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Abstract: Se descrie rolul conducerii bibliotecii privind concordarea tehnologiei cu factorii mediului 
ambiant. Se atrage atenţie studierii pieţii cărţii, analizei cerinţelor beneficiarilor, urmăririi schimbărilor în 
dezvoltarea tehnologiilor informaţionale. Se determină relaţia dintre tehnologie şi structura organizatorică 
a bibliotecii, precum şi calitatea personalului. Interpretarea cunoştinţelor teoretice se efectuează prin 
raportarea la Biblioteca U.T.M. 
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Managementul calităţii tehnologiilor presupune concentrarea pe metodele şi mijloacele de 
realizare a muncii şi identificarea soluţiilor pentru optimizarea lor. Acest lucru nu poate fi realizat 
fără a lua în considerare factorii determinanţi.  
 

Orice organizaţie este influenţată de contextul în care funcţionează.  
Deosebim mediul extern care cuprinde elemente din afara organizaţiei şi mediul intern, reprezentat 
de factorii din interiorul organizaţiei. 
Dirijarea tehnologiei de bibliotecă este influenţată de ansamblul componentelor de mediu. Vom 
examina iniţial componentele mediului extern, la care se referă: 

• mediul pieţelor de desfacere şi al clienţilor; 
• mediul tehnologic şi tehnic; 
• mediul furnizorilor; 
• mediul concurenţial; 
• mediul juridic; 
• mediul economic; 
• mediul educaţional şi al resurselor umane; 
• mediul socio-politico-cultural. 
 
Corespunzător fiecărei componente acţionează factorii de mediu. 
 
1.  Factorii de piaţă şi clienţii 
 

Aceşti factori reprezintă interacţiunea dintre piaţă, clienţi şi organizaţie, prin care organizaţia 
cunoaşte necesităţile, cererile şi posibilităţile de prestare a serviciilor. 
În acest sens, biblioteca identifică necesităţile pentru achiziţii de carte sau servicii, aplicând 
principii de marketing. În viziunea strategiei de informare operativă între specialiştii din bibliotecă 
şi beneficiari are loc un schimb continuu de informaţii (chestionarea frecventă a clienţilor, 
dialoguri, colectarea refuzurilor, informarea prin telefon, e-mail, Zile de Catedră, Zile de Informare, 
prezentări de carte, expoziţii de intrări noi pe site-ul bibliotecii, editarea periodică a Buletinului de 
publicaţii recent intrate în colecţie, etc.). Astfel se determină necesitatea achiziţiei sau serviciului, 
stabilirea precisă a cererii, precum şi segmentul de beneficiari. La acest capitol se impune şi 
determinarea unui coeficient de asigurare cu literatură pentru fiecare specialitate, disciplină, an de 
studiu. 
Există şi un şir de caracteristici specifice care trebuie nominalizate când vorbim despre Factorii de 
piaţă şi clienţii, cum ar fi: caracteristicile pieţii (analize, căi de achiziţie); oportunităţi, prognoze; 



date privind produsele (acceptarea diferitor purtători de informaţie, caracteristici ale celor existente, 
cum ar fi performanţe, design); cerinţe privind furnizorul (aspecte juridice); aspecte promoţionale şi 
publicitare (programe, lansări, mesaje, etc.); cerinţe privind calitatea; informaţii de feed-back de la 
beneficiari, etc. 
Identificarea şi analiza cerinţelor şi necesităţilor pieţei permite să formulăm obiective clare şi 
precise privind obiectul şi tehnologia achiziţiei. 
 

2.  Factorii tehnici şi tehnologici   
 
Factorii care dau o dinamică deosebită managementului de bibliotecă şi care influenţează cel mai 
mult modul de organizare instituţională a acestora sunt cei  tehnologici. Explozia tehnologică are un 
efect imens asupra activităţii bibliotecilor, aşa - cum de altfel - are şi asupra altor sectoare de 
activitate. Ea a dus atât la intensificarea cât şi la complicarea proceselor de organizare şi conducere. 
Personalului i se cere să posede aptitudini şi calificări noi, indiferent de nivelul la care se situează. 
Sunt necesare structuri de organizare, tehnici de comunicare şi strategii financiare noi. 
 

Cele mai  importante elemente ce ţin de factorii tehnici şi tehnologici sunt: 
– nivelul tehnic al utilajelor disponibile; 
– nivelul tehnologiilor accesibile; 
– accesibilitatea şi disponibilitatea la studii, baze de date legate de aspecte tehnice şi tehnologice de 
dezvoltare; 
– accelerarea ritmului schimbărilor tehnologice datorită posibilităţilor de inovaţie, etc. 
 

