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Abstract: Timpul ne demonstrează că pentru a supravieţui şi a avea succese trebuie să aplicăm un model 
eficient de gestiune a tuturor proceselor din instituţie. Bibliotecile sînt structuri infodocumentare complexe 
cu responsabilităţi şi statut social care inerent se aliniază schimbărilor. Dimensiunea cantitativă şi 
calitativă este un examen permanent al activităţilor infodocumentare. Abordarea sistematică a finalităţii sau 
analiza feedbackului generează premise pentru rezultate excelente şi pentru prevenirea erorilor. Practicile 
de calitate privind evaluarea culturii instituţionale sunt diverse şi complexe. Standardele de excelenţă permit 
structurilor infodocumentare să se alinieze rigorilor, iar interpretarea corectă a datelor asigură atît 
succesul, dezvoltarea instituţională, cît şi o imagine şi o argumentare a rolului bibliotecii în societate.   

 

Cuvinte cheie: cultură, comunicare, instituţie, structuri infodocumentare, calitate, evaluare, modele de 
excelenţă, metode de evaluare. 

 

 

Indiferent de tehnologiile informaţionale mai mult sau mai puţin sofisticate pe care le 
folosesc, structurile infodocumentare ca sisteme socio-umane complexe au fost şi sunt întotdeauna 
preocupate de cultura instituţională şi de calitate. Membrii ei comunică pentru a putea interacţiona 
coordonat şi îşi elaborează propriul comportament raportat la norme şi valori comune, analizează 
relaţiile dintre scopuri, mijloace şi rezultate. Cultura instituţională şi calitatea serviciilor, 
produselor sunt două variabile dependente, care se completează şi se intersectează în toate etapele, 
acţiunile bibliotecii. Astfel, biblioteca îşi capătă un nume prin forţa sa instituţională, prin demersul 
transversal al implementării şi dezvoltării schimbării.  

Relaţiile instituţie-om sînt un univers complex care ilustrează pe deplin modelul de 
comunicare între membrii unui grup. Instituţiile îşi capătă realitatea socială prin activitatea umană. 
Ele sunt modalităţi de viaţă a oamenilor, medii în care oamenii îşi petrec o mare parte de viaţă, 
reprezentînd o realitate specifică şi avînd caracteristicile şi valorile sale proprii. Factorul cultural şi 
comunicaţional asigură succesul şi idenditatea instituţiilor infodocumentare, determină modul de 
gîndire şi de acţiune. Cunoaşterea specificului acestor elemente este o preocupare esenţială şi un 
demers de profesionalizare şi îmbunătăţire.  

Există o unanimitate de păreri privind relevanţa culturii instituţiei ca factor strategic care 
poate asigura succesul. Cultura instituţională reprezintă conştiinţa implicită a instituţiei care dă 
dovadă de complexitatea sa şi reiese din comportamentul atît al conducerii, cît şi a angajaţilor. Ea 
este cea care “leagă instituţia” într-un lanţ de semnificaţii care oferă înţelesuri tuturor activităţilor şi 



proceselor. În acelaşi timp este factorul de rezistenţă cel mai important în orice demers de 
schimbare, indiferent de anvergura acestuia. Cultura reprezintă normele sau algoritmul de credinţe 
şi valori specifice membrilor şi activităţii instituţiei, care asigură realizarea produselor, servicilor corespunzătoare pentru 

utilizatori. 

Obţinerea continuă a mulţumirii utilizatorilor în raport cu aşteptările lor este o direcţie 
prioritară pentru bibliotecile care ţin la rolul său şi la poziţia sa în spaţiul informaţional. Atingerea 
obiectivelor se realizează printr-o participare activă a tuturor salariaţilor şi prin deţinerea pulsului pe 
feedback. Cunoaşterea punctelor slabe ale instituţiei, analiza activităţii liderilor sau concurenţilor 
din domeniu este un catalizator pentru mobilizarea factorilor de obţinere a performanţelor, 
perfectarea sau elaborarea unui set coerent de reguli, proceduri, politici, strategii.  

