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Abstract: To move libraries from Moldova to a new qualitative level, some aspects must be addressed such 
as the creation and development of electronic archives, the creation and maintenance of centralized or 
distributed information resources used in common, the implementation of procedures of interaction between 
libraries and users’ information resources and other subjects of informational space. It will be require a 
strategic powerful and thought guidance, a more risky approach than is currently taking place in libraries, a 
greater understanding and attention to the changing needs of our users. 
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Ritmul ridicat de schimbare, introducerea noilor servicii de reţea, importanţa crescândă a 
informaţiilor şi a potenţialului intelectual ca resurse de bază ne obligă să reconsiderăm rolul şi locul 
bibliotecii în dezvoltarea societăţii. Omenirea a obţinut posibilitatea de a folosi în mod direct şi în 
mod deliberat o dimensiune calitativ nouă a informaţiei - Internetul, al cărui potenţial este departe 
de a fi realizat şi pe deplin apreciat. Generarea modului de gândire virtuală produce schimbări în 
mentalitatea utilizatorilor de resurse şi de informaţii în reţea. Comunităţile de reţea schimbă în mod 
real şi activ viaţa omenirii în afara reţelei. Astfel, ne confruntăm cu o tendinţa reală - existenţa unei 
noi forme ierarhice a habitatului uman (realitate virtuala), care este imposibil de ignorat. 

Presiunea publicităţii, excesul de informaţii, percepţia fragmentată de sensuri, învechirea 
accelerată a informaţiei, deficitul de timp – sunt principalele motive pentru preferinţele 
utilizatorilor, optând pentru Internet. Omenirea face o alegere între calitatea informaţiilor şi accesul 
democratic la informaţii. Potrivit experţilor, la etapa actuală, mai importantă este libertatea de 
acces. Sistemul de biblioteci are concurenţi puternici care operează în acelaşi câmp intelectual – 
sistemele Amazon, YouTube; motoare de căutare Google, Yandex, Rambler; enciclopedii de reţea 
Wikipedia; reţele sociale MySpace, Facebook, odnoclassniki.ru şi multe altele. 

Având în vedere tendinţele marcate, importanţa bibliotecilor ca furnizor de informaţii, locul său 
şi rolul în dezvoltarea ulterioară a civilizaţiei necesită o precizare şi corectare. Va rămâne biblioteca 
o instituţie tradiţională arhaică ce îndeplineşte o funcţie de memorie intelectuală a omenirii sau, 
concurând demn cu alţi furnizori de informaţii, va avea un loc distinct pe piaţa de informaţii? 



Studiul experienţei bibliotecilor de excelenţă, cum ar fi Biblioteca Britanică, Biblioteca 
Samsungului Yonsei Seoul din Coreea de Sud, Biblioteca Universităţii Naţionale din Slovenia, 
Biblioteca Publică Delft din Olanda şi centrele de informare din alte ţări sugerează ideea de 
transformare a bibliotecilor în centre unice moderne, organic combinând serviciile tradiţionale cu 
cele inovatoare. Prezintă interes funcţionarea cu succes a marilor biblioteci din România, Ucraina, 
Rusia, Belarus, care au introdus servicii inovatoare, cum ar fi biblioteci digitale, livrarea electronică 
a documentelor, cataloage electronice şi altele. De mare importanţă pentru comunitatea ştiinţifică 
devine crearea în biblioteci a arhivelor tematice şi instituţionale. Acest serviciu presupune 
acumularea preprintelor şi postprintelor ştiinţifice, metodologice ale organizaţiilor pe o platformă 
unică bazată pe autoarhivare, ce facilitează comunicarea ştiinţifică, promovează instituţiile 
ştiinţifice şi autorii în lumea ştiinţifică din mediul virtual. Acest serviciu este foarte relevant pentru 
asigurarea informaţională a ştiinţei, educaţiei şi, astfel, s-a răspândit pe scară largă în Statele Unite, 
ţările UE şi CSI. 