Influenţa tehnologiei mediului asupra bibliotecii este directă având ca expresie implementarea 
tehnologiilor informaţionale. Este vorba despre o tehnologie de tip nou într-o continuă schimbare, 
obiect al căreia este informaţia electronică. Ea se caracterizează prin utilizarea tehnicii moderne de 
lucru, simplificarea proceselor şi operaţiilor de muncă, operativitatea, diminuarea erorilor şi alte 
efecte. 
 

3. Factorii mediului furnizorilor 
 

Pentru îmbunătăţirea tehnologiilor, biblioteca trebuie să asigure o achiziţie de calitate a 
resurselor şi materialelor necesare. E timpuriu să vorbim despre o cultură a relaţiilor cu furnizorii. 
Bibliotecile ar putea avea un rol de iniţiativă în stabilirea unor relaţii benefice de parteneriat, 
cooperare, schimb comun de informaţii, etc. 
 

4. Factori concurenţiali 
 
Factorii concurenţiali merită o examinare aparte. Dorim aici doar să menţionăm importanţa 

acceptării unei astfel de tehnologii, care ar asigura păstrarea identităţii fiecărei biblioteci.  
 

5. Factori juridici 
 
Privitor la factorii juridici putem menţiona, că este nevoie de o ridicare a nivelului culturii 

juridice, a managementului şi a personalului bibliotecii. Se cere cunoaşterea şi aplicarea: Legilor şi 
reglementărilor  din mediul economic, juridic, financiar, învăţământ; cadrului de reglementare 
naţional cu privire la biblioteci; actelor privind dreptul de autor şi proprietatea intelectuală, etc. 
 

6. Factorii economici 
 

Factorii economici determină baza tehnico-materială a tehnologiei de bibliotecă. 



În bibliotecile universitare ei pot fi percepuţi prin resursele economice ale universităţii date. 
 

7. Factorii educaţionali ai resurselor umane  
 

Distingem următoarele aspecte ale mediului educaţional în care funcţionează biblioteca 
universitară: 
– nivelul de cultură a populaţiei; 
– calitatea învăţământului preuniversitar; 
– sistemele educaţionale şi de formare profesională continuă a personalului; 
– mijloacele, resursele şi fondurile alocate sistemului educaţional; 

 
Mediul educaţional al organizaţiei influenţează modul şi eficienţa instruirii personalului, şi, în 

consecinţă, calitatea tehnologiei muncii şi a serviciilor. 
 

8. Factorii socio – politico – culturali 
 

În această categorie sunt incluşi factorii, care influenţează calitatea prin următoarele aspecte: 
– atitudini ce ţin de structura socială, ce formează mentalitatea angajaţilor, scara de valori; 
– nivelul cultural şi ştiinţific al mediului şi al angajaţilor; 
– orientări, curente, climatul politic. 

Aceste aspecte au o influenţă indirectă dar nu mai puţin importantă asupra calităţii muncii decât 
cele menţionate anterior. 
 
 Factorii interni organizaţiei care influenţează calitatea tehnologiilor 
 

Teoriile managementului modern consideră că influenţa factorilor interni creează climatul de 
lucru al organizaţiei, în care se desfăşoară toate activităţile prin care se realizează calitatea. 
Componentele acestui climat sunt următoarele: 

• structura organizaţiei; 
• procesele organizaţionale; 
• personalul, valorile şi crezul acestuia. 

 
1. Structura organizaţiei 

 
Elementele principale ce definesc structura organizaţiei sunt: 

– modul de organizare a fiecărui post de lucru, prevăzut cu obiective individuale clare, realizate prin 
cunoscuta formulă: decizii – sarcini – responsabilităţi;  
– modul de structurare a funcţiilor şi compartimentelor; 
– procesele, tehnologiile şi tehnicile folosite pentru a transforma resursele interne în produse sau 
servicii. 
 

Structura organizaţiei are un impact direct asupra tehnologiei vizavi de respectarea cerinţelor: 
– definirea clară a structurii organizatorice (schema organizatorică, funcţiile, compartimentele, 
relaţiile ierarhice, resursele de personal şi mijloacele disponibile, posturile de lucru); 
– definirea clară a competenţelor, a autorităţilor şi a responsabilităţilor la nivelul funcţiilor şi 
posturilor de lucru; 
– definirea clară a proceselor, tehnicilor utilizate în cadrul bibliotecii şi a modului de gestionare 
(prin instrucţiuni, planuri, manuale, etc.) pentru planificare, achiziţii, elaborări, servicii, control, ş.a. 
 

