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Abstract: Parteneriatul este o cale favorabilă dezvoltării bibliotecii universitare ce permite multiplicarea 
resurselor, identificarea celor mai potrivite soluţii pentru problemele existente, formarea  sentimentului de 
sprijin şi încredere, crearea spaţiului de comunicare. Biblioteca trebuie să promoveze insistent ideea 
parteneriatului.  
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Societatea informaţională  în continuă schimbare, dezvoltarea tehnologică tot mai rapidă, dar 
şi alţi factori, au determinat o serie de transformări în cultură, educaţie şi în activitatea bibliotecară. 
Pentru a ne adapta noilor condiţii de lucru generate de numeroasele schimbări intervenite, e necesar 
de-a găsi modalităţi adecvate. Una dintre soluţiile aflate la dispoziţia structurilor infodocumentare, 
soluţie prin care îşi pot extinde şi îmbunătăţi oferta de servicii, este parteneriatul.  

Parteneriatul se defineşte ca “relaţie de muncă caracterizată de un consens împărtăşit, 
respect reciproc şi de dorinţa de a negocia. Aceasta implică împărtăşirea informaţiilor, 
responsabilităţilor, deprinderilor, luării deciziilor şi asumării răspunderii”. ( Gillian Pugh).[4] 

 

Cum să creãm un parteneriat?  

 Mai întâi trebuie sã atragem atenţia unul altuia.  
 Apoi, trebuie sã dezvoltãm un interes pentru a purta o discuţie.  
 Urmeazã de obicei o perioadã de cercetare. 
 Ca  rezultat al explorãrii, putem începe sã facem schimb de idei. 
 La sfârşit, dacă am reuşit să stabilim o bază pentru un parteneriat, ne luăm un angajament să 

menţinem contactul permanent cu membrii parteneriatului 
 

Paşii atingerii parteneriatului sunt: 

 Stabilirea scopurilor. 
 Analiza situaţiei existente. 



 Dezvoltarea strategiilor şi schiţarea proiectelor. 
 Stabilirea sistemului de monitorizare şi evaluare. 

 

Partenerii care vor fi implicaţi în dezvoltarea parteneriatului trebuie: 

  să fie pe deplin conştienţi de scopurile şi obiectivele iniţiativei, 
  să fie cu totul de acord cu conceptul . 

Este vital ca fiecare dintre participanţi să fie pe deplin implicat în dezvoltarea iniţiativei de-a 
lungul procesului de constituire a parteneriatului şi ca informaţia să fie difuzată organismelor co-
interesate.  Într-un parteneriat este necesar angajamentul asumat unul faţã de celãlalt. Fără 
angajament orice iniţiativă este sortită pieririi.  

Analizând scopul stabilirii de parteneriat W. Bergquist, J. Betwee şi D. Meuel arată, în lucrarea 
„Construirea de relaţii strategice”, că: 

• „Parteneriatele sunt formate pentru a aduce eficienţă: Parteneriatele permit organizaţiilor 
participante să realizeze mai mult cu mai puţin. Aceste acorduri oferă posibilitatea realizării unor 
produse sau servicii de înaltă calitate.  

• Parteneriatele oferă flexibilitate: structurile şi acordurile lor pot fi rapid modificate pentru a 
satisface nevoile şi condiţiile în schimbare. 

• Parteneriatele oferă resurse sporite: partenerii au acces mai uşor, mai convenabil la 
importante resurse specializate, precum expertiză, spaţiu, tehnologie şi materiale de informare. 

• Parteneriatele oferă participanţilor un sentiment de interdependenţă: oferă atât legături, cât 
şi comunitate de interese, mărind implicarea participanţilor şi încrederea în persoane din alte 
organizaţii. 

• Parteneriatele oferă o mare oportunitate şi pentru satisfacţia personală a participanţilor: implicare 
personală, control şi realizare profesională” [1]. 

 

  La Conferinţa generală  IFLA din a. 2001, abordînd tema parteneriatelor, acele relaţii ce se 
dezvoltă între bibliotecile universitare şi organizaţii sau alte unităţi, Tom Wilding le defineşte ca 
fiind „relaţii, de obicei formale, stabilite între două părţi mai mult sau mai puţin egale, care au un 
interes reciproc în realizarea unui anumit obiectiv şi un accord reciproc pentru a suporta costurile 
realizării acelui obiectiv, deşi motivele celor două părţi pentru a proceda astfel pot fi destul de 
diferite” [2]. 

