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Introducere 
 

„Ce se va întîmpla cu bibliotecile când informaŃia va fi în mare parte produsǎ, 
stocatǎ şi distribuitǎ în format digital? Este ideea de bibliotecǎ fizicǎ atât de strâns 
legatǎ de cǎrŃi şi de materiale tiparite încât bibliotecile (ca locuri) vor dispǎrea?”. De 
zeci de ani, astfel de întrebǎri au dominat discuŃiile legate de sectorul 
biblioteconomic. De la popularizarea Internet-ului la mijlocul anilor ’90, astfel de 
întrebǎri au stârnit interes şi în cadrul discuŃiilor politice. 

În mod tradiŃional, ideea bibliotecii publice este strâns legatǎ de clǎdire. În 
Ńǎrile vestice multe persoane au vizitat biblioteci şi majoritatea descriu biblioteca ca 
fiind o clǎdire sau o încǎpere care conŃine cǎrŃi, condusǎ de bibliotecari gata sǎ le 
sarǎ în ajutor. Încǎ din Evul Mediu ideea de bibliotecǎ a fost legatǎ de ideea de 
clǎdire care adǎposteşte cǎrŃi sau alte materiale, deşi biblioteca medievalǎ era o 
mânǎstire închisǎ în care savanŃii şi cǎlugǎrii scriau şi supravegheau întreaga 
colecŃie de cǎrŃi. La polul opus, biblioteca publicǎ anglo-americanǎ „modernǎ” 
reprezintǎ o instituŃie care serveşte nevoile publicului larg, fǎcând cultura şi 
cunoştinŃele disponibile tuturor cetǎŃenilor comunitǎŃii locale. 

Ideea de bibliotecǎ electronicǎ nu a apǎrut decât la jumǎtatea secolului 20 în 
mare parte datoritǎ dezvoltǎrii tehnologiei electronice şi digitale. De când informaŃia 
este înŃeleasǎ ca unitate binarǎ care poate ajunge de la expeditor la utilizator prin 
intermediul reŃelelor, a deveni evident faptul cǎ informaŃia tiparitǎ – cǎrŃile – ar putea 
dispǎrea pe viitor. În a doua jumǎtate a secolului, gânditori ca Marshall McLuhan, 
John Naisbitt şi Alvin Toffler1 au promovat determinismul tehnologic care a dus la 
apariŃia ideii de bibliotecǎ electonicǎ. Ideea era cǎ programele de calculator pot sǎ 
administreze şi sǎ controleze cantitatea crescândǎ de informaŃii astfel asigurând un 
flux informaŃional fǎrǎ obstacole între producǎtorul şi consumatorul de informaŃie. 

Internetul şi inventarea hipertextului au extins ideea de bibliotecǎ electonicǎ în 
aşa mǎsurǎ încât mulŃi au început sǎ considere Internetul în sine o bibliotecǎ 
virtualǎ, înlocuind biblioteca fizicǎ. MulŃi bibliotecari au trebuit deja sǎ rǎspundǎ la 
întrebarea: „De ce mai avem nevoie de biblioteca fizicǎ când toate informaŃiile sunt 
deja sau vor fi în curând disponibile pe Internet”. Aceastǎ întrebare foarte relevantǎ 
este adesea pusǎ nu numai de utilizatori, dar şi de politicieni şi de factorii de decizie 
locali. 

