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Societatea contemporană este înainte de toate o societate a ordinii. Bibliotecile, structuri 
tradiţionale de secole, nu-şi mai desfăşoară astăzi activitatea la întâmplare, ci din ce în ce mai 
frecvent pe baza unui management ştiinţific, dat fiind faptul, că acestea, nu mai sunt înţelese ca un 
scop în sine, iar rostul lor este strâns legat de cititori şi nevoile lor de informare.  

Achiziţia de documente, ca una din activităţile fundamentale dintr-o bibliotecă, nu se mai 
face astăzi după “aspiraţia” bibliotecarilor, ci pe baza consultării largi a utilizatorilor, a celor pentru 
care biblioteca există. 

Astfel, la baza activităţii marilor biblioteci se afla planurile strategice, care sunt realizate 
pentru o perioadă de 4-5 ani, parte componentă a cărora sunt şi politicile de dezvoltare a colecţiilor. 

Înainte de toate trebuie sa analizăm termenul de dezvoltare a colecţiei, să vedem ce include 
în sine acest termen. Aşa dar, dezvoltarea colecţiilor în biblioteci se realizează atât prin achiziţii de 
documente, realizată pe diferite căi (cumpărare, donaţie, schimb interbibliotecar, depozit legal), cât 
şi prin eliminări ale documentelor nefolositoare. 

Achiziţia documentelor este procesul tehnic care permite dezvoltarea şi actualizarea 
colecţiilor unei biblioteci, ale unui centru sau serviciu de documentare, în funcţie de natura acestora 
şi cerinţele utilizatorilor[3]. Procesul de achiziţie presupune o multitudine de activităţi, începând cu 
studierea cerinţelor utilizatorilor şi terminând cu intrarea propriu-zisă a documentelor în bibliotecă. 



Deselecţia este procesul tehnic de îndepărtare a documentelor  din circuitul direct al lecturii 
ca urmare  a nefolosirii acestora[3]. Însă îndepărtarea nu înseamnă casarea acestora, ci păstrarea lor 
în afara spaţiului sălilor de lectură. Diselecţia este impusă pretutindeni din lipsa spaţiilor. 

Eliminarea documentelor presupune scoaterea acestora din uz din motivele permise de lege: 
uzate fizic, depăşite în conţinut etc. 

Achiziţiile şi eliminările sunt elementele aceluiaşi proces de dezvoltare a colecţiilor şi 
trebuie privite ca un tot unitar, prin urmare aceleaşi principii de bază se aplică deopotrivă şi la 
achiziţii şi la eliminare.  

Orice bibliotecă, mare sau mică, trebuie să aibă în vedere unul şi acelaşi  principiu de care 
urmează să ţină seama la întocmirea planurilor strategice: satisfacerea nevoilor de lectură a 
cititorilor. În acest sens se impune cunoaşterea temeinică a utilizatorilor, a nevoilor lor 
informaţionale şi documentare. De asemenea, în aplicarea principiilor de dezvoltare a colecţiilor 
trebuie urmărit în permanenţă raportul dintre mărimea fondului de documente al bibliotecii şi 
creşterea sa anuală, pe de o parte, şi între numărul de utilizatori ai bibliotecii şi capacitatea 
bibliotecii de a le putea satisface cererile, pe de altă parte. 

Teoria biblioteconomică consideră fundamentale următoarele principii: 

• Dezvoltarea colecţiilor unei biblioteci este determinată de satisfacerea nevoilor de lectură 
ale utilizatorilor; 

• Dezvoltarea colecţiilor este un proces de creştere şi de actualizare a colecţiilor, prin achiziţie 
şi eliminare periodică a documentelor obsolescente; 

• Dezvoltarea colecţiilor urmăreşte realizarea echilibrului între exhaustivitate şi selectivitate, 
astfel, încât fiecare utilizator să găsească în bibliotecă un număr suficient de publicaţii din 
zona preocupărilor sale informaţionale. 

• Dezvoltarea colecţiilor trebuie întreprinsă într-un ritm, care să permită o optimă stocare, 
prelucrare şi exploatare a documentelor. 

Aceste principii generale se aplică diferenţiat, în funcţie  de tipul bibliotecii. Însă toate 
bibliotecile trebuie şi să achiziţioneze  şi să elimine documente, în caz contrar, biblioteca riscă să 
nu-şi mai poată îndeplini misiunea.  