Prezenţa în biblioteci a unei culturi instituţionale slabe denotă preponderent următoarele 
aspecte: pesimism, demotivare, nesatisfacerea personalului privind munca desfăşurată, neapreciarea 
competenţelor profesionale, micşorarea productivităţii, încălcarea disciplinei de muncă. Aceşti 
indicatori au un impact negativ asupra funcţionalităţii bibliotecii. 

Perspectivele culturii instituţionale sunt vizate pe larg în comunitatea ştiinţifică mondială. 
Pînă nu demult cercetătorii puneau accentul pe dezvoltarea culturii instituţionale. Acum direcţiile s-
au orientat spre eficienţă şi calitate, spre dezvoltare şi inovare. Acest fapt este logic şi inevitabil 
fiind facilitat de evoluţia conceptului de calitate: orientare spre produs (1), proces, sistem (2), 
salariat, echipă (3), instituţie (4).  

Ştiinţa ne propune diverse modele de excelenţă pentru evaluarea culturii şi calităţii 
instituţionale. Scopul prioritar al monitorizării culturii instituţionale constă în elaborarea unui 
instrumentariu care ar asigura calitatea şi poziţionarea în mediul informaţional. În procesul de 
alegere a unui model sau altul trebuie să se parcurgă următoarele etape: 

 estimarea problemei; 
 scopul şi obiectivele diagnosticării; 
 obiectul cercetării; 
 metodele de cercetare; 
 desfăşurarea măsurării; 
 analiza rezultaelor; 
 elaborarea recomandărilor. 
 implementarea schimbărilor; 
 îmbunătăţirea activităţii. 

Tradiţional se evidenţiază trei strategii esenţiale de studiere a culturii instituţionale. Fiecare 
din ele îşi are metodele de cercetare şi analize proprii.  

Strategia holistică presupune aprofundarea cunoştinţelor despre instituţie analizînd-o din 
interior: fotografia zilei de muncă, metoda observaţiei empirice, zilnicul salariatului. Este actuală şi 
observarea comportamentului oamenilor în cadrul grupurilor de lucru, discuţiilor şi dezbaterilor.  

Studierea documentelor de reglementare, relaţiilor interpersonale, comportamentelor 
nonformale sunt specifice strategiei metaforice. Metoda cea mai relevantă pentru această strategie 
este content-analiza. 

O altă strategie este cea cantitativă. Ea propune utilizarea metodelor sociologice. 
La nivel internaţional funcţionează pe larg modelele de excelenţă deja existente. Instituţiilor 

le revine rolul de a alege modelul relevant. Astfel, modelul japonez pune accentul pe: 
1. gradul de corespundere a sistemului de management al instituţiei la cerinţele şi exigenţele 

actuale; 
2. îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor adecvate utilizatorilor; 
3. creşterea productivităţii şi reducerea nonconformităţilor; 
4. satisfacerea utilizatorilor; 
5. îmbunătăţirea comunicării şi implicării totale; 



6. creşterea motivaţiei; 
7. dezvoltarea resurselor umane. 

Standardul de excelenţă american se orientează spre două obiective esenţiale: valoarea 
adăugată pentru servicii şi îmbunătăţirea performanţelor instituţionale. Obiectivele sunt bazate pe 
trei elemente fundamentale: 

A. Startegiile şi planurile de acţiune care corelează măsurile necesare pentru asigurarea 
funcţionalităţii şi fiabilităţii ofertelor informaţionale. 

B. Sistemul alcătuit din 6 criterii. Aceste criterii sunt partajate în triade: (1) triada leadership-
ului – conducere, planificare, orientare spre utilizator şi comunitate; (2) triada rezultatelor – 
oreintare spre personal, managementul proceselor, rezultatele. 

C. Informaţia şi analiza reprezentînd baza sistemului de performanţe. 
Aplicarea modelului american este valabilă pentru bibliotecile care au scopul prioritar 

obţinerea performanţei integre: la nivel instituţional, la nivel comunitar şi la nivel de comunitate 
profesională.  

