
CONTROVERSATELE REFERINŢE 

 

Iulia TĂTĂRESCU 

 

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă 

 

Abstract: Pentru satisfacerea nevoilor informaţionale ale utilizatorilor, în bibliotecã este disponibilă o 
cantitate de informaţii mai mare ca oricând, dar majoritatea utilizatorilor sunt incapabili sã le găsească, pe 
cele de care au nevoie, fără asistenţa bibliotecarului. Acest lucru a determinat bibliotecile sã organizeze 
servicii de referinţe. Scopul lucrării este evidenţierea serviciilor de referinţe, ca servicii bibliografice aparte 
în sistemul de servicii prestate de bibliotecă în general şi în biblioteca universitară în special. În articol se 
face o încercare de clasificare a referinţelor şi se prezintă algoritmul îndeplinirii unor tipuri de referinţe. 
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Pentru a se putea adapta cât mai bine la modificările mediului înconjurător, creierul uman 
caută sa recepţioneze şi să prelucreze cât mai multe informaţii. Din acest punct de vedere informaţia 
este materia prima a creierului 

Căutînd să producă cat mai multe informaţii, civilizaţia umană a ajuns sa declanşeze o serie 
de explozii informaţionale. Dacă în trecut primele „explozii” erau declanşate de apariţia scrisului, 
tiparului, telefonului şi televiziunii, în prezent „suferim” de cea de-a cinci-ea explozie 
informaţională, si cea mai mare din istoria omenirii, generată de apariţia calculatorului si a Internet-
ului, care au creat premise de creştere enormă atît a posibilităţilor de comunicare între oameni, cît şi 
de căutare şi regăsire a informaţiei necesare. 

Trăind în regim de alertă, oamenii nu mai au timp să-şi caute singuri informaţiile necesare ci 
doresc un răspuns direct, concret, concis sau desfăşurat, la orice întrebare, de la anumite organisme, 
instituţii care pot să le furnizeze aceste informaţii. Deşi astăzi în bibliotecă este disponibilă o 
cantitate de informaţii mai mare ca oricând, majoritatea utilizatorilor sunt incapabili să le găsească 
pe cele de care au nevoie, fără asistenţa bibliotecarului. Acest lucru a determinat bibliotecile să 
organizeze servicii de referinţe în care lucrează bibliotecari special pregătiţi.  

Din start trebuie evit omonimia cuvîntului „referinţe”. În acest articol vor fi caracterizate 
referinţele ca informaţie ce serveşte drept răspuns la o solicitare concretă a utilizatorului şi nu 
despre referinţe ca tip de descriere bibliografică a publicaţiilor consultate de un autor în procesul de 
scriere a unei lucrări. 

Era digitală a însemnat şi o transformare radicală pentru biblioteci şi pentru serviciile de 
referinţe. Bibliotecile au încetat să mai reprezinte principala sursă de informaţii. Au apărut o serie 
de noi furnizori, o serie de noi locuri de unde utilizatorii pot avea acces la informaţii: Internet-
cafenele, furnizori online de informaţii, companii şi organizaţii non-profit care oferă servicii de 
informare digitale. Acestea îşi dezvoltă rapid serviciile şi încep să atragă tot mai mulţi clienţi.  

Iată doar un exemplu de astfel de furnizor de servicii de informare: Ask.com sau Ask Jeeves 
care reprezintă un motor de căutare, înfiinţat încă în anul 1996 şi care are la moment are 10 
milioane de utilizatori şi 20 de milioane de întrebări zilnic. ASK funcţionează  în sistem de 
colaborare, avînd 40 de biblioteci publice participante, bibliotecari calificaţi, experţi în domenii 
diferite ale cunoaşterii şi utilizarea bazelor de date digitale şi a resurselor tipărite. (Ca exemplu mai 
poate fi numită şi Global Reference Network lider fiind Library of Congress) 



Nu mă voi opri asupra esenţei şi noţiunii de „serviciu virtual de referinţe”, este definit atît în 
Liniile directoare cu privire la referinţele virtuale, elaborate de Secţiunea IFLA “Servicii 
informaţionale şi de referinţe cît şi în articolul d-lui Alexe Rău „Eseu asupra evoluţiei referinţelor 
virtuale şi a serviciilor virtuale de referinţe” publicat în „Magazin bibliologic” încă în anul 2006. 

Fără îndoială, bibliotecile se pot încadra foarte bine în prestarea serviciilor de referinţe 
virtuale, atît în cadrul instituţiei sale cît şi pe plan naţional. Ca exemplu mai apropiat este proiectul 
REM-RO lansat de  Secţiunea de Referinţe a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), care 
are drept scop principal stimularea utilizării serviciilor de referinţe furnizate prin intermediul poştei 
electronice de către bibliotecile din România. Site-ul www.lib.ugal.ro (Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galaţi) oferă posibilitatea de a folosi serviciile de referinţe prin e-mail furnizate de 15 
biblioteci din România. 

