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Abstract: etica servirii beneficiarilor bibliotecii cuprinde multiple aspecte: manifestarea culturii de 
comunicare, acordarea accesului liber la informaţie, tratarea egală, prestarea serviciilor de calitate, 
oferirea ajutorului etc. Bibliotecarii trebuie să practice continuu feed-back-ul servirii beneficiarilor pentru a 
integra în activitatea lor profesională ansamblul elementelor etico-deontologice. 
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Specialiştii în domeniul biblioteconomiei îmbină multiple calităţi şi cunoştinţe, acumulate pe 
calea instruirii organizate şi îmbogăţite prin formarea continuă, vastă şi profundă. Cunoştinţele 
constituie cultura generală şi profesională a bibliotecarului, adică acea temelie pe care se sprijină 
personalitatea lui. 

Cultura generală avansată conduce la desăvârşirea personalităţii bibliotecarului. 

Bibliotecarul iscusit, oferindu-le beneficiarilor informaţii din domeniile solicitate, se 
informează şi el asupra noilor tehnologii, concepţii, îmbogăţindu-şi zi de zi cunoştinţele în 
domeniile respective. Aici, se observă interacţiunea dintre cultura generală şi cultura profesională a 
bibliotecarului. În cazul în care profesionalismul îi lipseşte, bibliotecarul nu se mai poate orienta 
just vizavi de interesele cititorilor, nu stăpâneşte torentul informaţional intrat în bibliotecă, nu 
izbuteşte să se ocupe de autoinstruire; pe de altă parte atitudinea lui indiferentă faţă de cerinţele 
profesionale poate fi tratată ca o consecinţă a nivelului scăzut de cultură generală pe care o posedă. 

Biblioteca filială FCIM şi FRT, parte a bibliotecii universitare, îşi autoevaluează activitatea 
sistematic, unul din aspecte fiind cultura bibliotecarului şi etica servirii beneficiarilor. 

În cadrul Bibliotecii-filiale FCIM şi FRT, bibliotecarii sunt interesaţi ca beneficiarul să 
obţină informaţia dorită din perspectiva intereselor sale de studiu şi cercetare. Bibliotecarul se 
obligă să respecte regulile de conduită şi de comunicare cu beneficiarii, dând dovadă de tact în 
procesul servirii, posedând o ţinută adecvată profesiei pe care o practică. 

Prezenta comunicare reflectă rezultatele unei recente investigaţii, ce a urmărit scopul de 
determinare a nivelului culturii generale şi a eticii servirii la Filiala FCIM şi FRT şi, reieşind din 
rezultatele obţinute, îmbunătăţirea relaţiilor cu beneficiarii. 



Vizavi de problema pe care ne-am propus-o spre cercetare am efectuat un sondaj, utilizând 
metoda intervievării scrise. Studiul s-a efectuat pe un eşantion de 100  beneficiari,  studenţi de la 
anul I-V  şi profesori. 

Pentru a uşura prelucrarea statistică a datelor am ales chestionarul cu mai multe variante de 
răspuns. Chestionarul cuprinde 15 întrebări, dintre care 14 sunt închise, a 15-a este deschisă, cerând 
sugestii de la cititori.  

La întocmirea chestionarului am urmărit să fie cuprinse aspectele: 

- respectarea drepturilor omului în bibliotecă; 
- accesul la informaţie; 
- comunicarea cu beneficiarii; 
- sugestii din partea beneficiarilor. 
Pentru a obţine rezultate cît mai veridice, chestionarele completate de către beneficiari au 

fost anonime, iar durata completării unui chestionar a constituit 5-10 min (în mare parte datorită 
prezenţei variantelor posibile de răspuns). 

În continuare prezentăm rezultatele sondajului. 

            Investigaţia a debutat cu  întrebarea, dacă biblioteca oferă beneficiarilor acces liber la 
informaţie (1). Majoritatea subiecţilor (87%) au răspuns – da, 13% - relativ. Nu a fost nici un 
răspuns negativ. 

Tactul, ca unul din obiectivele principale în atitudinea bibliotecarului faţă de beneficiar 
necesită aplicarea unui comportament corect, pornind de la cele mai simple maniere. Orice ar face 
bibliotecarul – serveşte beneficiarul, discută cu el, îi ascultă preferinţele, îndeplineşte referinţe, nici 
un gest de-al său nu trebuie să provoace la interlocutor insatisfacţie sau alte reacţii adverse. De aici, 
s-a formulat şi întrebarea a 2-a din chestionar: Vă place ţinuta bibliotecarilor, tactul manifestat de 
ei în relaţie cu publicul?.   77% din respondenţi  au apreciat tactul şi ţinuta bibliotecarilor bifând 
varianta Da; parţial au răspuns 23%. 