Autorii anticipeazǎ o descreştere semnificativǎ a utilizǎrii mijloacelor de 
informare fizice şi creşterea utilizǎrii mijloacelor de informare virtuale în anii viitori. 
Acest lucru se datoreazǎ în primul rând noilor dezvoltǎri în TCI care într-o perioadǎ 
foarte scurtǎ de timp a introdus mai multe tipuri de mijloace de informare digitale. O 
parte din aceste mijloace se bazeazǎ pur şi simplu pe Net, în timp ce altele sunt încǎ 
integrate în sisteme fizice2 (au nevoie de alte suporturi fizice). Tinerii, viitorii utilizatori 
                                                 
1 Pentru a citi mai multe despre acest subiect vǎ recomandǎm “Mitul bibliotecii electronice – 
biblioteconomia şi schimbarea socialǎ în America” de William F. Birdsall, Greenwood Press, 
Connecticut, 1994, ISBN 0-313-29210-8, în care diferenŃele ideologice dintre miturile bibliotecii ca 
entitate fizicǎ şi biblioteca electronicǎ sunt dezvoltate şi analizate exemplar. 
 O abordare actualizatǎ a subiectului poate fi gǎsitǎ în raportul ReŃelei InternaŃionale a 
Bibliotecilor Publice: „Biblioteca publicǎ – ideea, spaŃiul cibernetic, prezenŃa fizicǎ” de Connie Ang, 
Henk Das, Allison Dobbie şi Susan Kent, FundaŃia Bertelsmann, 2001. 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/documents/Cyberplace_physicalpresence.pdf 
 
2 Cercetǎtorul danez Kirsten Drotner a arǎtat în mai multe studii cǎ, cel mai probabil, obiceiurile 
utilizǎrii mijloacelor de informare se formeazǎ în adolescenŃǎ, în articolele: 
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ai bibliotecii, folosesc adesea noile mijloace. Aceastǎ dezvoltare va avea impact 
asupra design-ului şi organizǎrii clǎdirilor de bibliotecǎ. 

Prin urmare, întrebarea: “Ce se va întîmpla cu bibliotecile cînd informaŃia va fi 
în mare parte produsǎ, stocatǎ şi distribuitǎ în format digital?” ar trebui reformulatǎ. 
”Ce vom face cu bibliotecile?” şi “Ce caracteristici ale bibliotecii fizice existente ar 
trebui dezvoltate pe viitor?” sunt întrebǎri care ar trebui discutate, Ńinând cont de 
faptul cǎ noi suntem cei care putem influenŃa viitorul. 

Aceastǎ publicaŃie are scopul de a inspira directorii de biblioteci, bibliotecarii, 
politicienii şi pe cei care studiazǎ biblioteconomia şi ştiinŃa informǎrii, analizând 
comprehensiv viitorul rol al bibliotecii fizice ca centru al tehnologiei de comunicare şi 
informare. IntenŃia autorilor nu este aceea de a produce un ghid de planificare a 
clǎdirilor moderne de bibliotecǎ3, ci mai degrabǎ de a încuraja pe toŃi cei din 
domeniul biblioteconomic sa reflecteze la viitorul clǎdirilor de bibliotecǎ. ExperŃii în 
biblioteconomie ar trebui sǎ aibǎ în vedere noul ”lanŃ de distribuŃie” al produselor 
informaŃionale şi culturale atunci când îşi formuleazǎ viziunile legate de “inteligenta” 
bibliotecǎ fizicǎ a viitorului. 

PublicaŃia este îmbunǎtǎŃitǎ cu o colecŃie de fotografii, elemente care 
ilustreazǎ cele patru scenarii ale dezvoltǎrii bibliotecii publice. 

ColecŃia poate fi vǎzutǎ pe site-ul: http://www.lib.hel.fi/images/libraries/ 
 
 
 
Scenarii pentru biblioteci fizice „inteligente” 

 
 