Plecând de la aplicarea creatoare a principiilor enumerate, să vedem ce avem de făcut într-o 
bibliotecă universitară. 

Biblioteca universitară este unitatea documentară destinată studenţilor şi cadrelor didactice din 
învăţământul superior. Deţine  documente de un înalt nivel ştiinţific şi este un element component al 
programei universitare. În dezvoltarea colecţiilor sale, o bibliotecă universitară va trebui să 
răspundă la următoarele imperative: 

• Publicaţiile achiziţionate trebuie să răspundă cerinţelor generale din învăţământul superior 
privind structura curriculară; 

• Să achiziţioneze publicaţii pe profilul fiecărei facultăţi şi specializări universitare; 
• Colecţiile unei biblioteci vor sprijini cercetarea ştiinţifică la nivelul instituţiei de învăţământ 

superior respectiv, prin furnizarea de informaţii documentare şi publicaţii ştiinţifice de 
ultimă oră pe suport hârtie şi electronic. 



În dezvoltarea colecţiilor, nu există o politică de achiziţii şi de diselecţie ideală, pe care să o 
urmeze toată lumea. Aşa cum am văzut, există doar principii generale, pe care bibliotecarii trebuie 
să le respecte. 

Asociaţia bibliotecarilor din Franţa consideră că o politică de dezvoltare a colecţiilor, trebuie 
neapărat să cuprindă în conţinutul său următoarele puncte: 

1. Responsabilitatea politicii documentare. Deşi, achiziţia şi diselecţia, concepute în mod 
ştiinţific, trebuie să fie rodul muncii întregului colectiv de bibliotecari, totuşi, e necesar să 
fie desemnată o persoană care să coordoneze această activitate. 

2. O gândire colectivă. Opţiunile, priorităţile, argumentele pro şi contra în politica 
documentară sunt rodul dezbaterilor colective. Trebuie de ajuns întotdeauna la un consens 
clar privind politica urmată de bibliotecă, care trebuie comunicat şi ordonatorului de credite, 
şi utilizatorului. 

3. A reflecta la utilizatori. În afara utilizatorilor  activi ai bibliotecii, trebuie reflectat şi la 
utilizatorii potenţiali, a nonutilizatorilor. Aceste reflecţii trebuie să facă obiectul unui studiu 
care să aibă impact asupra politicii de achiziţii a bibliotecii. 

4. Asocierea partenerilor bibliotecii la discuţii. La dezbaterile privind politica documentară se 
recomandă să fie invitaţi partenerii bibliotecii, iar rezultatele acestor dezbateri se comunică 
organizaţiilor tutelare.  

5. Evaluarea colecţiilor existente. Trebuie să cunoaştem foarte bine colecţiile existente, vârsta 
medie a colecţiilor, părţile ei tari şi slabe, gradul de obsolescenţă etc. Ritmul de înnoire al 
colecţiilor este un element foarte important, de exemple, colecţiile într-o bibliotecă publică 
trebuie reînnoite în medie la fiecare 10 ani, iar cele ştiinţifice – o dată la 5 ani. 

6. Stabilirea indicatorilor de gestiune a achiziţiilor. O Politică documentară va deveni mai 
riguroasă dacă va adopta o serie de indicatori complementari, cum ar fi, de exemplu, 
publicul-ţintă, vârsta documentelor pe categorii etc. Toate acestea depind de resursele 
umane şi tehnice ale bibliotecii. 

7. Stabilirea procedurilor de diselecţie.  Principiile şi procedurile pentru diselecţie trebuie 
stabilite printr-un document scris. 

8. Integrarea în reţea. În politica documentară se recomandă să fie specificat tipul de parteneri, 
cooperarea în comun în consorţii. 

9. Utilizarea resurselor bugetare. În strategiile bibliotecilor trebuie să se afle pe primul plan 
resursele bugetare, de  care depinde nu numai politica de achiziţii, ci şi întreaga activitate a 
bibliotecii. Strategiile trebuie gândite în perspectivă, având în vedere costurile, mai ales la 
publicaţiile seriale, care sunt în creştere de la an la an. 