Din păcate, unele idei constructive de transformare a bibliotecilor secolului 21, încep să 
„deterioreze” atunci când se deplasează în Republica Moldova. Bibliotecile noastre, în ciuda 
dezvoltării domeniului, în ceea ce priveşte tendinţele actuale sunt într-un oarecare impas. Sub 
auspiciile Bibliotecii Naţionale a Moldovei în anul 2001 a demarat proiectul SIBIMOL, al cărui 
obiectiv este crearea Catalogului Colectiv Naţional cu o catalogare partajată, care trebuia să reflecte 
colecţiile din toate bibliotecile participante la proiect. În ultimii ani au fost întreprinse încercări de a 
moderniza bibliotecile din Moldova. Astfel, în 2005 a fost elaborată Strategia de dezvoltare a 
sistemului naţional de biblioteci în perioada 2006-2010, care aşa şi nu a fost aprobată de Guvern. În 
prezent se elaborează Strategii de dezvoltare a bibliotecilor din Republica Moldova (2010-2020) de 
către Ministerul Culturii din Republica Moldova şi Consiliul Biblioteconomic Naţional. 

 Multe biblioteci au început să introducă servicii inovatoare, cum ar fi catalogul on-line, 
serviciul „întreabă bibliotecarul”, alte servicii electronice. Cu toate acestea, punerea în aplicare a 
acestor servicii noi a fost blocată la diferite etape. Eşecurile în modernizarea bibliotecilor din tara, 
sunt legate, în opinia noastră, de caracterul episodic al acestor încercări, lipsa sistemei în organizare, 
lipsa de resurse financiare şi controlului asupra rezultatelor acestor activităţi. Finanţarea insuficientă 
şi lipsa de resurse bugetare pentru inovare şi perfecţionarea serviciilor informaţionale, cercetarea 
nevoilor utilizatorilor de informaţii, de asemenea, nu pot promova activ procesul inovaţional în 
biblioteci din întreaga ţară. Ideea de a crea «Institution repositories» în ţara noastră după exemplele 
de succes din Ucraina, statele Baltice şi Rusia, rămâne în continuare doar o idee care nu s-a realizat 
în bibliotecile ştiinţifice din Republica Moldova.  

Crearea unui repozitoriu necesită de la personalul bibliotecii cunoştinţe vaste. Repozitoriile 
trebuie menţinute în mod constant şi dezvoltate ca formă şi conţinut, ceea ce de asemenea necesită 
personal suplimentar, care va realiza aceste arhive electronice. În opinia noastră, dificultatea cea 
mare este de a crea cererea la nivelul utilizatorului pentru acest serviciu nentradiţional de bibliotecă, 
de a-l instrui să-l folosească şi să devină necesar în continuare în munca profesională şi ştiinţifică. 
Inovaţiile care provin din piaţă, întotdeauna se introduc mai uşor decât inovaţiile impuse 
utilizatorului de către bibliotecă. Utilizatorii care nu au încă nevoie de acest serviciu trebuie să fie 
instruiţi să autoarhiveze propriile lucrări şi să fie convinşi de importanţa şi necesitatea acestui 
serviciu, noile posibilităţi oferite de arhive în activităţile lor ştiinţifice şi educaţionale. 



Introducerea cu succes a serviciilor inovatoare este imposibilă fără cunoaşterea şi folosirea 
corectă a instrumentelor de marketing. Este necesară o anumită ordine de proceduri pentru 
adaptarea treptată a utilizatorilor de a folosi permanent acest serviciu în reţea. Astfel, introducerea şi 
utilizarea eficientă a serviciilor inovaţionale în biblioteci ar trebui să aibă loc în cadrul activităţii 
departamentelor de marketing, al căror funcţionare în biblioteci este indiscutabilă. Folosirea 
instrumentelor de bench-marketing poate oferi posibilitatea de a monitoriza tot ce este mai bun în 
lume în domeniul furnizării serviciilor informaţionale şi de a adapta aceste elemente noi pentru 
activităţile de bibliotecă. 

Există necesitatea de a analiza succesul concurenţilor noştri (tehnologiile de reţea) şi să adaptăm 
serviciile bibliotecii la cerinţele utilizatorilor moderni. În afară de atractivitatea de ansamblu, care 
este caracteristică pentru tot ce este nou, aceste sisteme demonstrează o abordare fundamental nouă 
- sunt uşor de utilizat, sunt democratice, nu se „lăuda” cu faptul că păstrează patrimoniul cultural şi 
ştiinţific, ci pur şi simplu ajuta utilizatorii să existe confortabil în mediul informaţional. 