Reflectând asupra impactului concret pe care noua tehnologie îl are asupra 
formelor tradiŃionale de bibliotecǎ, ne vin în minte mai multe scenarii posibile. Deşi 
nu vor fi niciodatǎ exact aşa cum le descriem aici, ele pot deveni o sursǎ de 
meditaŃie şi inspiraŃie. Trebuie sǎ Ńinem cont de serviciile şi organizarea unei 
biblioteci publice atunci când apar întrebǎri de tipul: „De ce ar vrea cineva sǎ meargă 
la o bibliotecă când toate tipurile de informaŃii pot fi uşor obŃinute prin intermediul 
Internetului de acasă, de la locul de muncă sau de la şcoală?” Paradigma 
cunoaşterii şi experienŃa culturală ca informaŃie digitizată obŃinută prin reŃele este 
foarte intensǎ, deşi în mod sigur este discutabilă. Pentru a stabili viziuni care să ne 
ajute să răspundem la astfel de întrebări şi care să ne indice căi de urmat pe viitor în 
ce priveşte bibliotecile publice, autorii au creat următoarele scenarii. Descriindu-le 
încercăm să fim cât mai expliciŃi şi chiar să comentăm unele aspecte care ar putea fi 
considerate triviale, totuşi considerăm că aceste aspecte vor face ca scenariile să fie 
cât mai aplicabile în domeniul biblioteconomic existent. BineînŃeles că în realitate 

                                                                                                                                                        

“DiferenŃǎ şi diversitate: TendinŃe în “Utilizarea mijloacelor de informare” de cǎtre tinerii danezi”. În: 
Media, Culture and Society [n.n. Mijloace de informare, culturǎ şi societate] 22, 2, pag.149-166, 2000. 
şi “Mijloace de informare în rândul tineretului: Provocǎri şi oportunitǎŃi pentru bibliotecari”. În: The 
New Review of Children’s Literature and Librarianship [Noua revistǎ de biblioteconomie şi literaturǎ 
pentru copii] 4, p.17-29, 1998. 
 
3 Pentru o interpretare care pune accentul mai mult pe planificare vǎ recomandǎm “Ghid de 
planificare a spaŃiului din bibliotecǎ”, Biblioteca Statului Connecticut, Connecticut, 2001. Poate fi 
downloadat de pe site-ul http://www.cslib.org/libbuild.htm 
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aceste scenarii nu vor fi întocmai cu realitatea. Numai unele biblioteci „reale” vor 
experimenta vreodată unul dintre aceste tipuri de scenarii. Majoritatea bibliotecilor 
vor adopta caracteristici ale unuia sau mai multor tipuri descrise. 

 
 
„Centrul de învǎŃare deschis” 

 
 
Primul scenariu vede biblioteca devenind un loc care poate fi etichetat ca un 

centru deschis pentru învǎŃare. De ce ar trebui bibliotecile sǎ devinǎ centre de 
învăŃare? 

Noua tehnologie a introdus mai multe posibilităŃi de gǎsire a informaŃiilor de 
cǎtre potenŃiali utilizatori de bibliotecă chiar de la domiciliul acestora şi această 
tendinŃă va continua sǎ crească în viitor. Datele care cu câŃiva ani în urmă puteau fi 
obŃinute numai în clǎdirea bibliotecii pot fi acum accesate de acasă astfel că pentru 
foarte mulŃi clienŃi biblioteca (în sensul de clǎdire), pe care o foloseau pentru 
accesarea informaŃiilor, şi-a pierdut această funcŃie. Dacă aceşti utilizatori ştiu să 
acceseze Internetul, vor face căutare şi probabil că vor găsi informaŃia de care au 
nevoie fără ajutorul bibliotecii sau bibliotecarilor. Cel mai independent grup de 
utilizatori au abandonat deja biblioteca de câŃiva ani. 

Departamentul de referinŃe din cadrul bibliotecii va fi următorul periclitat, deşi 
este evident că nu toŃi clienŃii vor fi în stare să se descurce în „jungla informaŃională”. 
Un număr substanŃial vor avea nevoie de ajutor. Pe de altă parte, nu trebuie omisă 
posibilitatea ca pe viitor să fie dezvoltate noi motoare de căutare care să ajute 
oamenii să găsească informaŃia necesară fără să mai aibǎ nevoie de ajutor. Dacă va 
avea loc o astfel de dezvoltare care va face ca funcŃia de referinŃă să devină mai 
puŃin importantă sau o va schimba complet, trebuie sǎ punem accentul pe referinŃă 
într-un mod permanent şi consistent.  

