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Abstract: O caracteristică a societăţii contemporane este utilizarea maximă a resurselor informaţionale şi 
comunicaţionale. Eficientizarea accesului la aceste resurse depinde de calitatea organizării comunicării 
societale care face posibilă organizarea eficientă a activităţii informaţionale a autorităţii publice, spre 
relaţionarea ei cu cetăţenii prin oferirea accesului la resurse informaţionale oficiale. Un loc important în 
acest proces revine bibliotecii, cu rol de mediator şi organizator al feed-back-ului între autoritatea publică 
şi cetăţeni. În rezultat are loc extinderea accesului la informaţia publică, ceea ce de fapt reprezintă esenţa 
edificării societăţii informaţionale – „Moldova electronică II”. 
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Spaţiul informaţional de interes public reprezintă mediul de formare şi dezvoltare a 
principiilor democratice. Întrucât bibliotecile sunt considerate „temelia democraţiei”(B. Conaty) 
[1,p.10], lor le revine sarcina, dar şi responsabilitatea de a se „ implica în mod hotărâtor în toate 
procesele de dezvoltare a societăţii” ( I. Stoica) [5,p.34]. Mai mult, democraţia fără o opinie publică 
informată e o contradicţie în termeni. Argumente în acest sens pot servi rezultatele sondajelor 
sociologice în ţările cu democraţii avansate: în SUA 95 % din populaţie sunt convinşi că bibliotecile 
joacă rolul esenţial într-o democraţie, asigurând şi promovând  accesul la informaţie prin serviciile 
şi produsele pe care le oferă publicului; urmează Franţa cu 78 %, Finlanda cu 76 %, Australia, 
Canada, Danemarca, Marea Britanie, Suedia şi Olanda unde procentul general se ridică la 70 %¹ .  

Un aspect esenţial al democraţiei este posibilitatea cetăţeanului de a obţine informaţie de 
interes public. Accesul la informaţia de interes public reprezintă o problemă actuală pentru 
Republica Moldova antrenată în procesul de edificare a unei societăţi moderne, informaţionale. 
Actualitatea problematică a fenomenului informaţional şi comunicaţional se explică prin rolul şi 
importanţa tot mai relevantă a informaţiei publice în viaţa cotidiană a cetăţenilor. Prin urmare, o 
importanţă crescândă în lumea de astăzi o capătă comunicarea societală care face posibilă 
organizarea eficientă a activităţii informaţionale a autorităţii publice spre relaţionarea ei cu cetăţenii 
prin oferirea accesului la resursele informaţionale oficiale.  Astfel, accesul la informaţie devine una 
dintre condiţiile de bază pentru organizarea dialogului constructiv între autoritatea publică şi 
cetăţeni, încât să se atingă scopurile finale ale ambelor părţi: condiţia depăşirii stării de alienare a 
puterii faţă de societate, totodată atragerea şi motivarea cetăţenilor faţă de procesul de gestionare 
socială. 

Aşadar, pentru a fi utilă informaţia trebuie prelungită prin comunicare. Sub incidenţa 
factorilor remarcaţi, biblioteca trebuie să susţină şi să se implice în soluţionarea problematicii 



comunitare în aspect informaţional şi educativ- cultural, conform noilor necesităţi ale societăţii. Se 
transformă misiunea şi rolul bibliotecii ca instituţie socială pentru elucidarea problemelor 
organizatorico- informaţionale actuale şi a apărării drepturilor la liberul schimb de informaţii şi la 
comunicare pentru care şi există.  

Un document important ce determină misiunea bibliotecii publice ca instituţie socială pusă 
în slujba societăţii civile este Manifestul UNESCO pentru bibliotecile publice. UNESCO proclamă 
încredeea în bibliotecile publice ca instituţii de educaţie, cultură şi informare, importante forţe care 
promovează pacea şi înţelegerea, bunăstarea spirituală între oameni. Acestea sunt cerinţele întregii 
societăţi - de transformare şi prosperare umană "bibliotecile respectă principiul integrării în 
comunitate al membrilor excluşi prin orientarea politicilor informaţionale şi culturale spre 
necesităţile lor, prin modalităţi optime de includere a lor în activităţi, cooperând cu alte domenii". 

