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Abstract: Dezvoltarea teoriei tehnologie de bibliotecă este în ascensiune. Principalele realizări teoretice 
sunt: recunoaşterea importanţei cunoştinţelor tehnologice; delimitarea termenilor înrudiţi „tehnologia de 
bibliotecă”, „mijloacele tehnice”, „activitatea de bibliotecă”, „metodologia”; abordarea tehnologiei de 
bibliotecă ca componentă metodologică a conducerii bibliotecii; implementarea managementului calităţii 
tehnologiei de bibliotecă. 
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Preocupările pentru tehnologie s-au înregistrat în biblioteconomie din cele mai îndepărtate 
vremuri. Cu atât mai mult ele se impun astăzi, când se produc schimbări radicale de natură 
tehnologică legate de informatizarea şi automatizarea bibliotecilor. În mod firesc apar întrebările: 
dacă tehnologiile noi sunt eficiente, care este rolul actual al tehnologiilor tradiţionale, cum va 
evalua tehnologia în perspectivă? Pentru a da răspuns la aceste întrebări este nevoie de o mentalitate 
tehnologică bazată, mai întâi de toate, pe cunoştinţe tehnologice. Iată de ce considerăm necesară 
abordarea teoretică a problemei tehnologiei de bibliotecă. 

Vom reflecta pe marginea acestei probleme sub următoarele aspecte: 
1) semnificaţia terminologică a tehnologiei de bibliotecă; 
2) schimbări în paradigma tehnologiei de bibliotecă; 
3) dirijarea calităţii tehnologiei de bibliotecă. 

 
Termenul „tehnologia de bibliotecă” a intrat în vocabularul de specialitate prin     anii  ”60 ai 

secolului trecut, venind să substituie antetermenul „tehnica de bibliotecă”. 
Semnificaţia tehnologiei de bibliotecă se regăseşte în materialele de referinţă. Astfel, în 

dicţionarul terminologic de biblioteconomie rusesc (a. 1986) ea a fost definită ca „ansamblul 
proceselor şi operaţiilor care asigură funcţionarea normală a bibliotecii, precum şi procedeele, 
metodele şi mijloacele de realizare a acestora” [ 7].  

Interpretarea dată este vehiculată şi pînă azi, fiind reflectată într-o nouă ediţie de referinţă rusă 
„Справочник библиотекаря”(a. 2002) [15].      

În ce priveşte cercetătorii, ei definesc tehnologia nu numai sub aspect practic, dar şi teoretic din 
perspectiva cunoştinţelor tehnologice.   

Astfel, biblioteconomistul ucrainean M. Slobodeanik susţine că tehnologia de bibliotecă este  
„ totalitatea acţiunilor profesionale, efectuate consecutiv, în intervale corespunzătoare de timp şi 
spaţiu, precum şi cunoştinţele biblioteconomice despre această totalitate, care în ansamblu asigură 
realizarea scopului şi funcţiilor bibliotecii ca instituţie socială” [14, p.42]. 

Considerăm importantă introducerea noţiunii de cunoştinţe tehnologice în conţinutul 
termenului „tehnologia de bibliotecă”, cel puţin din două motive: 
    1. sugerează ideea organizării tehnologiei muncii în baza realizărilor ştiinţei; 
    2. corespunde semanticii termenului - tehno + logos -  teoria / ştiinţa tehnicilor de muncă. 

Biblioteconomista rusă I. Pilko aduce argumente substanţiale în sprijinul cunoştinţelor 
tehnologice aşa ca : 

– necesitatea abordării bibliotecii ca  sistemă tehnologică vis-a-vis de evaluarea activităţii 
bibliotecare în funcţie de serviciile oferite beneficiarilor şi nu conform resurselor; 

–  necesitatea algoritmizării muncii în legătură cu automatizarea proceselor de bibliotecă; 



– suprasolicitarea de cunoştinţe sistemice despre bibliotecă, care nu pot fi concepute fără cele 
tehnologice [ 14, p.41-42]. 

Aşadar, din cele expuse mai sus putem remarca două accepţiuni ale termenului „tehnologia de 
bibliotecă”: de componentă organizaţională a muncii şi de teorie a tehnologiei muncii de bibliotecă. 