BineînŃeles cǎ biblioteca va rǎmâne locul în care se pot gǎsi multe date full-
text. Materialele de referinŃǎ tipǎrite îşi vor pierde din valoare în scurt timp, dar 
bazele de date full-text şi alte tipuri de texte organizate în curând vor putea fi 
consultate în locuri destinate prezentǎrilor publice şi lecturii. Motivul ar fi copyright-ul 
(dreptul de autor). Producerea materialelor informaŃionale este costisitoare, iar 
deŃinǎtorii drepturilor de autor sunt interesaŃi sǎ obŃinǎ venituri de pe urma muncii lor. 
Cel care deŃine drepturile de autor poate permite unei instituŃii publice sǎ cumpere 
materialul şi sǎ-l utilizeze în incinta clǎdirii. Acest serviciu va fi atunci finanŃat şi 
valoarea de piaŃǎ asiguratǎ, iar distribuirea necontrolatǎ va fi stopatǎ. Mai mult decât 
atât, operele vor putea fi revândute altor persoane sau instituŃii. Un alt motiv ca sǎ 
permitem ca full-text-ul (analog sau digital) sǎ fie disponibil în anumite locuri fizice 
este valoarea de piaŃǎ a informaŃiei prezentatǎ într-un mediu de tipul unui 
departament de referinŃe. Un al treilea motiv este acela cǎ oferǎ posibilitatea 
amenajǎrii unor încǎperi sau a unui spaŃiu (în care se poate accesa informaŃia) în 
aşa fel încât sǎ se faciliteze înŃelegerea conŃinutului informaŃiei, adicǎ sǎ ajute în 
procesul de învǎŃare. 

Din aceste motive bibliotecile vor rǎmâne probabil pânǎ la un anumit punct 
locuri „de stocare” a full-text-elor. Foarte probabil cǎ acest lucru se va întâmpla 
numai dacǎ bibliotecile vor fi în stare 1) sǎ ofere premisele fizice pentru a întâmpina 
nevoile de învǎŃare şi acumulare de experienŃǎ şi 2) sǎ menŃinǎ la standarde înalte 
premisele fizice ale bibliotecii ca loc în care utilizatorii vin în cǎutare de informaŃii. 
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În societatea modernǎ e important pentru fiecare individ sǎ se bazeze pe el 
însuşi şi sǎ fie bine educat. Oamenii trǎiesc şi se comportǎ în mod “calculat” şi, în 
general, se gândesc mai mult la ei înşişi. Aceastǎ tendinŃǎ este încurajatǎ de valorile 
sociale actuale. EducaŃia şi independenŃa au devenit condiŃii (economice) importante 
pentru cei care trǎiesc într-o societate modernǎ. Din punct de vedere sociologic, în 
zilele noastre oameni trebuie sǎ-şi dezvolte atitudini de învǎŃare care sǎ depǎşeascǎ 
educaŃia şcolarǎ de bazǎ pentru a se putea integra în aceastǎ societate a 
cunoaşterii. Prin urmare educaŃia e vitalǎ, iar „învǎŃarea pe întreg parcursul vieŃii” a 
devenit cuvântul cheie. 

Aceastǎ dezvoltare oferǎ bibliotecii fizice noi oportunitǎŃi de accentuare a 
„vechilor teme” ale muncii în bibliotecǎ. 