Modelul european încurajează excelenţa în cadrul instituţiei prin îmbunătăţirea continuă a 
serviciilor şi ofertelor, stimulînd şi dezvoltarea competivităţii. Excelenţa este cuvîntul-cheie pentru 
aceste biblioteci. Prin intermediul modelului european EFQM (Fundaţia Europeană pentru 
Managementul Calităţii) se realizează un examen complet, permanent al activităţilor şi rezultatelor. 
Acestea fiind comparate cu performanţele dorite, aspirate. Rezultatele operaţionale sunt excelente 
datorită principiilor: satisfacerea utilizatorului, satisfacerea personalului, implicarea totală, politici 
şi strategii, gestiunea resurselor. Abordarea şi aplicarea acestui model reprezintă o evaluare 
complexă bazată pe fapte, un mijloc de orientare coerentă asupra acţiunilor efectuate de fiecare 
membru al echipei în raport cu concepţia de excelenţă. Combinarea coerentă a celor nouă criterii: 
leadership, politică şi strategie, personal, parteneriate şi resurse, procese, rezultate privind 
utilizatorii, rezultate privind personalul, rezultate privind societate, rezultate privind perfomanţele 
permite identificarea unui cadru logic – cauzele sau starea de fapt şi rezultatele obţinute. Beneficiile 
sunt majore şi importante: 

1. descoperă elementele critice din cadrul bibliotecii; 
2. oferă date reale şi obiective; 
3. identifică starea de fapt, 
4. evaluează global instituţia; 
5. determină gradul de interes sau elementele forte ale structurii instituţionale. 

Un model inedit şi intersant este Sistemul 20 de Chei. Acest sistem contribuie la unificarea 
metodelor de îmbunătăţire a culturii şi calităţii. Alături de acesta este eficient în procesul de 
evaluare atunci cînd biblioteca doreşte să fie competitivă, excelentă şi doreşte să-şi atingă 
obiectivele. Sistemul cuprinde 20 de cercuri numite chei, ordonate logic care se intersectează prin 
săgeţi. Reprezentarea grafică a acestui model la prima vedere este complicată, dar aprofundarea în 
subiect poate pune baza unui diagnostic serios pentru bibliotecile unde lucrurile nu merg prea bine. 
Cheile 1 – Curăţenia şi organizarea, 2 – Raţionalizarea sistemului, 3 – Activitatea echipelor, 20 – 
Tehnologii şi cunoştinţe sunt elemente externe şi de bază. Săgeţile din interiorul schemei 
direcţionează etapele de obţinere a performanţei sau ce trebuie să facă biblioteca ca să obţină acest 
calificativ sau criteriu. Durata de implemntare al acestui model este de lungă durată, dar el poate 
servi şi pentru a determina ce a făcut şi ce are de făcut instituţia pentru a asigura un nivel înalt al 
productivităţii.  

La momentul actual începe să se utilizeze metoda FeedBack 3 600. Esenţa prioritară este 
evaluarea echipelor de muncă, analiza opiniei salariaţilor şi utilizatorilor. Informaţiile obţinute 
sesizează discrepanţele între imaginea dorită de salariaţi şi imaginea văzută de utilizatori. Ca 
rezultat sporeşte cunoaşterea credibilităţii în faţa utilizatorilor şi gradul de poziţionare a instituţiei în 
comunitate. 



Practicile de calitate privind evaluarea culturii instituţionale sunt diverse şi complexe. 
Biblioteca singură detemină, alege metoda sau modelul de execelenţă în dependenţă de viziunea sa, 
de politica în domeniul calităţii 

Concluzii:  
(1) Structurile infodocumentare sunt preocupate de cultura instituţională (corporativă). 
(2) Existenţa unor posibilităţi majore de diagnosticare: diversitatea şi vastitatea cercetărilor 

instituţionale. 
(3) Instituţiile infodocumentare se aliniază rigorilor schimbării, se mobilizează şi aplică 

modele de excelenţă. 
(4) Ciclul de viaţă al cercetării culturii şi comunicării instituţionale se află în poziţia 

incipientă. 
(5) La momentul actual structurile infodocumentare sunt axate pe cadrul normativ – 

fundamentul politic. Se fac primele încercări de diagnosticare şi de profilare a direcţiilor de 
asigurare a calităţii. 
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