2. Procesele organizaţionale 
 



Procesele organizaţionale: coordonarea, luarea deciziilor şi comunicarea sunt hotărâtoare pentru 
tehnologia de bibliotecă. Sunt importante astfel de activităţi ca: 
 
– schimbarea tehnologiilor în funcţie de cazurile situative; 
– definirea şi punerea în practică a metodelor de analiză şi de luare a deciziilor care să asigure 
preventiv atingerea obiectivelor calităţii; 
– analiza neconformităţilor, a nefuncţionalităţilor, a lipsei de eficacitate şi eficienţă, precum şi 
stabilirea, şi evaluarea măsurilor preventive şi corective necesare; 
 
– anticiparea consecinţelor care pot urma după o acţiune tehnologică necorespunzătoare, urmată de 
reclamaţii, insatisfacţii ale utilizatorilor, pierderea încrederii în bibliotecă, etc.; 
– definitivarea şi punerea în practică a mijloacelor de comunicare referitoare la tehnologia calităţii 
(politica, obiective, sarcini, informaţii, responsabilităţi, autorităţi, rezultate, documente de lucru, 
planuri de acţiuni, defecţiuni, etc.). 
 

3. Personalul, valorile şi crezul acestuia 
 
Personalul, valorile şi crezul acestuia constituie forţa motrice a organizaţiei, componenta de 

bază a realizării tehnologiei muncii. 
 

Trebuie definită şi pusă în practică o metodologie de conştientizare şi de motivare a personalului 
privind corectitudinea muncii, implicaţiei asupra beneficiarului şi a prosperităţii bibliotecii. 
 

Se cere crearea unei culturi organizaţionale ca mod de manifestare, gândire, simţire, fel de a fi şi 
de a percepe valorile, de a răspunde diverselor atitudini.  
 

Se impune necesitatea formării profesionale continue a personalului, antrenării lui în procesele 
de creativitate şi inovare. 
 

Este necesar să se instituţionalizeze tehnicile de conducere bazate pe calitate (politica de 
calitate, ghidul procalitate, sistemul de control al calităţii ş.a.). 
 

Trebuie să se ţină cont de formaţia managerilor sub aspectul valorilor, crezurilor, altor 
caracteristici (vârstă, experienţă, educaţie, poziţie socială), de formaţia şi modul de acţiune a 
personalului (personalităţi, atitudini, valori, motivaţii, comportamente, credinţe). 
 

Ansamblul factorilor interni ai organizaţiei, care determină structura, procesele organizaţionale, 
precum şi valorile şi crezul personalului şi care formează climatul de lucru al acesteia, influenţează 
stabilirea obiectivelor calităţii tehnologiilor şi însăşi aceste obiective. 
 

Pentru dirijarea tehnologiei şi implicarea tuturor factorilor care o determină, este necesară 
modificarea instrumentelor manageriale practice. În acest context împărtăşim ideea creării în 
biblioteci a Asistenţei Informaţional – Tehnologice (din experienţa ГПНТБ СО РАН). Aceasta 
reprezintă un sistem, ce implică conlucrarea componentelor ştiinţifico-metodice, informaţionale şi 
organizaţional-manageriale şi se bazează pe 3 funcţii: 1) de  informare despre esenţa situaţiei 
tehnologice; 2) diagnosticare şi consultare la etapa luării deciziilor (AIT operativă); 3) elaborarea 
planului de soluţionare a problemei (AIT strategică). 
Obiectivele principale ale AIT sunt: formarea culturii tehnologice a bibliotecarului, asigurarea 
stabilităţii funcţionării proceselor tehnologice de bază, cercetarea problemelor de organizare a 
tehnologiilor progresiste din punct de vedere ştiinţific şi previzional, înfăptuirea unei politici 



tehnologice unitare în domeniul creării şi implementării sistemului automatizat de bibliotecă, 
coordonarea legăturilor dintre subdiviziunile de structură. 
Printre direcţiile cheie ale AIT evidenţiem: colectarea datelor despre subiecţii şi obiectele de 
interacţiune tehnologică, transformarea acestor date (sistematizarea, analiza, sinteza), prelucrarea, 
păstrarea, reproducerea, multiplicarea, şi oferirea informaţiei tuturor participanţilor la procesul 
tehnologic. Realizarea acestor direcţii asigură atingerea scopului principal al AIT – adaptarea 
bibliotecarului la mediul informaţional-biblioteconomic modern şi însuşirea cunoştinţelor 
tehnologice [ 5 ]. 
 

Concepem Biblioteca ca un sistem deschis care asigură satisfacerea cerinţelor clientului. Se cere 
şi o nouă abordare, care include o varietate de tehnici pentru a o ajuta să-şi îmbunătăţească continuu 
productivitatea, calitatea şi valoarea produselor şi serviciilor ei. 
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