 
 
Locul 
 
Cum aratǎ o bibliotecǎ ce a devenit centru de învǎŃare? Mai întâi, o bibliotecǎ 

- centru de învǎŃare ar trebui sa fie o clǎdire “inteligentǎ”. Toate procesele 
administrative şi logistice trebuie sǎ fie realizate la cel mai avansat nivel al inovaŃiei 
tehnologice. Aceasta presupune panouri electronice, instrumente interactive 
avansate de învǎŃare, interfeŃe invizibile, afişaje ambientale şi soft care sǎ susŃinǎ 
munca în echipǎ. Intrând într-o asemenea bibliotecǎ utilizatorul va avea senzaŃia 
unui larg complex educaŃional. Dinamic, fiindcǎ biblioteca se schimba în fiecare zi. 
Ea este un loc în care sǎ întâlneşti, sǎ înveŃi şi sǎ acŃionezi. Un fel de loc, între 
acasǎ şi locul de muncǎ. Dar asta nu înseamnǎ cǎ trebuie sǎ fie plictisitor. A învǎŃa 
poate şi trebuie sǎ fie un lucru amuzant ori de câte ori e posibil. Modalitatea de 
cǎutare dezvoltatǎ în Biblioteca Publicǎ Eindhoven4 este un exemplu în acest sens. 
Pe ecrane video uriaşe sunt proiectate cele mai recente ştiri şi reclame educaŃionale 
despre activitǎŃi realizate în cadrul bibliotecii sau în afara acesteia. Biblioteca e 
conectatǎ cu lumea externǎ. Este în mod evident un centru de informare dinamic în 
care oamenii pot învǎŃa de la cei pe care îi întâlnesc acolo sau din facilitǎŃile oferite. 
Este precum o garǎ în care oamenii intrǎ şi ies. Utilizatorilor li se permite sǎ-şi aducǎ 
propriile calculatoare, etc. Oricine poate veni şi se poate “conecta”. Un mediu 
wireless ar fi o preocndiŃie favorabilǎ sau cel puŃin ar trebui sǎ existe o zonǎ 
wireless. 

Într-o astfel de bibliotecǎ oamenii ar trebui sǎ poatǎ experimenta anumite 
lucruri. Unul dintre simŃurile tot mai neglijate în lumea noastrǎ este pipǎitul sau 
senzaŃia (şi nu ne referim la ceea ce promoveazǎ industria pornograficǎ). Unul dintre 
cele mai potrivite exemple de astfel de bibliotecǎ poate fi gǎsit în Singapore, unde 
copiii pot experimenta, spre exemplu, senzaŃia trǎitǎ în timpul unui cutremur.5 

Nu mai e nevoie sǎ spunem cǎ o bibliotecǎ - centru de învǎŃare va fi dotatǎ cu 
aparaturǎ de ultimǎ orǎ cum ar fi scannere, imprimante şi copiatoare. Ar trebui 
oferite şi alte servicii de tipul conferinŃelor video şi a celor bazate pe conexiuni în 
banda largǎ. 

                                                 
4 Pentru mai multe informaŃii vezi raportul ReŃelei InternaŃionale a Bibliotecilor Publice “Implementarea 
TCI în bibliotecile publice: Eindhoven: un studiu de caz”. De Henk Das, FundaŃia Bertelsmann, 
Gütersloh, 1999. http://www.bertelsmann-stiftung.de/documents/dasen.pdf 
 
5 Biblioteca ComunitǎŃii Marine Parade, Singapore 



 7 

Dincolo de zona de intrare dinamicǎ, o astfel de bibliotecǎ ar trebui sǎ ofere şi 
locuri de meditare. De fapt, tipic pentru o astfel de bibliotecǎ e faptul ca nu se aude 
muzicǎ şi nici alte sunete care sǎ distragǎ atenŃia utilizatorilor. Aceastǎ bibliotecǎ 
poate fi vazutǎ ca o oazǎ de linişte în mijlocul furtunii, furtuna fiind societatea de 
dincolo de zidurile ei. Biblioteca ar trebui sǎ poatǎ oferi şi posibilitatea studiului în 
grup oferind şi zone de tipul unei sǎli de clasǎ. 