 

¹ Msc.Barbro Wigell-Ryynanen, Consilier pentru Problemele de Bibliotecă în Ministerul Culturii 
din Finlanda. Asigurarea accesului la informaţie, cunoaştere şi experinţă culturală, material 
prezentat în cadrul unui forum internaţional la Bucureşti „Cartea. România. Europa, 2009”. 

 

 

Incluziunea socială la etapa actuală de tranziţie se identifică cu cerinţa socială. Organismele 
şi instituţiile internaţionale au elaborat mai multe iniţiative, directive, recomandări, rezoluţii 
discutate şi aprobate la înalte foruri, congrese, conferinţe care acreditează activitatea bibliotecii de 
incluziune socială. Menţionăm: Samitul de la Amsterdam – care a fost un semnal puternic şi 
încurajator de dezvoltarea politicilor sociale în comunitate; Samitul de la Luxemburg – a lansat 
Strategia europeană referitoare la o politică economică strâns legată de cea socială; Samitul de la 
Lisabona – a extins aceste preocupări punând accent pe cooperare dintre reformele economice şi 
coeziuea socială; Samitul de la Geneva – a determinat incluziunea factorul principal în edificarea 
Societăţii Informaţionale. Alte documente şi iniţiative semnificative sunt: 

 

 raportul „e-Europa. Societatea informaţională pentru toţi”, „Constituind o Europă inclusivă”,  
„Biblioteci pentru toţi: Incluziune socială în bibliotecile publice” care indică ce trebuie să facă 
bibliotecile pentru diminuarea efectului de excluziune socială şi dezvoltarea strategiilor bazate pe 
incluziunea socială. Aceste strategii pot fi realizate prin implicarea bibliotecii în procesele de 
comunicare societale. 

În opinia lui Gerbner, „comunicarea poate fi definită ca interacţiune socială prin 
intermediul mesajelor”. Claudia Canilli, la rândul ei, concepe „comunicarea ca pe un instrument al 
relaţiilor”.  În general, orice proces de comunicare reprezintă o interacţie într-un ansamblu de 
elemente şi relaţii în care circulă o anumită informaţie. Natura procesului comunicaţional este 
determinată de actorii, elemetele actului comunicativ, rolurile actorilor precum şi de caracterul şi 
specificul informaţiei vehiculate. Totuşi caracteristicile fundamentale relevante ale comunicării 
derivă din finalităţile acestea, care de fapt, reprezintă şi valoarea ei. 



În opinia lui C. Marin „comunicarea societală reprezintă spaţiul în care autoritatea publică 
dialoghiază cu cetăţenii prin difuzarea informaţiei de utilitate publică şi prin colectarea informaţiei 
oferite de societatea civilă în scopul eficietizării gestiunii şi coeziunii sociale” [4, p.154-155]. 

Informaţia de interes public reprezintă orice informaţie care rezultă din activităţile unei 
autorităţi publice sau care reiese din acţiunile autorităţii publice. La ea se referă informaţia oficială, 
informaţia despre activităţile administraţiei publice centrale şi locale, sursele de formare şi metodele 
de utilizare a bugetelor locale, starea mediului, starea de sănătate a populaţiei, informaţii despre 
produse, ecologie, proiecte economice curente şi de perspectivă etc. 

Schematic comunicarea societală ar putea fi reprezentată astfel: 

         aauutori informaţia publică 

 

Informaţiie produse de administraţia publică sunt de o importanţă majoră pentru cetăţeni. De 
aceea, una dintre sarcinile principale ale bibliotecilor publice constă în a face aceste informaţii 
accesibile tuturor, ceea ce implică redefinirea principiului informaţiei de bază şi determinarea 
condiţiilor în care acestea să fie accesibilă utilizatorilor. Apreciind  valoarea informaţiei de interes 
public UNESCO o califică „INFORMAŢIE VIE CARE AJUTĂ OAMENII SĂ TRĂIASCĂ”. 

În aceste condiţii apare încă un actor al comunicării societale, biblioteca cu rol de mediator 
între autoritatea publică şi cetăţeni. Totodată implicarea bibliotecilor mai activă în formarea culturii 
informaţionale, în organizarea publicului în raport cu capitalul informaţional ar mobiliza şi cataliza 
dezvoltarea ţării în sens democratic, încadrîndu-se totalmente în conceptul Consiliului Europei cu 
privire la rolul bibliotecii în democratizarea societăţii.  