Biblioteca filială asigură egalitatea accesului la informaţii fără deosebire de statut social sau 
economic, sex, apartenenţă politică, religie ori etnie. Cum este respectat acest drept, beneficiarii au 
avut posibilitatea să răspundă, încercuind varianta respectivă a întrebării a treia din chestionar: 
Beneficiaţi de tratament egal cu privire la accesul serviciilor oferite de bibliotecă. (3): 

93% au răspuns da; 

7% au răspuns că uneori se simt neglijaţi. 

În contextul culturii beneficiarului o importanţă deosebită capătă noţiunea de personalitate. 
Originalitatea conduitei e determinată de 2 factori principali: cultura personală şi cadrul psihologic 
specific personalităţii. Am considerat necesar să adresăm o întrebare ce să determine calităţile 
morale pe care trebuie să le întrunească un bibliotecar în relaţiile cu beneficiarii, ţinând cont şi de 
demnitatea personală a fiecăruia dintre ei. La întrebarea În procesul contactului cu bibliotecarul, 
sunteţi trataţi cu demnitate? (4) – 83% au răspuns da, 13% – de la caz la caz; 2% - nu. 



Am dori să ştim cum este apreciat de către beneficiarul-student gradul de cultură 
profesională a bibliotecarului, ce constă în lărgirea ariei de cunoaştere a patrimoniului de bibliotecă, 
oferindu-i acestuia cele mai actuale şi diverse publicaiţii de care dispune biblioteca. Pentru a obţine 
un asemenea răspuns s-a formulat întrebarea: Cum calificaţi gradul de cultură profesională al 
bibliotecarilor vizavi de cunoaşterea şi manipularea cu patrimoniul de documente al bibliotecii? 
(p.5) 

Rezultatele obţinute sunt: 

Maximal – 62%; 

Mediu – 28%; 

Satisfăcător – 10%. 

Formele de adresare, pe care le utilizează bibliotecarul trebuie să fie din cele mai alese şi 
mai potrivite. Pronumele de politeţe, fineţea lingvistică, tonul binevoitor trebuie să fie elementele 
dominante în comportamentul lui, indiferent de situaţia creată, fie ea chiar şi ieşită din comun. 

Răspunsul la întrebarea Vă satisfac formele de adresare pe care le utilizează bibliotecarul în 
procesul comunicării cu beneficiarul? (6) a fost pozitiv totalmente. Dintre cele mai frecvente forme 
de adresare a fost numit pronumele de politeţe – 96%. 

În privinţa exigenţelor utilizatorilor, vizavi de întrebarea Ce aţi sugera bibliotecarilor în 
relaţiile cu utilizatorii? (7), pe primul loc s-a plasat răbdarea – 68%, urmată de profesionalism – 
28% şi bunăvoinţă – 4%. Unii aşteaptă de la bibliotecar înţelegere, dorinţă de a ajuta studenţii. 

Odată cu implementarea noilor tehnologii informaţionale în societate, biblioteca a adăugat 
funcţii suplimentare în servirea beneficiarilor: acces Biblioteca-Electronică (publicaţii în format 
electronic, baze de date, Internet). O întrebare firească a cercetării a fost formulată astfel (8): Cât de 
avansaţi sunt bibliotecarii sub aspectul cunoaşterii şi utilizării noilor tehnologii de servire în 
bibliotecă?. S-a răspuns astfel: 33% din respondenţi cred că bibliotecarii din serviciu cunosc foarte 
bine noile tehnologii de servire în bibliotecă, 51% - bine; satisfăcător – 14% şi 2% au considerat că 
bibliotecarii din serviciu sunt familiarizaţi nesatisfăcător cu noile tehnologii de servire în bibliotecă. 

Cultura servirii reprezintă atitudinea pe care o are fiecare bibliotecar faţă de colegul său. În 
cazul dat utilizatorii apreciază bibliotecarii reieşind din relaţiile ce predomină în colectivul 
bibliotecii. Întrebarea care se iveşte aproape instantaneu este: Aţi observat ce relaţie există între 
bibliotecarii care vă deservesc? (9). 60% din respondenţi au observat cooperare între colaboratorii 
bibliotecii, 40% au menţionat că între colegi există respect reciproc şi nu au remarcat nici un caz de 
neînţelegere între ei. Deci, văzut din exterior, colectivul apare ca o echipă bine organizată, ce-şi 
îndreaptă toate eforturile spre satisfacerea nevoilor de informare ale utilizatorilor. 

Gama serviciilor propuse de bibliotecă se extinde prin accesarea catalogului electronic, care 
facilitează sistemul de comunicare a utilizatorului cu colecţiile bibliotecii. Personalul de specialitate 
are responsabilităţi, ce îl obligă să selecteze şi să aprecieze calitatea, originalitatea, exactitatea 
informaţiei din sursele tradiţionale şi electronice pentru a o transmite beneficiarului, să asigure 
instruirea şi să-l călăuzească în folosirea tuturor resurselor din domeniile studiate. De aceea am 



considerat important să aflăm dacă beneficiarii se bucură de ajutorul bibliotecarului pentru a obţine 
informaţii bibliografice? (10). Analizând rezultatele obţinute am depistat următoarele rezultate: 
84% din respondenţi sunt satisfăcuţi de ajutorul oferit de bibliotecar în obţinerea informaţiei 
bibliografice, iar 14% consideră că nu primesc suficient  acest ajutor. 