 
 
Personalul 
 
De ce fel de personal are nevoie o astfel de bibliotecǎ? 
Într-o bibliotecǎ – centru de învǎŃare principala preocupare este studiul. Prin 

urmare, personalul bibliotecii ar trebui sa se transforme mai mult sau mai puŃin în 
îndrumǎtori, „profesori de informare” sau agenŃi de studiu. Un astfel de agent poate 
oferi direct informaŃia necesarǎ unui client care vine la un curs de pregǎtire, pe când 
un profesor de informare îi va oferi probabil metoda prin care sǎ-şi gǎseascǎ el 
însuşi informaŃia. AgenŃii sunt neutri şi nu au nici o responsabilitate, ei doar ghideazǎ 
utilizatorii. 

Nu mai este nevoie sǎ subliniem faptul ca personalul unei astfel de biblioteci 
ar trebui sǎ fie foarte competent şi educat. Nu numai în calitate angajaŃi a cǎror 
principalǎ activitate este oferirea de informaŃii, dar şi ca angajaŃi interesaŃi de 
domeniu educaŃional şi dotaŃi cu calitǎŃi didactice. 

Datoritǎ faptului cǎ metodele de învǎŃare bazate pe TCI şi sistemele de 
managementul cunoaşterii sunt încorporate în bibliotecǎ, personalul acesteia trebuie 
sǎ aibǎ competenŃe în TCI. 

Mediu bibliotecii ar trebui sǎ fie acela al unei instituŃii de învǎŃǎmânt eficiente 
în care au loc discuŃii deschise între persoane independente. 

 
 
Colaborarea 
 
O bibliotecǎ ce se considerǎ centru de învǎŃare nu poate funcŃiona exclusiv 

independent. Trebuie sǎ se angajeze prin contracte pe termen lung cu alte instituŃii 
din domeniul biblioteconomic sau din învǎŃǎmânt. Partenerii pot fi de la şcoli primare 
pânǎ la universitǎŃi. Biblioteca poate servi ca portal, chiar şi în sens propriu, pentru 
alte instituŃii. În funcŃie de nivel sau de grupul Ńintǎ, se pot gândi cursuri în cadrul 
bibliotecii Ńinute de „profesori din afarǎ”. ÎnvǎŃǎmântul la distanŃǎ bazat pe tehnologie 
este cuvântul-cheie într-o astfel de bibliotecǎ. 

 
 
Mijloacele de informare şi TCI 
 
ColecŃiile multi-media au la bazǎ materialul digitizat prezentat în portaluri 

verticale, adicǎ în portaluri care se axeazǎ pe anumite subiecte şi teme stricte. De 
cele mai multe ori conŃinutul portalurilor va fi cumpǎrat de la editori şi producǎtori, 
plǎtit de bibliotecǎ şi instalat pentru utilizatori. Biblioteca va adǎuga servicii 
suplimentare cum ar fi adnotarea sau instrucŃiuni de utilizare. Portalul individualizat 
va fi pus la dipoziŃia utilizatorului prin intermediul unei staŃii de lucru. Cu ajutorul unui 
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agent inteligent6 portalul poate fi îmbunǎtǎŃit şi poate rspunde nevoilor şi intereselor 
utilizatorilor. 

În ce priveşte TCI, cerinŃele unui centru de învǎŃare deschis sunt deja destul 
de solicitante şi cu siguranŃǎ vor creşte pe viitor. Sunt absolut necesare staŃiile de 
lucru cu acces de mare vitezǎ la Internet pentru clienŃi şi pentru personalul bibliotecii. 
Aceasta presupune folosirea reŃelelor locale (LAN) şi extinse (WAN) bazate pe 
conexiune de mare vitezǎ şi echipament (fibrǎ opticǎ sau conectǎri DSL7). Dintr-un 
centru de învǎŃare deschis nu trebuie sa lipseascǎ tehnologia de susŃinere şi soft-ul 
de tip Intranet, sisteme automatizate de prelucrare a datelor, staŃii de lucru în echipǎ, 
spaŃiu de lucru comun, editori de grup, sisteme de lucru în cooperare pe computer şi 
alte elemente care aparŃin unui spaŃiu de lucru interactiv şi inteligent. 