În publicaţiile autorilor români nu întâlnim definiţia tehnologiei de bibliotecă. Termenul înrudit 
„tehnologia informaţiei” (M. Regneală) / „tehnologia informaţională” (L. Karnaeva) este tratat cu 
referire doar la latura practică a muncii cu sens de acţiuni profesionale în vederea selectării, 
prelucrării, stocării şi regăsirii informaţiei [2;4].  

Sub aspect terminologic este important ca „tehnologia de bibliotecă” să fie delimitată de 
termenii „mijloacele tehnice”,  „activitatea de bibliotecă”, „metodologia”. 

Mijloacele tehnice nu se identifică cu tehnologia, ci sunt doar o componentă a ei, altele fiind, 
după cum am mai menţionat, metodologia, cunoştinţele tehnologice. O părere controversă a generat, 
de exemplu, ideea eronată de  considerare a tehnologiilor informaţionale drept atribut al bazei 
tehnico-materiale a bibliotecii [ 6, p. 113]. 

Subliniem, tehnica informaţională modernă joacă un rol dominant în tehnologie, schimbând 
radical procedura muncii. Termenul „tehnologia informaţională” indică  fuziunea tehnicii cu munca, 
dar nu şi substituirea. Întotdeauna va exista o concepţie a muncii vis-a-vis de alegerea mijloacelor 
tehnice. 

Tehnologia nu trebuie confundată cu activitatea de bibliotecă. Ultima, în afară de tehnologie 
mai include şi alte aspecte aşa ca: obiectivele, relaţiile de muncă, cultura muncii etc. Cercetătoarea 
rusă M. Dvorkina mai adaugă că tehnologia reprezintă forma riguroasă de exprimare a muncii, pe 
când activitatea presupune inevitabil schimbarea [ 9, p. 49]. 

Sunt diferite şi categoriile „tehnologia” şi „metodologia” de bibliotecă. Relaţia dintre acestea 
poate fi exprimată astfel: metodologia furnizează practicii metodele ştiinţifice de muncă, care se 
integrează în sistemul tehnologic împreună cu ideile tehnologice, procesele şi mijloacele de muncă, 
dar fiindcă tehnologia operează cu metode empirice, acestea sunt identificate de către metodologie, 
evaluate, prelucrate şi reîntoarse practicii într-o manieră de interpretare ştiinţifică.  

Termenii trebuie să reflecte adecvat realitatea pentru a evita pericolul tratării greşite a lucrurilor, 
neînţelegerii în comunicare. 

În ultima perioadă de timp, teoria tehnologiei de bibliotecă s-a îmbogăţit cu concepţii ştiinţifice 
noi privitoare la dirijarea tehnologiei. 

Una din acestea vizează utilizarea factorului tehnologic drept componentă metodologică a 
conducerii bibliotecii. 

Cel puţin două variante ale concepţiei date merită să fie menţionate. 
Prima aparţine cercetătoarei E. Kriucicova şi se defineşte ca „sistem de însoţire tehnologică”. 

Ideea prevede implementarea unui sistem de management bazat pe abordarea tehnologică a 
instituţiei bibliotecare. Biblioteca este privită ca o sistemă tehnologică, or pentru funcţionarea ei 
adecvată este necesară o conducere cu privire specială la tehnologie, având structuri şi 
responsabilităţi corespunzătoare. Sarcini ale acestei conduceri sunt: concordarea sistemului 
tehnologic cu factorii mediului  ambiant, prelungirea maximală a ciclului de viaţă a tehnologiei, 
elaborarea strategiei tehnologice, analiza constantă a situaţiei tehnologice etc.[ 11, p. 51]. 

Cea de-a doua variantă ţine de managementul proceselor. Ea este preluată de catre 
biblioteconomişti din ştiinţa managementului general. 

Managementul proceselor presupune construirea modelului organizaţiei în forma unei reţele a 
proceselor. Identificarea proceselor, monitorizarea lor, asigurarea relaţiilor dintre ele reprezintă 
abordarea procesuală. 

