele au arătat că 52 

de studenţi au un astfel de profil şi utilizează reţeaua Facebook. Au existat doar trei 
răspunsuri negative. (Figura 1) 

Participanţii la sondaj au fost apoi întrebaţi ce cred despre comunicarea 
bibliotecii universitare cu utilizatorii prin intermediul Facebook. Majoritatea 
respondenţilor (37 de studenţi) au fost deschişi pentru o astfel de comunicare, unii dintre 
ei au avut o opinie neutră (11 studenţi) şi 7 studenţi au fost împotriva unei astfel de 
posibilităţi, afirmând că pentru comunicarea între bibliotecă şi studenţi ar trebui să existe 
un canal mai oficial şi că Facebook este o reţea de socializare şi nu ar fi o comunicare 
benefică. Cei care au exprimat opinii neutre au spus că ar fi utilă, dar nu atât de mult, şi 
au subliniat că oricum nu ar trebui utilizată această reţea pentru informaţii cu privire la 
achiziţii, ci pentru informarea utilizatorilor cu privire la diferite evenimente, expoziţii etc. 
Al ţii au considerat că o astfel de comunicare ar fi una falsă, respingând complet chiar 
ideea de a socializa pe Facebook, dar recunoscând faptul că pot fi comunicate mai uşor 
ştiri despre bibliotecă folosind această aplicaţie. Răspunsurile pozitive au inclus opinii 
spunând că o astfel de comunicare ar fi utilă şi, de asemenea, eficientă pentru că ar fi 
plăcută.  
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Figura 1 Prezenţa studenţilor pe Facebook 
 
Al ţii au răspuns că ar fi un instrument de promovare foarte bun şi studenţii ar 

putea afla noutăţi despre bibliotecă şi, de asemenea, având în vedere că mulţi tineri petrec 
mult timp pe Facebook, i-ar putea atrage şi stimula să apeleze la bibliotecă pentru 
informaţiile de care au nevoie. Alţi participanţi au spus că ar fi mai util şi la îndemână 
dacă biblioteca ar comunica cu utilizatorii prin intermediul Facebook. Un student a 
răspuns că ar fi primul lucru bun făcut pe Facebook. 

A treia întrebare a fost dacă li s-au trimis vreodată anunţuri sau dacă biblioteca a 
comunicat vreodată cu ei prin intermediul Facebook. 46 de studenţi au dat un răspuns 
negativ şi doar 9 studenţi au declarat că biblioteca s-a conectat cu ei prin intermediul 
Facebook şi au spus că au primit anunţuri cu privire la diverse acţiuni desfăşurate în 
bibliotecă sau organizate de bibliotecă, dar au precizat că nu a existat nici un alt tip de 
comunicare cu biblioteca. (Figura 2) 
 

 
 

Figura 2 Comunicarea bibliotecii cu utilizatorii prin intermediul Facebook 
 
Având în vedere că nu a existat un procent de participare foarte mare, nu putem 

generaliza aceste rezultate pentru toţi studenţii de la specializarea ştiinţe ale informării şi 
documentării de la Universitatea din Bucureşti, dar aceste rezultate ne pot ajuta să ne 
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facem o idee despre modul în care aceşti studenţi percep posibilitatea ca biblioteca 
universitară să comunice cu ei prin intermediul unei reţele de socializare. 

Cum era de asteptat, marea majoritate a studenţilor care au participat la acest 
studiu au un profil pe Facebook şi sunt activi pe acest site de socializare.  
   În ciuda unor opinii negative şi a unor studenţi care pun la îndoială eficienţa 
acestei reţele ca instrument de comunicare între bibliotecă şi utilizatori, rezultatele 
micului nostru sondaj arată că, spre deosebire de studenţii din străinătate investigaţi în 
studii recente, studenţii români care au participat la studiul nostru consideră o astfel de 
comunicare utilă şi plăcută şi, de asemenea, consideră reţeaua Facebook ca un foarte bun 
instrument de marketing pentru bibliotecă. 

În schimb, biblioteca nu este complet conştientă de avantajele pe care Facebook 
le poate aduce, deoarece, aşa cum indică rezultatele, singura abordare în direcţia unei mai 
bune comunicări cu utilizatorii a fost postarea de anunturi despre diferite evenimente. 
Este adevărat că biblioteca şi-a creat pagina de Facebook foarte recent, în urmă cu doar 
nouă luni. Dar dacă într-adevăr biblioteca vrea să profite de toate avantajele pe care 
Facebook le poate aduce în relaţia cu utilizatorii, atunci considerăm că aceasta ar trebui să 
abordeze utilizatorii într-un mod mai activ şi apoi să îşi diversifice şi intensifice prezenţa 
pe Facebook şi, de asemenea, să utilizeze toate posibilităţile pe care acest site de 
socializare le oferă pentru o mai bună comunicare cu utilizatorii. 

 
 
Concluzii 
 
În ultimii ani, Facebook a atras milioane de oameni şi mulţi dintre utilizatorii 

bibliotecilor universitare accesează zilnic această reţea. Acest lucru a făcut ca bibliotecile 
să ia în considerare implementarea şi utilizarea acestei noi aplicaţii pentru a comunica 
mai bine cu ei. 

Opiniile şi preferinţele sunt împărţite şi, spre deosebire de unele studii din 
străinătate care au arătat că utilizatorii bibliotecilor universitare, şi mai ales studenţii, nu 
preferă comunicarea cu biblioteca prin intermediul site-urilor de socializare, micul nostru 
sondaj a arătat că studenţii din anii I şi II de la programul de licenţă ştiinţe ale informării 
şi documentării de la Universitatea din Bucureşti sunt interesaţi de comunicarea cu 
biblioteca prin intermediul Facebook şi percep acest tip de comunicare ca fiind util şi 
eficient. Dar bibliotecile trebuie să-şi adapteze modul în care abordează utilizatorii, astfel 
încât să vină în întâmpinarea studenţilor, a aşteptărilor şi a preferinţelor lor în continuă 
schimbare, odată cu evoluţia tehnologiilor şi a aplicaţiilor care permit o interactivitate mai bună. 
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