Bibliotecile publice  din municipiul Chişinău au lansat iniţiativa serviciului electronic de 
referinţe “Întreabă bibliotecarul”. La moment mai multe biblioteci din capitală, inclusiv şi 
bibliotecile universitare oferă servicii de referinţe virtuale.  

Atît despre referinţele virtuale, or scopul acestui articol este evidenţierea serviciilor de 
referinţe ca acţiuni bibliografice aparte în sistemul de servicii acordate utilizatorilor în bibliotecă la 
general şi în biblioteca universitară în special. 

În literatura de specialitate se vorbeşte tot mai mult de funcţia bibliotecii de a selecta, 
organiza şi disemina informaţia, având ca scop satisfacerea nevoilor informaţionale ale 
utilizatorilor. La momentul actual este recunoscută importanţa prestării serviciilor de referinţe în 
cadrul unei biblioteci şi a organizării, cu acest scop a unui compartiment special - al Serviciului de 
Referinţe. În multe cazuri acest serviciu este în esenţa sa acelaşi Serviciu Bibliografic, combinînd 
toate funcţiile tradiţionale cu cele bazate pe tehnologiile informaţionale. Ca exemplu: Serviciul de 
referinţe bibliografice al ASE Bucureşti realizează următoarele: 

• referinţe prin e-mail; 

• informare bibliografică; 

• cercetare bibliografică şi bibliografii la cerere; 

• elaborarea de produse documentare: bibliografii adnotate, bibliografii tematice, sinteze, 
indexuri de autor, de titluri, domenii, rezumate etc.; 

• asistenţa, instruirea şi îndrumarea utilizatorilor bibliotecii în procesul de căutare, regăsire şi 
selectare a informaţiei; 

• formarea utilizatorilor bibliotecii în vederea utilizării materialelor bibliografice şi a 
mijloacelor moderne de accesare şi regăsire a informaţiilor (baze de date proprii, baze de 
date accesibile prin Internet gratuit); 

• elaborarea şi redactarea materialelor informative despre bibliotecă şi colecţiile ei; 

• servicii FAQ (întrebări şi răspunsuri frecvente). 

Nu mă voi referi la toate aspectele (destul de multiple, de altfel) activităţii informaţional-
bibliografice, voi prezenta doar cum vedem sau cum înţelegem noi (BRŞA) prestarea serviciilor de 
referinţe în comunitatea universitară. 



Mai întîi, ca să avem o imagine clară despre ceea ce sunt „referinţele”, am pornit de la 
sintagma lui Bill Katz cum că „serviciul de referinţe este un serviciu care răspunde la întrebări” şi 
am decis că „referinţele şi sunt forme de răspunsuri la interpelările utilizatorilor”. Şi aici trebuie să 
fac o remarcă. Nu oricare răspuns, sau nu oricare dialog cu utilizatorul este o referinţă profesională. 
Adesea dialogarea simplă în procesul de împrumut este considerată şi chiar raportată ca acordare a 
serviciilor de referinţe. EXEMPLU: cerere - Daţi-mi vă rog „Viticultura” de Perstniov, răspuns – nu 
avem, vă putem recomanda manualul cu acelaşi titlu de Dumitriu. În aşa caz, putem din start să 
înregistrăm atîtea referinţe anual cîte intrări în bibliotecă am avut, doar oricum ceva vorbim cu 
fiecare beneficiar la oricare vizită a lui în bibliotecă.  

Ca să delimităm într-un fel obligaţiile subdiviziunilor bibliotecii, şi ca întreg colectivul să 
înţeleagă unul şi acelaşi lucru prin noţiunea „referinţă”, în BRŞA a fost elaborată instrucţiunea-
algoritm „Servicii de consultanţă şi referinţe”. Instrucţiunea conţine definiţiile şi stabileşte fazele 
„procesului de referinţe”, este o lucrare destul de concisă, avînd următoarea structură:  

1. Tipurile de referinţe 

2. Etapele de îndeplinire 

3. Sursele de căutare 

4. Prezentarea răspunsului 

Sunt, de fapt, numai două tipuri principale de referinţe pe care le acordă BRŞA:  

a) bibliografice 
b) factografice  

 

a) Referinţe bibliografice 

• referinţa de adresă (sau adresa bibliografică) - este solicitată de obicei la distanţă, pentru a 
afla dacă biblioteca are în colecţiile sale publicaţia respectivă, sau despre aflarea publicaţiei 
într-o altă bibliotecă, sau consultarea acordată în cazul cînd toate datele identificatoare sunt 
ştiute de utilizator, dar el nu ştie a utiliza catalogul; 

