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Abstract: Studiul de caz ( SC ) este o metodă de cercetare complexă, ce include diverse tehnici de colectare, 
analiză şi interpretare a datelor. Cunoaşterea teoriei şi metodologiei SC este indispensabilă realizării 
cercetărilor de calitate. În biblioteconomie, SC pot fi aplicate pentru studierea comportamentelor 
bibliotecarilor şi utilizatorilor, proceselor de muncă şi de conducere, calităţii serviciilor, funcţiilor sociale 
ale bibliotecilor etc. 
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Studiul de caz (SC) ca metodă de analiză a situaţiilor este utilizat în mai multe domenii: 
pedagogie, practica managerială, drept, activitatea de cercetare ştiinţifică etc. 

      Prezenta comunicare examinează SC ca strategie de cercetare din perspectiva aplicării lui în 
biblioteconomie. 

SC este o cercetare favorabilă, îndeosebi, pentru specialiştii practici de bibliotecă deoarece: 

• reflectă situaţii legate de propria lor activitate profesională; 
• se sprijină pe competenţa practică în domeniul cercetării; 
• are ca motivaţie interesul pentru performanţele organizaţionale şi individuale; 
• se desfăşoară în condiţii agreabile (includerea cercetării în planul de activitate, posibilitatea 

realizării cercetărilor în grup, implementarea descoperirilor etc.). 
 

Ideea SC („case study”) vine de la americani şi datează cu anii ” 20-30 ai secolului trecut. 
Primii, care au aplicat-o au fost sociologii şi antropologii Universităţii din Cicago. 

Dacă, iniţial SC se baza pe solicitarea opiniei oamenilor cu privire la fenomenul cercetat, treptat 
posibilităţile lui s-au extins, fiind admisă utilizarea tehnicilor cantitative şi calitative de cercetare 
[2,109-110]. 



În anii ” 70, în ţările din Occident, SC au fost folosite frecvent pentru cercetările de evaluare a 
eficacităţii serviciilor sociale [3,103]. În acest sens s-au aplicat şi în biblioteconomie [2,110]. 

Odată cu apariţia metodelor moderne în domeniul ştiinţelor sociale (intervievarea prin telefon cu 
ajutorul computerului, modelele de ecuaţii structurale, modelele liniare ierarhice ş.a.), SC a început 
să fie desconsiderat. Adepţilor săi le-a trebuit să depună efort pentru a-l apăra de diverse 
prejudecăţi.  

Cercetători activi în teoria SC sunt: Campbell D.T., Lijphart A., Neuman L.W., Flyvbjerg B., 
Yin R.K. etc. Se susţine că SC sunt importante dezvoltării ştiinţei deoarece: 

 furnizează cunoştinţe empirice necesare dezvoltării teoriei; 
 admit construcţia teoriei, îndeosebi, când este vorba de cazuri netipice sau studii de caz 

multiple; 
 prezintă interes pe plan narativ, prin descrierea cazurilor captivante, unice; 
 elimină uşor elementele subiective ale cercetării prin confruntarea descoperirilor cu practica 

[1; 4]. 
 

O concepţie integră cu privire la SC, a fost elaborată de metodologul american R.K.Yin. 

 În primul rând, R.K.Yin  a dat o definiţie clară, distinctă a SC şi, anume – cercetare empirică 
prin care se investighează un fenomen contemporan în contextul său din viaţa reală, în special 
atunci când graniţele între fenomen şi context nu sunt foarte bine delimitate [1,30]. 

Din acest punct de vedere, în biblioteconomie pot fi realizate numeroase studii de caz având ca 
obiecte de cercetare: utilizatorii, personalul, procesele muncii, serviciile, deciziile manageriale, 
resursele informaţionale etc. 

Pentru alegerea SC ca strategie de cercetare, după părerea metodologului, trebuie respectate trei 
condiţii: 

1. să răspundă la întrebările „cum”, „de ce”; 
2. să nu solicite controlul evenimentelor comportamentale; 
3. să vizeze evenimente contemporane [1,22]. 
Acestea, de fapt, constituie punctele de delimitare a SC de alte strategii de cercetare din 

domeniul ştiinţelor sociale aşa ca: experimentul, sondajul, analizele de arhivă, istoriile. 

În biblioteconomie, SC i se va da prioritate când se vor pune întrebări de genul: „cum se 
desfăşoară procesul achiziţiei?”, „de ce constituirea colecţiilor electronice este lentă?”, „cum este 
utilizat catalogul electronic?”, „de ce bibliotecile nu conservă cataloagele tradiţionale?”, „cum sunt 
promovate serviciile de bibliotecă?”, „de ce scade interesul utilizatorilor pentru lectură?”, „cum este 
motivat personalul pentru muncă?”, „de ce prestigiul profesiei bibliotecarului este diminuat?” etc. 