Faptul că progresele tehnologice în domeniul tehnologiei informaţiei şi de comunicare au 
generat la cea mai mare parte a profesioniştilor un sentiment fals că pentru a fi atractive 
utilizatorilor este suficient ca bibliotecile să fie în pas cu vremurile, să aibă o capacitate financiară 
suficientă. Acest mit poate fi înlăturat prin exemplul British Library, care este bine finanţată, deţine 
o tehnologie avansată de procesare şi de oferire a informaţiilor, folosind un arsenal de forme 
inovaţionale de stocare şi acces la informaţii. De exemplu, accesarea site-ul bibliotecii, ce 
funcţionează excelent ajunge la zeci de milioane de oameni în fiecare an, ceea ce este de neatins în 
frecvenţa fizică, chiar şi pentru această mare bibliotecă, a cărei istoria include secole şi fondurile ei 
conţin zeci de milioane de cărţi.  

Ocupaţi de problemele subfinanţării, de lupta pentru supravieţuire, nu observăm momentul 
principal - bibliotecile se mişcă spre o nouă criză, criza managementului la toate nivelurile, lipsa de 
orientare principală către „Majestatea Sa Utilizator”. Bibliotecile realizează activităţi după 
standardele vechi, care nu sunt valabile în secolul 21, în profesie există un tradiţionalism excesiv, 
care împiedică creativitatea, experimentarea, şi anume dezvoltarea modelului inovativ al bibliotecii 
fără a distruge şi a păstra cele mai valoroase lucruri - este un obstacol semnificativ pentru 
funcţionarea cu succes a bibliotecilor. Astfel, căutarea noilor modalităţi de a crea produse de 
calitate, re-brandingul bibliotecii, precum şi consolidarea cererii în mediul care se schimbă rapid, în 
mediul competitiv poate fi realizată numai pe principiile de marketing. Crearea serviciilor novatoare 
în biblioteci este imposibilă fără o abordare echilibrată managerială: dezvoltarea unui sistem de 
motivare competent va atrage cu succes personalul la crearea şi solicitarea serviciilor inovatoare, 
activitate, care este deseori percepută de către aceştia ca un volum de muncă suplimentar şi neplătit. 

Astfel, concluzionăm că modernizarea bibliotecilor din ţară, introducerea serviciilor novatoare, 
bazate pe tehnologia informaţională este încetinită din cauza următoarelor probleme: 

În primul rând, lipsa de conştientizare de către Guvernul Republicii Moldova a rolului 
bibliotecilor în asigurarea informaţională a ştiinţei şi economiei la etapa actuală de dezvoltare a 
societăţii. Şi, ca o consecinţă, lipseşte sprijinul din partea statului pentru modernizarea bibliotecilor 
şi finanţarea activităţilor de bibliotecă. Ministerele, care sunt responsabile de biblioteci, limitează 
posibilităţile financiare ale bibliotecilor şi nu le permite acestora să se dezvolte în mod independent, 



să supravieţuiască, utilizând mecanismele de piaţă în limitele rezonabile şi acceptabile pentru 
biblioteci.  

În al doilea rând, lipsa de coordonare şi de cooperare a bibliotecilor în abordarea problemelor 
de asigurare informaţională eficientă a utilizatorilor. 

În al treilea rând, componenta metodologică şi informaţională a activităţii bibliotecare sunt în 
declin şi necesită o modificare urgentă. 

În al patrulea rând, lipsa de entuziasm în modernizare din partea top managerilor bibliotecilor. 
Convingerea în permanenta inflexibilitate şi neschimbare a instituţiilor fundamental-tradiţionale, 
cum ar fi bibliotecile, lipsa de riscuri (spre deosebire de mediu de afaceri), precum şi condiţiile 
specifice de a exercita funcţiile de manageri superiori timp nelimitat, nu adăugă liderilor aspiraţii 
pentru îmbunătăţirea continuă şi adaptarea ofertei informaţionale la nevoile actuale ale utilizatorilor, 
inovarea domeniului biblioteconomic. 

În al cincilea rând, insuficienţa potenţialului uman şi intelectual al domeniului 
biblioteconomic, care în mod tradiţional se explică prin salariile mici ale personalului, motivaţia 
slabă pentru realizări, un procent mare de personal de vârsta pensionară.  

