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Abstract: Pentru a apropia cartea de beneficiar se aplică mai multe metode de lucru în bibliotecă. Una din 
cele mai eficiente este organizarea activităţilor cultural – educative, care satisfac cerinţele beneficiarilor, 
atât pe plan informaţional cât şi cultural. Prin respectarea unor principii şi a tehnologiei speciale de 
organizare a activităţilor date se obţin rezultate bune.  
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Biblioteca are un rol important în societate, evidenţiat de faptul că îndeplineşte două  funcţii 

esenţiale: funcţia socială de informare în cadrul statului şi funcţia culturală, cea din urmă fiind 
determinată de faptul că biblioteca este un spaţiu al difuzării informaţiei în care nu e suficient 
contactul dintre documente şi public, ea asumându-şi rolul de mediator – prin activităţile de 
animaţie, întâlnirile cu scriitorii, expoziţiile, comemorările şi alte tipuri de manifestări ce apropie 
beneficiarul de carte. 

Beneficiarul trebuie să primească informaţie sub orice formă: verbală, scrisă, artistică – 
îmbinarea acestor mijloace permite stabilirea unei relaţii cu publicul. 

La baza diversificării lucrului educativ cu beneficiarii trebuie să stea următoarele principii: 
- să completeze educaţia primită în şcoală şi familie; 
- să contracareze influenţa negativă a televizorului şi anturajului; 
- să ocupe timpul liber al tinerilor într-un mod plăcut şi cognitiv. 
Biblioteca universitară este unul dintre spaţiile în care se formează viitoarea clasă 

intelectuală şi politică. Bibliotecile universitare trebuie să formeze specialiştii care vor activa în 
viaţa economică, ştiinţifică şi culturală, de aceea e important ca ei să fie pregătiţi pentru toate 
aceste domenii. 

În „Ghidul de biblioteconomie” de Brighitte Richter (1995) se afirmă că: „bibliotecarul 
trebuie să opteze pentru o veritabilă politică de prezenţă lângă aleşi (autorităţi), mai ales la 
manifestările culturale şi inaugurări, el va stimula publicul să participe la viaţa culturală. El apare 
ca un mediator între carte şi public, ca agent al dezvoltării persoanei umane în toate actele şi 
momentele vieţii cotidiene”.* De fapt, manifestările educativ-culturale au rămas în trecut. Acest 
lucru se motivează prin următoarele argumente: 

1) este o funcţie complementară a bibliotecii; 
2) nu face parte din cerinţele imediate ale beneficiarilor; 
3) în biblioteci nu există structuri specializate pentru acest gen de activitate; 
4) formarea profesională a bibliotecarilor nu prevede pregătirea specială în acest domeniu. 
Însă  afirmaţiile expuse mai sus nu pot fi acceptate deoarece biblioteca este o instituţie atât 

informaţională, cât şi culturală, fiindcă ea păstrează în colecţiile sale de carte cultura scrisă a 
unui popor, cultura de veacuri a omenirii, deci ea nu trebuie doar să păstreze aceste valori, ci şi 
să le promoveze, să le prezinte într-un mod atractiv beneficiarilor.  

Potrivit acestui principiu se alcătuieşte un program cultural-educaţional ce are drept scop 
stimularea interesului beneficiarilor. 



Cultura, ca parte integrantă a unei adevărate personalităţi nu poate fi asimilată într-un timp 
restrâns, însă anii studenţiei sunt cei mai fertili pentru acumularea informaţiei şi formarea 
valorilor culturale.  

Cultura este permanentă. Formarea specialiştilor se produce şi prin educaţia culturală. 
Biblioteca universităţii nu poate fi un observator pasiv, participă nemijlocit la formarea 

specialiştilor de înaltă calificare, multilateral dezvoltaţi. 
 
* Brighitte Richter. Ghid de biblioteconomie. Ch.: Editura ARC, 1997, p. 266  
Cunoaşterea literaturii de specialitate şi posedarea unei culturi generale dezvoltate va permite 

noului specialist să se afirme ca personalitate şi ca adevărat profesionist. În acest mod ar putea 
fiecare să se manifeste, demonstrând improvizaţie artistică şi cunoştinţe, iar îmbinarea 
momentelor cognitive cu cele distractive ar spori dezvoltarea intelectuală a beneficiarilor.   

Deşi în bibliotecă nu există structuri specializate pentru acest gen de activitate, ar fi 
binevenită colaborarea dintre bibliotecă, case de cultură şi cluburi pe interese. Succesul muncii 
bibliotecarului este sensibil condiţionat de astfel de colaborări. 

Activitatea de animaţie, în toată complexitatea ei, este o componentă marcată de intenţia 
bibliotecarului de a se face cunoscut, agreat, util, şi de a ridica prestigiul bibliotecii. 

Pentru aceasta, ar fi bine ca instruirea profesională a bibliotecarilor să includă şi pregătirea 
pentru realizarea unor asemenea manifestaţii culturale.  

Toate activităţile de animaţie, ca orice muncă, se sprijină pe o anumită tehnologie. 
Deoarece literatura de specialitate nu descrie tehnica de pregătire a unei manifestaţii culturale 

în bibliotecă vom încerca să definim unele principii pentru organizarea unor astfel de 
evenimente: 

- cercetarea necesităţilor informaţionale ale mediului intelectual;  
- îmbinarea satisfacerii cerinţelor informaţionale cu cerinţele de studiu; 
- evidenţierea unui scop final, obţinerea unor realizări concrete care ar conduce la o 

creştere a dezvoltării culturale, educative şi instructive; 
- implicarea activă a participanţilor la pregătirea şi petrecerea manifestaţiilor. 
Respectând aceste principii, vom prezenta o tehnologie de pregătire şi realizare a 

manifestaţiilor educativ-culturale. Aceste elemente metodologice sunt împrumutate din lucrul 
activiştilor din casele de cultură şi cluburi. 