Evident, pentru a nu denatura realitatea, investigarea acestor întrebări exclude careva influenţe 
ale cercetătorului asupra rezultatelor studiului. Totodată, e clar că este vorba de evenimente 
contemporane şi nu de istorie. 

Posibilităţile SC sunt vaste, ceea ce a dat naştere unei mari diversităţi ai SC şi a determinat 
clasificarea lor. 



 L.Stenhaus a identificat tipurile SC:  

• de evaluare (orientare asupra evaluării eficacităţii); 
• didactice (cu scop de învăţare); 
• etnografice (studii pe teren) [3,102]. 

     Specialiştii ruşi, inclusiv din domeniul biblioteconomiei, consideră că pot fi realizate studii de 
caz istorice cu referire la perioade ale trecutului, mai mult sau mai puţin îndepărtate. Acestea 
presupun reconstruirea istoriei pentru examinarea cazurilor în contextul lor, ca fenomene irepetabile  
[3,104;2,111]. 

R.K.Yin diferenţiază SC după mai multe criterii. Astfel, în funcţie de scop el evidenţiază: 

• studiul discriptiv (descrierea cazului); 
• studiul explicativ (abordarea cauzalistică s fenomenului observat); 
• studiul explorativ (explorarea unei idei inovatoare) [1, 20-21]. 
Ţinând cont de numărul cazurilor analizate cercetătorul deosebeşte: cazul individual şi cazul 

multiplu [ 1,59-75]. 

De reţinut, SC multiplu se bazează pe logica experimentelor multiple, adică cea a replicării. De 
exemplu, dacă în urma unui experiment s-a făcut o descoperire scopul imediat al cercetătorului este 
de a replica rezultatele obţinute prin realizarea unui al doilea, al treilea sau mai multor experimente. 
Dacă toate înregistrează rezultatele aşteptate înseamnă că descoperirea iniţială poate fi considerată 
viabilă şi demnă de a fi investigată şi interpretată în continuare [1,66-67]. 

R.K.Yin distinge de asemenea SC holistic şi înglobat, având în vedere modul de abordare a 
unităţii de analiză: cazul holistic studiază natura globală a fenomenului; cazul înglobat cercetează 
fenomenul prin prisma părţilor sale componente, acestea fiind unităţi de analiză de sine stătătoare 
[1, 62-63]. 

Ca şi orice cercetare, SC parcurge anumite etape, se bazează pe tehnici specifice de lucru. 

Etapele principale ale SC sunt: 

• elaborarea designului; 
• colectarea dovezilor; 
• analiza şi interpretarea datelor; 
• raportarea. 

Elaborarea designului presupune: 

• formularea întrebărilor de studiu; 
• formularea ipotezelor; 
• stabilirea unităţii / unităţilor de analiză; 
• legarea datelor de ipoteze; 
• elaborarea criteriilor de interpretare a descoperirilor [1,40]. 

 

Elaborarea designului se bazează pe cunoaşterea teoriei temei de cercetare. Aceasta serveşte la 
formularea scopului şi obiectivelor cercetării, elaborarea ipotezelor; explicarea logicii investigaţiei. 



Un rol important în SC îl are colectarea dovezilor. Dovezile pot veni din şase surse: documente, 
arhive, interviuri, observaţie directă, observaţie participativă şi artefacte fizice [1,107]. 

Bibliotecile oferă mari posibilităţi pentru colectarea dovezilor. Ele abundă în documente aşa ca: 
strategii şi politici, programe şi proiecte, documente de evidenţă a muncii etc. Cu referire la 
perioade anterioare, toate acestea pot fi găsite în arhive. Pot fi realizate interviuri cu utilizatorii, 
personalul bibliotecii, persoane din exterior cu care biblioteca colaborează. Sunt posibile observări 
asupra comportamentului utilizatorilor şi bibliotecarilor, inclusiv observările participative, fiind 
reală angajarea cercetătorului pe o oarecare perioadă în bibliotecă. În colecţiile bibliotecilor pot fi 
descoperite şi artefacte: gravuri, tablouri, portrete ale savanţilor, activiştilor publici, scriitorilor. 

Cea mai complexă etapă a SC, dar şi cu mai mare responsabilitate este analiza şi interpretarea 
datelor. Aceasta constă în „examinarea, clasificarea, tabelarea şi testarea dovezilor – sau altfel spus, 
reorganizarea lor cantitativă şi calitativă” [1,136]. 