10. A alege fără regrete. Această sintagmă presupune că în bibliotecă trebuie să introducem 
doar documente de o bună calitate de care  să nu regretăm mai târziu. Pentru a nu greşi, 
trebuie să apelăm la mai multe surse bibliografice. 

11. Dezvoltarea competenţelor în domeniul achiziţiilor. Personalul pentru achiziţie trebuie să 
cunoască bine domeniul, producţia editorială, cerinţele utilizatorilor, să ştie să negocieze. 
Deci, avem două componente ale Politicii de dezvoltare a colecţiei: politica de achiziţii şi de 

eliminare. 

Ne vom opri în continuare la Politica de achiziţii, care reprezintă ansamblul de acţiuni 
vizând achiziţionarea de documente plecând de la bibliografii, cataloage editoriale şi de librărie, 
liste de schimb în vederea dezvoltării şi actualizării colecţiilor unei biblioteci, ţinându-se seama de 
fondurile deja existente şi de cerinţele utilizatorilor. 



Aşa cum precizăm, achiziţia documentelor nu se face la întâmplare ci pe baza unei politici 
de achiziţii, care este parte componentă a Cartei colecţiilor (Strategiei, politicii) şi trebuie să fie pe 
termen lung, mediu şi scurt. 

Elementele principale care stau la baza unei politici de achiziţii eficiente sunt: 

1. Bugetul şi resursele umane ale bibliotecii. Mărimea bugetului influenţează cantitatea şi 
calitatea achiziţiilor. Dacă bugetul a fost gândit pe baze reale, ca urmare a achiziţiei corecte a 
nevoilor documentare a bibliotecii, atunci atât cantitatea cât şi calitatea achiziţiilor pot fi 
satisfăcătoare. Şi dimpotrivă, un buget insuficient şi disponibilizat la întâmplare, cel mai frecvent la 
finele anului, aduce prejudiciu serioase calităţii achiziţiilor. Întrucât activităţile de achiziţie 
presupun un grad ridicat  de valorificare a cunoştinţelor şi a personalităţii personalul care se ocupă 
de achiziţii trebuie să fie pregătit atât în biblioteconomie, cât şi în profilul ştiinţific al bibliotecii. 

2. Tipul de bibliotecă. Este un element important în fixarea politicii de achiziţii. Domeniile 
care  trebuie acoperite au ca punct de plecare tipul de bibliotecă. Delimitarea clară a domeniilor 
determină interesul pentru anumite publicaţii, relevanţa lor în raport cu celelalte colecţii deţinute de 
bibliotecă şi în deosebi cu cerinţele utilizatorilor specifici. 

3. Priorităţi în achiziţie. E o mare problemă de a stabili priorităţile în achiziţie, influenţate 
de numeroşi factori obiectivi şi subiectivi. Determinante sunt solicitările utilizatorilor, dar se ţine 
seama şi de coerenţa colecţiilor şi dezvoltarea suporturilor contemporane. Tendinţa naturală a 
bibliotecarilor din toate timpurile de a achiziţiona tot ce se publică astăzi nu mai este actuală,  fapt 
ce se datorează şi dezvoltării producţiei editoriale  care a condus la o explozie informaţională. 
Punctul de plecare şi punctul final în achiziţii este utilizatorul cu nevoile sale documentare, de care 
orice bibliotecă, mare sau mică, ştiinţifică sau publică trebuia să ţină seama.  

4. Profilul juridic şi statutul profesional al unităţii bibliotecare. Statutul juridic influenţează 
în mod direct politica de achiziţie. De exemplu, marile biblioteci centrale universitare din Bucureşti, 
Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, care sunt direct finanţate de Ministerul Educaţiei au politici de 
achiziţii bune , care le permite sa achiziţioneze  reviste şi cărţi de un înalt nivel ştiinţific, şi din 
străinătate, inclusiv, pe când bibliotecile universitare, fără personalitate juridică, continuă să sufere 
în acest sens, limitându-se doar la cursuri universitare şi manuale. Achiziţiile acestora se constituie 
doar din sursele rămase  din cheltuielile curente ale universităţii. 