Cunoştinţele generale şi aptitudinile personalului bibliotecii de azi în mod clar au rămas în urmă 
de lumea comunicaţiilor informaţionale în continuă schimbare şi nu întotdeauna fac faţă noilor 
provocări de reformare a domeniului. Unele realizări ale bibliotecilor din ţara în ultimii ani, sunt 
rezultatul entuziasmului celor mai buni reprezentanţi ai profesiei. 

Perspectiva carierei pentru tineri este limitată de tradiţiile conservatoare adoptate în profesie, de 
exemplu, la ora actuală în Republica Moldova nu există nici un director din marele biblioteci mai 
tânăr de 40 ani. Astfel, bibliotecile din ţară, de regulă, sunt arhaice cu structuri inflexibile de 
organizare care nu corespund cerinţelor timpului. 

Punerea în aplicare efectivă a modernizării şi informatizării bibliotecilor, introducerea activă a 
serviciilor inovatoare, care să răspundă cererii pe piaţa informaţiilor poate fi bazată doar pe un 
sistem flexibil, pe o structură de bibliotecă bine organizată, cu unităţi care bine funcţionează, pe 
introducerea unor noi forme de lucru în echipă, organizate pentru a efectua o sarcină concretă din 
sistemul activităţilor de informare al bibliotecii. Toate activităţile bibliotecii în general, şi a fiecărui 
angajat în parte, trebuie subordonate unui singur scop - satisfacerea maximă a nevoilor de informare 
ale utilizatorului. 

Conform raportului OCLC din 2005, reflectând rezultatele cercetării a priorităţilor utilizatorilor 
în obţinerea informaţiilor, principală prioritate a fost numită - simplitatea lucrului în bibliotecă, 
confortul şi accesibilitatea de utilizare. Aceste condiţii utilizatorul le pune la acelaşi nivel de 
importanţă cu fiabilitatea şi calitatea informaţiilor1. 

 Focusarea pe consumator, conştientizarea că biblioteca este, în primul rând, o afacere de 
servicii şi serviciul trebuie furnizat în condiţii de înaltă calitate, dar şi bibliotecarul este o parte 
componentă din acest serviciu, va ajuta personalul să înţeleagă rolul său în reformarea bibliotecilor. 
                                                            
1 Бразье, Каролин Повышение качества поиска документов в Британской библиотеке: новые стратегические 
направления // Научные и технические библиотеки.- 2009.- №4. 



Având în vedere problemele existente, este necesar de a forma un nou sistem de gestionare a 
personalului din biblioteci, bazat pe managementul inovaţional şi strategii de dezvoltare a 
personalului, stimularea motivaţiei muncii în bibliotecă, strategii de implicare a personalului în 
prestarea serviciilor informaţionale de calitate.  

Pentru deplasarea bibliotecilor din Moldova la un nou nivel calitativ, care să corespundă 
scopurilor şi obiectivelor societăţii informaţionale trebuie să fie abordate aspecte cum ar fi crearea 
şi dezvoltarea arhivelor electronice, crearea şi întreţinerea centralizată sau distribuită a resurselor 
informaţionale utilizate în comun, punerea în aplicare a procedurilor de interacţiune între biblioteci 
şi utilizatori de resurse informaţionale şi alţi subiecţi din spaţiul informaţional. Este nevoie de o mai 
bună colaborare cu administraţiile locale, cu mediul de afaceri şi cu societatea. Este nevoie de o 
conducere strategică puternică şi gândită, o abordare mai riscantă decât are loc în prezent în 
biblioteci, o mai bună înţelegere a schimbărilor necesităţilor utilizatorilor noştri. 

Existenţa unor probleme menţionate mai sus reflectă, că apar oportunităţi excelente pentru 
biblioteci şi centre de informare pentru a juca un rol nou în societate şi pentru a defini oportunităţi 
noi într-un mediu competitiv în schimbare, care ne obligă să mergem pe o nouă rundă de dezvoltare 
a domeniului. Biblioteca nu are o altă alegere, decât să se schimbe şi să facă acest lucru cât mai 
rapid - dacă dorim ca serviciile noastre să fie solicitate în viitor. 
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