 
 
“Cafeneaua culturalǎ” 

 
 
Odatǎ cu impactul „virtualitǎŃii” asupra lumii informaŃionale şi a cunoaşterii, 

biblioteca fizicǎ aşa cum o cunoaştem noi azi îşi va pierde multe din funcŃiile ei. 
FuncŃia de împrumut se va diminua treptat – poate mai repede decât credem – şi 
multe întrebǎri puse anterior în biblioteci vor putea fi soluŃionate acasǎ, fie prin soft 
inteligent fie cu ajutorul bibliotecarilor conectaŃi în reŃea. Bibliotecile pot fi considerate 
imense depozite de cunoaştere umanǎ stocatǎ în volume tipǎrite aşezate pe rafturi. 
Principala activitate a bibliotecii, adicǎ împrumutul, cu un birou pentru îndrumarea 
utilizatorilor care nu se descurcǎ singuri, a devenit un anacronism. Din aceastǎ 
perspectivǎ, biblioteca tradiŃionalǎ nu mai are nici un viitor real în comparaŃie cu 
biblioteca virtualǎ care oferǎ servicii de informare la domiciliu sau în comparaŃie cu 
un centru de învǎŃare de tipul celui descris mai sus. 

 
Locul 
 
În cǎutarea de noi locuri şi noi posibile funcŃii ale bibliotecii publice, ne vine în 

minte imaginea bibliotecii de tip cafenea culturalǎ. De obicei bibliotecile sunt locuri 
primitoare cu atmosferǎ plǎcutǎ în care oamenii vin cu plǎcere. Bibliotecile publice 
bine administrate cu colecŃii de cǎrŃi, materiale şi mijloace de informare permite 
conducerii bibliotecii sǎ punǎ accentul pe funcŃia culturalǎ. Biblioteca publicǎ poate 
funcŃiona şi ca o platformǎ culturalǎ sau un fel de teatru unde utilizatorul poate 
urmǎri spectacole culturale literare sau de culturǎ generalǎ. 

Cum ar putea arăta o bibliotecă care se axează pe partea culturală? După 
părerea noastră, o astfel de bibliotecă ar trebui construită în jurul unei cafenele 
culturale. Nimic nou, fiindcă deja există foarte multe biblioteci organizate în jurul unor 

                                                 
6 Un agent inteligent este un program care adunǎ informaŃii şi care efectueazǎ alte servicii fǎrǎ sǎ fie 
nevoie de prezenŃa imediatǎ a utilizatorilor la Internet. În general, un program agent, care foloseşte 
parametrii furnizaŃi de utilizator, cautǎ pe Internet, adunǎ informaŃii şi le prezintǎ zilnic sau periodic. 
Existǎ şi alŃi agenŃi care personalizeazǎ informaŃia pe un site bazat pe înregistrarea şi analizarea 
informaŃiei. Unii agenŃi includ şi observatori speciali care ne spun când a fost actualizat site-ul sau 
cautǎ alte evenimente. Existǎ şi agenŃi de analizǎ care nu numai cǎ adunǎ informaŃia, dar o şi 
organizeazǎ şi o interpreteazǎ pentru utilizator. 
7 DSL (Digital Subscriber Line) este o tehnologie care furnizeazǎ informaŃii în bandǎ largǎ caselor 
particulare sau micilor întreprinzǎtori prin linii telefonice de cupru. 
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cafenele8. Deşi o cafenea poate fi localizată în mijlocul unei biblioteci, ea rămâne 
totuşi o funcŃie auxiliarǎ între celelalte servicii. Totuşi, într-o bibliotecă de tip cafenea 
culturală, cafeneaua este chiar centrul bibliotecii, zona centrală în jurul căreia se 
dezvoltă întreaga activitate. Biblioteca de tip cafenea culturală este locul în care ne 
simŃim bine şi confortabil. 