Astfel schema comunicării societale se suplimentează cu încă un actor  

    

 

emiţător                   informaţie                   canal                            receptor 

Prin urmare, biblioteca devine un component intrinsec al comunicării societale cu rol de 
canal, de punte de legătură şi organizator al feed-back -ului între autoritatea publică şi cetăţeni, 
comunicarea fiind abordată ca un proces informaţional de conexiune interactivă, fiind realizate 
următoarele obiective: asigurarea realizării dreptului la informaţia publică; diversificarea serviciilor 
informaţionale şi a suporturilor în scopul informării calitative şi operative a cetăţenilor; extinderea 
posibilităţilor de acces la informaţia publică prin implementarea TIC; afirmarea calităţilor de 
socializare prin formarea „conştiinţei publice”, respectiv „conştiinţei civice” (cunoaşterea şi 
respectarea drepturilor privind informaţia de interes public şi posibilităţile de a o utiliza în viaţa 
cotidiană); organizarea diverselor întruniri de conţinut şi caracter public  etc. [2, p. 201]. 

Accesul liber la informaţie, stocarea şi utilizarea acesteea în scopurile extensiunii 
educaţionale pentru asigurarea unui nivel de viaţă elevat, dar nu în detrimentul principiilor 
dezvoltării durabile se bazează pe un ansamblu de instrumente şi mecanisme de ordin normativ, 
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conceptual-ştiinţific, instituţional, instructiv şi organizatoric. Desemnarea bibliotecilor publice ca 
subsistem al sistemului informaţional este dovedită de mai mulţi factori: în condiţiile economiei de 
piaţă bibliotecile publice şi-au demonstrat eficienţa nu numai ca centre culturale, ci şi ca centre de 
informare, biblioteca este cea mai democratică instituţie din categoria celor destinate să asigure 
dreptul omului la informaţie, biblioteca este unica instituţie care ar putea organiza resursele 
informaţionale şi accesul liber la ele. Însă activitatea bibliotecilor publice nu trebuie să se limiteze 
numai la organizarea accesului la informaţia publică, dar este necesar să se practice şi forme de 
informare în care bibliotecilor le revine rolul activ. Astfel, implementarea formulei de succes, 
reprezentată de cei trei „C” devine obligatorie: „Colaborare, Comunicare. Coordonare” pentru 
relizarea cerinţei sociale.  

Un alt aspect nu mai puţin important îl reprezintă activităţile culturale, organizate de către  
biblioteci. Datorită activităţilor culturale omul devine membru deplin al comunităţii şi societăţii, el 
atinge nivelul social-general, ocupând în aşa mod locul său în societate. Pentru solidarizarea 
oamenilor la diferite acţiuni comunitare, este necesar ca ei să fie informaţi corect şi amplu, în ceea 
ce priveşte domeniul public, adică să fie motivaţi. Un rol semnificativ în acest sens îl au bibliotecile 
publice, amplasate practic în toate localităţile ţării, care beneficiind de devrse programe 
informaţionale („Extinderea serviciilor pentru beneficiarii bibliotecilor publice”, „Programul 
Bunelor Practici”), a făcut posibilă deschiderea Centrelor de Informare şi Instruire la nivel de 
comunitate, propunînd locuitorilor servicii sociale şi culturale moderne, calitative, astfel contribuind 
la democratizarea vieţii publice.  

Constituirea unui mediu informaţional favorabil pentru formarea culturii civice şi încadrarea 
activă a indivizilor în procesul de luare a deciziilor, atît la nivel naţional, cît şi local, realizarea 
controlului asupra organelor de stat şi asigurarea transparenţei în activitatea acestora reprezintă 
impactul comunicării societale în ţesutul social. Implicarea bibliotecii în acest proces eficientizează 
organizarea activităţilor informaţionale şi comunicaţionale, ridică nivelul calităţii prestării şi 
utilizării resurselor informaţionale publice, facilitează şi extinde accesul la informaţia de interes 
public.  
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