 Pentru bibliotecile universitare, parteneriatele nu reprezintă ceva nou. Dacă iniţial puteau fi 
regăsite în special în zona împrumutului interbibliotecar, astăzi, aceste acorduri de colaborare între 
biblioteci sau alte organizaţii s-au extins şi spre alte activităţi. Le întâlnim, de exemplu, la nivelul 
consorţiilor formate în scopul obţinerii de licenţe pentru resursele electronice. Motivul principal 
pentru care bibliotecile universitare formează parteneriate îl constituie extinderea serviciilor şi 
resurselor pe care le pot oferi utilizatorilor, lipsa resurselor financiare.  

În cadrul universităţilor, bibliotecile sunt în colaborare, în relaţii permanente cu catedrele 
facultăţilor. Printre formele de parteneriat între bibliotecă şi catedre pot fi menţionate: acordurile de 
împrumut interbibliotecar, programele de achiziţie pentru acoperirea disciplinilor de studiu, 
abonarea la ediţiile periodice, sprijinirea învăţământului la distanţă, achiziţionarea de licenţe pentru 
resursele electronice etc. Prin aceste parteneriate, bibliotecile universitare pot oferi utilizatorilor 
acces la un număr mult mai mare de resurse de informare, îşi pot extinde resursele de personal şi 



chiar spaţile fizice, pot atrage un volum mai mare de resurse financiare, adaugă valoare vieţii 
culturale şi educaţionale a beneficiarilor săi. De asemenea, pot dezvolta numeroase produse şi 
servicii, pot obţine acorduri mult mai avantajoase de licenţe pentru resursele electronice, îşi 
îmbunătăesc activitatea şi personalul.  

În multe ţări, bibliotecile universitare au încheiat o serie de parteneriate cu catedrele 
universităţii, mai mici sau mai mari, care s-au dovedit deosebit de avantajoase pentru părţile 
implicate.. 

În cadrul multor universităţi, bibliotecile colecţionează lucrările scrise de cadrele didactice 
de la catedre, le păstrează în arhive şi oferă prin cataloagele online acces la acestea. Aceste 
biblioteci organizează diverse evenimente pentru a recunoaşte contribuţia autorilor respectivi la 
dezvoltarea cunoaşterii. Aceste evenimente anuale au scopul de a-i onora pe autori şi de a promova 
rolul bibliotecii în prezervarea şi accesul la operele acestora. Se organizează expoziţii ale lucrărilor 
publicate de autori. Cu aceste ocazii, se strâng şi diverse sume de bani pentru achiziiţiile viitoare ale 
bibliotecii. Acesta este cazul Bibliotecii Kennedy de la Universitatea Politehnică de Stat din 
California [3. 134]. 

De asemenea, în sediul tot mai multor biblioteci universitare din străinătate şi-au făcut 
apariţia aşa-numitele Cyber Cafenele/Cafenele Internet. Acestea aduc venituri suplimentare 
bibliotecilor şi vin în întâmpinarea utilizatorilor care doresc să navigheze pe World Wide Web, să 
trimită şi să primească mesaje electronice, să acceseze catalogul online al bibliotecii sau diverse 
surse electronice de informare, să-şi conecteze laptop-ul la reţea sau să mănânce ceva. 

            În Biblioteca Principală a universităţii din Louisville există un centru care îi ajută pe studenţi 
să-şi îmbunătăţească abilităţile de redactare a lucrărilor de semestru, a eseurilor, a tezelor etc. 
Bibliotecarii sunt parteneri  cu Biroul de Cercetare al universităţii şi sprijină iniţiativele universităţii 
în această zonă de activitate. Printre rezultatele parteneriatului bibliotecari-studenţi se numără: 
împrumutul de laptop-uri pentru studenţi, prelungirea programului de lucru al bibliotecilor etc. 
[3.136]. 

Modelele de parteneriat din străinatate sunt similare metodelor de colaborare şi cooperare 
dintre Bibliotecă şi catedrele UTM, însă fără incheierea contractelor în formă scrisă şi pretinderea 
veniturilor băneşti.  Biblioteca filială FCIM şi FRT  a stabilit relaţii de coordonare cu 11 catedre care 
activează în cadrul facultăţiilor date. Relaţiile cu catedrele sunt diverse: 

 

 Dezvoltarea colecţiei cu caracter preponderent didactic: catedrele facultăţilor întocmesc liste 
de publicaţii, ce nu acoperă disciplinele studiate, pentru a fi achiziţionate; şefilor de catedră 
li se propun liste de publicaţii cu adnotări recomandate de edituri, paralel, luîndu-se în 
consideraţie şi solicitările profesorilor; în baza solicitărilor profesorilor de la catedră se 
efectuiază şi schimbul de carte. 

 Întocmirea comenzilor de abonare la ediţiile periodice necesare, ce vor corespunde după 
caracter, destinaţie, conţinut, valabilitate domeniilor de specializare de la FCIM şi FRT.  