Biblioteconomiştii L.Verşinina şi T. Lander, cu referire la surse de autoritate, motivează 
conducerea procesuală a bibliotecii prin următoarele argumente : 

• Funcţiile şi activităţile instituţiei bibliotecare se realizează ca atare prin intermediul 
proceselor; 

• Angajaţii percep procesele şi operaţiile de muncă mult mai sensibil decât funcţiile; 



• Relaţiile dintre lucrători în cadrul realizării proceselor (relaţii pe orizontală) sunt mai 
puternice decât cele funcţionale (pe verticală), fapt care permite sporirea responsabilităţii 
fiecăruia nu doar pentru sarcinile individuale, ci şi pentru proces; 

• Procesele sunt interdependente, or concentrarea pe procese asigură conducerea bibliotecii ca 
întreg [ 8, p. 57]. 

Cercetările recente în domeniul tehnologiei de bibliotecă abordează problema dirijării calităţii 
tehnologiei. 

De altfel, interesul pentru această problemă s-a înregistrat anterior. De exemplu, în bibliotecile 
din Occident erau răspândite „cercurile calităţii” (ideea aparţinând japonezilor), care reprezentau 
grupe de angajaţi voluntari la nivel de compartimente ce rezolvau problemele apărute în producţie [ 
5, p. 88]. De asemenea, în biblioteconomia ex-sovietică se pleda pentru calitate prin aşa-zisa 
„organizare ştiinţifică a muncii”, bazată pe analiza muncii, normare, răspândirea experienţei 
avansate etc. 

Totuşi, tratarea calităţii în trecut nu avea rezultate semnificative, deoarece 
purta caracter epizodic, neformalizat. Nu erau clare criteriile de calitate, nu se cunoştea cine 
răspunde de calitate. 

Actualmente, conducerea tehnologiei de bibliotecă se sprigină pe teoria Managementului 
Calităţii Totale, standardele ISO în domeniul calităţii. 

Calitatea de bibliotecă este pusă în legătură directă cu calitatea tehnologiei, deoarece se 
presupune: prestarea unei calităţi înalte încă din primul moment în care se face operaţiunea de 
muncă, asigurarea calităţii pe întreg traseul tehnologic, considerarea metodelor şi mijloacelor de 
muncă esenţiale pentru realizarea calităţii tehnologiei, acceptarea schimbării tehnologiei etc. 

Mai multe lucrări ale autorilor din ţară şi de peste hotare explică fenomenul calităţii de 
bibliotecă  
[ 1; 3]. 

Totodată, unele publicaţii sunt dedicate special calităţii tehnologiei. 
Se optează pentru constituirea în biblioteci a structurilor tehnologice, care se vor ocupa atât cu 

implementarea tehnologiilor noi, cât şi cu desăvârşirea celor tradiţionale. Astfel de unităţi ar putea fi 
serviciile, oficiile tehnologice sau bibliotecarii cu funcţia de tehnolog [12, p.38]. 

Este abordată necesitatea organizării consultanţei tehnologice de bibliotecă, care ar fi utilă mai 
ales în determinarea direcţiilor de automatizare a bibliotecilor concrete [10]. 

O noţiune nouă este cea a auditului tehnologic. Privit ca o funcţie a consultanţei tehnologice, 
auditul are menirea diagnosticării situaţiei tehnologice în scopul previziunii  procesului inovaţional 
tehnologic, evaluării calităţii tehnologiei etc. [13]   

Cu siguranţă, ideile nominalizate merită să fie analizate în detaliu din perspectiva implementării 
în biblioteci a managementului calităţii tehnologiei. Însă se impune necesitatea cercetării şi altor 
probleme aşa ca: determinarea caracteristicilor de calitate a proceselor şi serviciilor de bibliotecă, 
planificarea, ţinerea sub control, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii tehnologiei etc.  

Aşadar, observăm că tehnologia ocupă un loc important în ştiinţa biblioteconomică. Aceasta 
inspiră încredere vis-a-vis de aprecierea adecvată a factorului tehnologic în dezvoltarea bibliotecii. 
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