Analiza şi interpretarea datelor presupune utilizarea unui şir de metode generale de cercetare 
cum ar fi: măsurarea, compararea, diferenţierea, cronologia, tehnicile statistice, analogia, 
abstractizarea, generalizarea etc. 

Totodată, R.K.Yin insistă la folosirea unor tehnici speciale: 

• pattern-matching (compararea unui pattern stabilit pe baze empirice cu unul anticipat); 
• construirea explicaţiilor (specificarea legăturilor cauzale ale fenomenului cercetat); 
• analiza seriilor de timp (compararea tendinţei date din perioada cercetată cu tendinţe ale 

altor perioade de timp); 
• modelele logice (potrivirea evenimentelor observate empiric cu un model teoretic ce 

reprezintă o înlănţuire a evenimentelor în timp după principiul cauză – efect - cauză-
efect); 

• sinteza comparativă (căutarea paternurilor comparative în cadrul studiului de caz 
multiplu) [1,135-169]. 

Ultima etapă a SC (IV) este raportarea, ce prevede totalizarea rezultatelor şi descoperirilor. 

La elaborarea raportului trebuie luate în considerare următoarele aspecte principale: 

• orientarea raportului către nevoile unei audienţe; 
• construirea structurii; 
• respectarea procedurilor de redactare [1,172]. 
În funcţie de cerinţele grupului-ţintă raportul poate avea forma scrisă sau orală; prezentat în 

format tipar, manuscris, audio-video, electronic; redactat ca text sau întrebări-răspunsuri. 

Pentru cercetările de biblioteconomie sunt binevenite toate formatele. Dar, se pare, prioritar este 
textul, deoarece SC servesc, cel mai adesea, pentru prezentarea comunicărilor la simpozioane şi 
conferinţe ştiinţifice sau  publicarea lucrărilor. 

Este importantă structurarea informaţiei vizavi de o mai bună expunere a rezultatelor studiului, 
precum şi facilitarea perceperii lui. 

R.K.Yin punctează aşa modele de elaborare a structurii SC ca: liniar-analitică, comparativă, 
cronologică, de construire a teoriei, în suspans, nesecvenţională [1,182-186]. 



Alegerea structurii depinde de scopul SC, natura datelor şi informaţiilor colectate, metodologia 
studiului, forma prezentării, preferinţele cercetătorului etc. 

În ce priveşte procedurile de redactare, acestea trebuie să prevadă: folosirea limbajului ştiinţific, 
aplicarea corectă a referinţelor bibliografice, respectarea rigorilor gramaticale, conformarea 
tehnicilor de format, urmarea normelor etice etc. 

Deşi SC este o strategie viabilă de cercetare, teoreticienii  menţionează unele greutăţi legate de 
realizarea investigaţiilor de acest tip vizavi de: alegerea reuşită a cazului; identificarea a ceea ce este 
important, tipic, esenţial; eliminarea subiectivismului; menţinerea actualităţii cercetării în raport cu 
caracterul fugitiv al timpului etc. [3,103-104; 2,117]. 

Înseşi aplicarea tehnicilor şi procedurilor de lucru pare să fie dificilă, solicitând luarea de către 
cercetător a deciziilor proprii, dincolo de regulile prescrise. 

Pentru specialiştii din bibliotecă, antrenaţi în realizarea SC, ar fi greu să se distanţeze de la 
lucrurile obişnuite pentru a le vedea cu alţi ochi, a descoperi ceva important sau chiar neobservabil. 

Părtaşii SC propun soluţii pentru a elimina erorile şi dificultăţile de investigaţie, şi anume: 
realizarea cercetărilor în grup; constituirea bazelor de date ale SC din care s-ar putea învăţa; 
instruirea cercetătorilor etc. [3,118]. 

Aşa dar, SC se bazează pe percepte teoretice şi metodologice întemeiate: se utilizează cu scop 
precis; se deosebesc de alte strategii de cercetare; sunt diverse ca formă şi conţinut; se desfăşoară 
printr-o succesiune logică de etape; se bazează pe metode, tehnici, procedee specifice. 

Prezenta comunicare nu a expus ansamblul cunoştinţelor privitoare la SC. Au fost puse în 
evidenţă doar cele mai esenţiale noţiuni în vederea înţelegerii fenomenului SC, identificării 
posibilităţilor utilizării lui în cercetările de biblioteconomie şi mai ales pentru conştientizarea 
faptului că o cercetare de calitate trebuie neapărat să se sprijine pe teoria şi metodologia ştiinţei. 
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