• referinţa tematică - solicitată în cazul când utilizatorul poate formula doar subiectul ce-l 
interesează neştiind nici un element de identificare a documentului; rezultat al referinţei 
tematice este o listă de publicaţii la tema solicitată; 

• referinţa de concretizare - completează informaţia utilizatorului, care cunoaşte numai unele 
elemente necesare identificării documentului solicitat (autorul şi anul de ediţie, dar nu este 
sigur în formularea titlului etc.) sau referinţa de concretizare este solicitată din necesitatea de 
a alcătui corect, conform standardelor existente o listă a lucrărilor consultate; 

 
b) Referinţele factografice - sunt determinate de necesitatea de cunoaştere a unui fapt concret, exact 
(spre deosebire de ref. tematică unde cererea este formulată mai general sau mai vag) şi poate fi 
foarte diversă – de la dorinţa de a afla adresa unei organizaţii, preţul unui produs, scrierea corectă a 
unui termen până la căutarea unei scheme tehnice concrete sau a imaginii unei personalităţi, ne mai 
vorbind de date statistice solicitate foarte frecvent. Referinţele factografice pot fi: 

• de concretizare – data evenimentului, date biografice, geografice, cetăţenie, 
       naţionalitate, etc. 



• date statistice – greutate, volum, măsură, suprafaţă, date demografice etc. 

• terminologice – definiţia şi forma gramaticală a unui termen, descifrarea  
             abrevierilor şi prescurtărilor; 

• citate – căutarea unei citate la o temă sau despre o persoană concretă; 

• alte. 

Pentru o imagine cît mai clară am utilizat în instrucţiune prezentarea grafică a procesului de 
realizare a referinţelor elaborînd scheme sau algoritme de îndeplinire a referinţelor. Astfel în 
instrucţiune este prezentă: 

a) Schema generală a serviciului de referinţe 

b) Localizarea îndeplinirii referinţelor în BRŞA 

c) Algoritmul referinţei bibliografice tematice 

d) Algoritmul referinţei bibliografice de adresă 

e) Algoritmul referinţei bibliografice de concretizare 

f) Algoritmul referinţei factografice 

Tipurile de referinţe variază în funcţie de tipul de bibliotecã şi tipul utilizatorului pentru care 
sunt preconizate aceste servicii. Bibliotecile publice  evidenţiază aparte referinţe sau informaţii 
comunitare, în unele materiale de specialitate referinţele factografice sunt numite referinţe 
punctuale, găsim şi diverse păreri despre evidenţa serviciilor de referinţe. De exemplu: cererea de 
informare a utilizatorului este tematică – îngrijirea albinelor în perioada de iarnă, bibliotecarul îi 
propune să consulte diviziunea respectivă a catalogului sistematic al bibliotecii şi îşi notează în 
caietul de evidenţă îndeplinirea unei referinţe tematice. După părerea noastră nu este corect: 
acţiunea este o consultare sau ghidare a utilizatorului cu privire la utilizarea catalogului sistematic. 

În literatura de specialitate găsim şi definirea, după părerea mea greşită, cum că „referinţele 
tematice abordează teme, probleme concrete, activitatea unor personalităţi, informaţii despre ţări, 
oraşe etc.”, deşi acest tip de referinţe este raportat de autori la categoria referinţelor bibliografice. 
După părerea mea aşa gen de solicitări se racordează la referinţele factografice sau beneficiarul 
doreşte să-i găsiţi un referat scurt despre problema care îl interesează. 

În viziunea noastră, referinţa bibliografică tematică trebuie înţeleasă foarte simplu: 
utilizatorul vă anunţă tema, solicitînd cîteva înregistrări bibliografice la ea, şi pleacă, revenind peste 
o perioadă de timp sau primind instantaneu lista cu principalele elemente de regăsire a publicaţiilor 
la tema solicitată – aceasta este o referinţă bibliografică tematică realizată de bibliotecar.  

Fiecare tip de referinţe poate provoca discuţii, principial este ca fiecare bibliotecă să-şi 
creeze o imagine clară despre serviciile de referinţe pe care le acordă, despre modul de prestare a 
referinţelor şi despre procedura de evidenţă a lor. 

Nu avem la moment un material metodologic cu privire la serviciile de referinţe, sau cu 
privire la activităţile informaţional-bibliografice (cum am menţionat la începutul discursului meu, 
aceste noţiuni, după părerea multor specialişti sunt identice). O încercare de clasificare a serviciilor 
de referinţe este dată în publicaţia „BiblioReferinţe: ghid cu privire la utilizarea softului Bibliotecii 
Municipale “B. P. Hasdeu» dar, cum vedeţi şi din denumire, această publicaţie are alt scop. 
Binevenită ar fi o lucrare mai detaliată despre aceste controversate referinţe. 
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