 Formarea colecţiei electronice prin scanarea cărţilor deficitare, solicitate de către cadrele 
didactice. 

 Atragerea profesorilor la deselecţia documentelor perimate din colecţia bibliotecii. 
 Activităţi în comun cu catedrele privind educarea etică şi formarea culturii informaţionale a 

studenţilor: lecţii privind structura bibliotecii, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor; ghiduri, 
pliante; lucrări practice cu privire la utilizarea cataloagelor Bibliotecii. 

 Lansări ale cărţilor scrise de profesorii facultăţilor, la dorinţa autorilor. 



 Organizarea expoziţiilor de publicaţii a cadrelor didactice ale facultăţilor cu ocazia 
diverselor manifestări ale UTM. 

 Organizarea activităţilor culturale în colaborare cu catedrele facultăţilor. 
 Găzduirea unor evenimente culturale (de exemplu, dispute petrecute în limba franceză cu 

studenţii de la catedra Informatică Aplicată „Violenţa morală şi fizică,” „ Copilărie şi 
tinereţe-un basm fără sfîrşit”, vizavi de care biblioteca a prezentat expoziţii de publicaţii). 

 Crearea bibliografiilor, biobibliografiilor cadrelor didactice cu ocazia jubileelor.   
 Prezentarea online a lucrărilor cadrelor didactice pe site-ul Bibliotecii www. library.utm.md. 

 

În scopul identificării soluţiilor pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu catedrele, dezvoltarea 
parteneriatului, am efectuat un interviu cu 4 şefi de catedre şi 5 şefi de secţiuni ale catedrelor de la 
FCIM şi FRT, care a inclus 4 întrebări. Rezultatele le prezentăm mai jos. 

 

La întrebarea: 

Cum vedeţi Dvs Biblioteca în mediul informativ în perspectivă?  s-au obţinut 9 răspunsuri 
pozitive şi, anume:  

 

- biblioteca are perspectivă, 
- este o componentă necesară şi obligatorie procesului universitar, 
- trebuie să fie centru informativ şi cultural, 
- să fie dotată cu literatură contemporană, 
- să asigurare procesul de învăţămînt, 
- să acopere necesitatea de informare în domeniul cercetării ştiinţifice, 
- să sistematizeze informaţia, 
- să fie asigurată cu calculatoare performante cu acces la INTERNET etc. 
- să dezvolte relaţii cu bibliotecile din România. 
 

La întrebarea: 

Sunteţi de acord ca Biblioteca să participe la proiectele catedrei? s-au dat următoarele 
răspunsuri:  

         da – 6 persoane, 

da, în caz de necesitate – 1 persoană, 

nu – 2 persoane. 

   

Vizavi de întrebarea: 

Doriţi în comun acord să elaboraţi parteneriate cu Biblioteca, dacă da - ce parteneriate?s-a 
răspuns: 

 da – 7 persoane 

 nu – 2 persoane. 



S-au propus subiectele parteneriatelor: 

- Achiziţia de carte 
- Activitatea educaţională a studenţilor 
- Informarea profesorilor şi studenţilor cu ediţii noi 
- Organizarea conferinţelor, dezbaterilor, etc. 
- Studierea tezaurului naţional, organizînd excursii, întîlniri cu oameni de creaţie. 

 

La întrebarea: 

Sunteţi de acord ca Biblioteca să fie inclusă în proiectele de cercetare a catedrelor? 

 

s-au înregistrat răspunsurile: 

   

da – 5 persoane, 

da, în caz de necesitate – 1 persoană, 

nu – 3 persoane. 

 

Analizând rezultatele interviului deducem următoarele concluzii: 

 

- În opinia responsabililor catedrelor Biblioteca a fost şi va rămîne o sursă importantă 
de informare, necesitînd permanent modernizarea seviciilor sale. 

- Catedrele sunt dispuse pentru colaborarea cu Biblioteca sub diferite aspecte. 
- Există rezerve din partea respondenţilor privind participarea Bibliotecii la proiectele 

de cercetare ale catedrelor.  
 

Parteneriatele, cu adevărat, reprezintă o soluţie la îndemâna bibliotecilor universitare. 
Specialiştii din aceste structuri trebuie să fie deschişi, capabili să-şi asume riscuri, să profite de 
oportunităţi atunci când acestea apar, să se implice mai mult în activităţile de predare, învăţare şi 
cercetare şi să aibă în vedere stabilirea de acorduri şi cu utilizatorii. Parteneriatele se vor dovedi, 
alături de numeroasele relaţii de colaborare şi cooperare, o opţiune de succes pentru biblioteci. 
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