Având în vedere faptul că beneficiarii, odată intraţi în bibliotecă, trebuie îndrumaţi să  
identifice informaţia solicitată, să o găsească, să o selecteze dintr-un şir de informaţii asemănătoare, 
să obţină accesul cît mai rapid la ea, am considerat important să întrebăm  cum apreciază ei ajutorul 
oferit de bibliotecar în obţinerea acestui tip de informaţii bibliografice. (11). Astfel am constatat că 
70 % dintre cei chestionaţi consideră acest ajutor util, 28% satisfăcător iar 2% - necorespunzător. 
Am mai determinat că aceste 2% se referă la studenţii din ultimul an de studiu. Cel mai mult a fost 
apreciată această asistenţă de către studenţii nou veniţi, care nu au cunoştinţele necesare pentru 
lucrul în bibliotecă. 

Deoarece este vorba despre o bibliotecă studenţească, unde studentul de cele mai dese ori 
vine la bibliotecă în pauzele dintre ore, el are nevoie de o servire cît mai rapidă. De aici apare 
necesitatea servirii beneficiarului într-un ritm grăbit. Deci, am întrebat beneficiarii (12), dacă lucrul 
bibliotecarului, sub acest aspect, corespunde cerinţelor. Am obţinut următoarele rezultate: 22% din 
respondenţi consideră intervenţia bibliotecarului promptă, 76% - operativă, iar 2% - lentă.  

În final, am considerat important de a înţelege cum îşi închipuie beneficiarul în ideal o 
servire de calitate şi cum ar trebui să fie organizat lucrul în bibliotecă. Pentru a afla aceasta  am 
formulat întrebările respective (13, 14). 

La întrebarea Cum resimţiţi servirea de calitate? 69% au răspuns că o percep atunci, când 
primesc ceea ce doresc, 16% - atunci, când simt că părerile lor au fost luate în consideraţie, 4% din 
respondenţi au pus accentul pe condiţiile adecvate de muncă, iar 11%  au susţinut că le-ar plăcea ca 
personalul să lucreze în echipă. Şi invers, o servire proastă se percepe atunci când (14): nu primesc 
ceea ce doresc (53%) - servirea durează prea mult (36%), - alte neajunsuri (11%). 

La cele 14 întrebări ale chestionarului ce au avut variante de răspuns formulate, se adaogă 
cea de 15-a întrebare, care solicită sugestii ale beneficiarilor (15). 90% dintre beneficiarii 
chestionaţi au formulat păreri concrete şi sugestive. Astfel s-au înregistrat următoarele propuneri: 

 

- achiziţionarea cărţilor de specialitate în număr mai mare pentru a putea asigura accesul 
mai multor beneficiari simultan la un titlu; 

- modernizarea mobilierului din sala de lectură; 
-  mai multe calculatoare cu acces la Internet; 
- mai multă răbdare şi bunăvoinţă personalului. 

 

În concluzie: 

 Rezultatele obţinute în urma studiului  au demonstrat o apreciere pozitivă a culturii 
profesionale a bibliotecarilor din serviciul FCIM şi FRT.  



Am constatat că biblioteca are o imagine favorabilă, personalul reuşind să creeze o 
atmosferă benefică pentru studii. Bibliotecarii de la servire sunt atenţi, competenţi, conştienţi de faptul 
că de activitatea lor depinde în mare măsură succesul la învăţătură a beneficiarilor. 

Proporţia observaţiilor critice, ce reiese din procentaj, este destul de mică, totuşi existenţa 
lor în sine, atrage atenţia asupra faptului că este necesar să fim mai atenţi în activitatea noastră în relaţie 
cu beneficiarii. 

Sinteza datelor obţinute prin aplicarea chestionarului ne permite să definitivăm o serie de 
obiective: 

- satisfacerea cerinţelor beneficiarilor cu maximum de profesionalism şi promptitudine; 
- o cât mai fină comunicare cu beneficiarii; 
- manifestarea sentimentului responsabilităţii faţă de beneficiari. 
Aşadar, ideea dominantă a studiului constă în centrarea atenţiei bibliotecarilor  pe 

beneficiari, iar a efortului pe o activitate de informare şi documentare de calitate. Acest lucru se 
poate realiza numai dacă biblioteca dispune de specialişti profesionişti şi culţi.  

Astfel, cerinţele în vederea culturii unui bibliotecar sunt înalte, ceea ce trebuie să 
conştientizeze fiecare lucrător. 
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