5. Utilizatori specifici. O politică eficientă de achiziţii trebuie să răspundă cererilor unui 
număr suficient de mare de utilizatori care să justifice cheltuielile pentru achiziţia anumitor 
publicaţii. Fiecare bibliotecă îşi constituie colecţiile în funcţie de utilizatorii specifici, pentru care a 
fost creată. Biblioteca universitară are două mari categorii de cititori: studenţii şi cadrele didactice. 
Astfel, tipul şi nivelul colecţiei trebuie să corespundă intereselor acestora. De aici, necesitatea 
cunoaşterii dorinţelor şi cerinţelor utilizatorilor. 

6. Nivelul cooperării în achiziţie cu alţi depozitari de documente. Consorţiile de bibliotecă 
realizează în comun documente electronice la un preţ care poate ajunge sub 50% din preţul 
achiziţiei individuale. De regulă cooperarea în achiziţie este foarte avantajoasa pe plan local, unde 
sunt prezenţi mai mulţi depozitari de documente, care se pot specializa în achiziţia anumitor tipuri 
de documente. 



Ce reprezintă în sine politica de dezvoltare a colecţiilor? Politica de dezvoltare a colecţiilor 
reprezintă un real instrument de lucru pentru bibliotecari in procesul de selectare şi achiziţie a 
resurselor informaţionale şi documentare din domenii consacrate, dar şi a unor domenii adiacente. 
De asemenea, constituie un instrument eficient şi practic în evaluarea anuală a documentelor intrate 
în colecţii. 

Aceasta are ca obiective: 

• definirea principiilor de dezvoltare a colecţiilor, contribuind astfel la stabilirea priorităţilor 
de achiziţie; 

• dezvoltarea colecţiilor într-un mod coerent şi în acord cu viziunea şi specificul bibliotecii.; 
• satisfacerea necesităţilor informaţionale şi documentare ale utilizatorilor de diferite 

categorii: actuali-activi şi potenţiali;  
• promovarea producţiei de carte străină şi a altor categorii de documente; 
• promovarea producţiei autohtone de carte şi a altor categorii de documente; 
• păstrarea, continuitatea şi îmbogăţirea colecţiilor; 
• comunicarea orientărilor bibliotecii privind dezvoltarea colecţiilor; 
O politică de dezvoltare a colecţiilor trebuie sa fie corelată cu politica generală a universităţii, cu 

programele de studii şi cercetare, cu planurile de învăţământ ale facultăţilor pentru toate formele de 
învăţământ universitar. 

Cu titlu de exemplu, în continuare vom caracteriza  Strategia de dezvoltare a colecţiilor a 
Bibliotecii Ştiinţifice ASEM (în continuare Strategie).  Strategia este  un act normativ la nivel de 
instituţie,  aprobată de Administraţia ASEM. Este întocmită pentru  perioada 2009-2015. Acest 
document are menirea să optimizeze relaţia bibliotecă – informaţie - utilizator. Scopul acestui 
document este constituirea coerentă a colecţiilor, corelarea procesului de dezvoltare a colecţiei la 
politica generală a ASEM şi susţinerea procesului educaţional şi de cercetare. Strategia este un 
document viabil şi poate fi supus modificărilor dacă o cer interesele utilizatorilor. A fost conceput 
ca un ghid de achiziţie, care stabileşte priorităţile în procesul de completare, un program de 
repartiţie al finanţelor, un plan strategic de acţiuni pentru responsabilii de achiziţii. Acest ghid 
cuprinde toate laturile procesului de dezvoltare a colecţiilor, începând cu evaluarea periodică a 
colecţiilor şi terminând cu verificarea fondului de bibliotecă. Stabileşte etapele de dezvoltare a 
colecţiilor, criteriile de selecţie şi diselecţie, politica de distribuire a documentelor intrate, evaluarea 
Strategiei, responsabilitatea personalului etc. 

Concluzii: Într-o bibliotecă, de orice tip, trebuie sa existe o politică de dezvoltare a colecţiilor, 
care să fie conformă, în linii generale cu principiile enunţate mai sus. Aceasta, trebuie să fie o parte 
componentă a strategiei de dezvoltare a instituţiei, adică să se încadreze în planul general al 
instituţiei. Ea trebuie să identifice priorităţile utilizatorilor şi să determine domeniile prioritare.  

Fără o politică de dezvoltare a colecţiilor, nu putem vorbi despre o dezvoltare continuă a 
bibliotecii, pentru că la baza tuturor serviciilor informaţionale, prestate de o bibliotecă modernă se 
află colecţiile de documente. 
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