Orice manifestaţie de acest gen are mai multe etape de organizare.  
Prima etapă este elaborarea planului. Se determină tema, se stabileşte auditoriul-ţintă, nivelul 

lui de pregătire şi intelectual.  
Apoi se alcătuieşte scenariul. La alcătuirea scenariului se ţine cont de faptul că în ultimii 15 

ani cultura este orientată spre manifestaţiile spectaculoase (show) şi senzaţionale. In biblioteci 
deja predomină formele vizuale de comunicare. Creşte rolul improvizaţiei artistice, schimbului 
de idei. Auditoriul este nemijlocit implicat în pregătirea şi realizarea programelor, iar momentele 
cognitive sunt combinate cu cele distractive.  

De fapt, orice manifestaţie culturală după natura sa este o prezentare teatralizată care exprimă 
o idee într-o formă accentuată. Scenariul este alcătuit din câteva părţi:  

1. Introducerea, care conţine cuvântul de deschidere al prezentatorului şi motivaţia 
aceste manifestaţii în aşa fel, încât să intrige spectatorul pentru a urmări întreaga 
manifestaţie. 

2. Nodul manifestaţiei, care cuprinde o prezentare valoroasă la tema dată, unde 
artistismul şi documentarea s-ar îmbina în mod proporţional. Scenariul trebuie să aibă 
un caracter activ, cu implicarea beneficiarilor. 

3. Desfăşurarea acţiunii, care trebuie să fie logică, ascendentă, să aibă un punct 
culminant, care ar avea un impact asupra spectatorilor. 



4. Deznodământul, la care beneficiarii şi-ar exprima opiniile şi doleanţele pentru viitor. 
În aşa mod beneficiarii pot să-şi manifeste sentimentele şi atitudinea faţă de tema 
dată. Astfel, manifestaţia îşi atinge scopul distractiv şi, mai ales, cognitiv. 

 
Dacă luăm ca exemplu activitatea bibliotecii de la Facultatea Industria Uşoară, U.T.M., 

lucrul de bibliotecă cu beneficiarii e organizat în concordanţă cu procesul de studii. La şedinţa 
catedrelor s-a stabilit la ce disciplină ar fi bine să organizăm o activitate de bibliotecă, să 
promovăm literatura la disciplina dată pentru ca însuşirea cunoştinţelor să fie mai bună. Astfel, la 
catedra „Design poligrafic” s-a hotărât împreună cu biblioteca să se organizeze un seminar-
victorină despre istoria cărţii şi designul publicaţiilor. Pentru aceasta s-a lucrat în colaborare cu 
profesorii şi studenţii. Au fost pregătite de către studenţi relatări interesante despre primele cărţi, 
despre evoluţia designului poligrafic. Prezentarea expoziţiei de carte s-a făcut în formă verbală, 
cu expunerea adnotărilor.  

Ca studenţii să fie receptivi pe parcursul seminarului s-a anunţat o victorină,  întrebările 
căreia au fost lansate din timp.    

Am urmărit îmbinarea tehnologiilor tradiţionale cu cele moderne, cu scopul ca studenţii să 
simtă că în viaţa lor există ani de graţie în care trebuie să-şi încerce puterile şi să descopere ceea 
ce le place, să înveţe să comunice. 

Pentru o studiere mai eficientă a materiei de studiu, biblioteca FIU organizează manifestaţii 
cu caracter repetitiv şi funcţie formativă predominant estetică, activităţi realizate cu implicarea 
studenţilor. 

La una dintre aceste activităţi, de exemplu, au fost prezentate într-o formă agreabilă cărţi de 
diferit format, diferite prezentări grafice, trezind imaginaţia creativă, estetică a participanţilor. O 
asemenea activitate este un mod de educaţie estetică a viitorilor specialişti fără constrângere şi 
obligaţii. 

În scopul dezvoltării creative a studenţilor s-au organizat concursuri de creaţie şi cultură 
generală – „Mărţişoare”, prezentarea creaţiilor studenţilor de la mărţişoare tradiţionale până la 
invenţii sofisticate însoţite de legende despre mărţişoare şi tradiţiile ce se păstrează în spaţiul 
balcanic, cu expoziţie de carte despre arta populară.  

Au fost organizate expoziţii de carte tematice şi de noutăţi din colecţiile bibliotecii cu 
prezentări orale, lansarea de carte „Femeile în zona de conflict” cu participarea coautorilor, 
manifestare la care s-a accentuat valoarea femeii în societate de-a lungul secolelor. 

 
În final, sintetizând conţinutul prezentei comunicări punctăm ideile:  
–  activitatea cultural-educativă este indispensabilă bibliotecii universitare; 
– eficacitatea şi eficienţa acestei activităţi este determinată de tehnologia aplicată 
manifestaţiilor cultural-educative; 
– este necesară instruirea bibliotecarilor în vederea tehnologiei muncii cultural-educative; 
– componentă inerentă a procesului cultural-educativ este colaborarea bibliotecii cu 
structurile educative universitare. 
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