Aşa că atunci când intrăm într-o astfel de bibliotecă intrăm într-o cafenea, un 
loc dinamic unde vizitatorii şi clienŃi pot fi pasivi. Aici nu există birouri. Ca şi centrul 
de învăŃare, cafeneaua se vrea un loc între acasă şi locul de muncă, dar nu un loc în 
care să fii nevoit să interacŃionezi cu alte persoane; este mai mult sau mai puŃin o 
zonă de lucru ocazională. Principalul scop al unei astfel de biblioteci este 
independenŃa. AsistenŃa nu este oferită decât la cerere. Ne putem imagina o tejghea 
uriaşă în mijlocul unei încăperi imense de unde se poate comanda mâncare şi 
băuturi. Mobilierul va fi format din scaune şi fotolii comfortabile permiŃând oamenilor 
să se cunoască şi să comunice unii cu alŃii. 

Scopul principal al unui astfel de loc de întâlnire nu este numai ca oamenii să-
şi împărtăşească cunoştinŃele, dar şi să comunice cu cei care au interese similare. 
Aici vom putea găsi materiale destinate „consumului” imediat. E de la sine înŃeles că 
în cadrul aceastei cafenele culturale vor fi integrate librării. BineînŃeles că vor putea fi 
consultate periodice şi alte materiale aranjate tematic. Prezentările multi-media ar 
trebui să fie amplasate la vedere. 

Pot fi prevăzuŃi pereŃi uriaşi pentru proiecŃii video cu agendă culturală astfel 
încât să poată fi folosiŃi interactiv de utilizatori. Pot fi prezentate reclame culturale, 
spre exemplu video clipuri cu trupele de balet venite în oraş, avanpremiere ale 
filmelelor care vor rula în oraş etc. BineînŃeles că o astfel de bibliotecă va oferi 
facilităŃi de cumpărare a biletelor. Oamenii pot asculta hit-urile de ultimă oră 
individual sau colectiv. Este un loc în care oamenii vin pentru activităŃi de petrecerea 
timpului liber sau recreaŃie. Activitatea cheie va fi dobândirea de idei noi şi inspiraŃie 
în viaŃa de zi cu zi. 

 
 
Personalul 
 
Într-o astfel de bibliotecă tot personalul va lucra „pe podea”. După cum am 

mai spus nu va exista nici un birou. Oamenii care vor lucra aici vor fi consideraŃi 
„manageri de podea” şi vor fi bine informaŃi cu privire la tendinŃe, evenimente 
culturale şi interesele utilizatorilor. În calitate de bibliotecari sau alte tipuri de 
angajaŃi, ei vor “găzdui” clienŃii. Se va pune accent pe comunicare şi pe abilităŃi de 
lucru în reŃea. AngajaŃii vor fi buni organizatori. Ei vor trebui să fie capabili să facă 
asociaŃii, să creeze atmosferă şi bună dispoziŃie. Cel mai solicitat va fi personalul 
superior care va trebui să asigure colaborarea şi sincronizarea unei astfel de culturi 
de tip serviciu. Deşi cafeneaua culturală poate părea un loc relaxant şi confortabil, va 
trebui organizată astfel încât să funcŃioneze uşor şi fără efort, ceea ce implică atât o 
bună coordonare a personalului cât şi activităŃi de rutină. 

Activitatea personalului ar trebui să fie similară cu cea desfăşurată într-un 
restaurant aglomerat în care fiecare îşi ştie rolul său. 

                                                 
8 De exemplu: Biblioteca Publicǎ din Gütersloh (Germania), Biblioteca Publicǎ din Tönsberg 
(Norvegia), Biblioteca Orchard (Singapore). 
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Biblioteca de tip cafenea culturală se va adresa adulŃilor. Însă pot exista şi 
alte opŃiuni. Spre exemplu “Teen’scape”9 la Biblioteca Publică din Los Angeles 
(SUA). Servind un anumit grup Ńintă, aceasta este un exemplu de loc în care 
personalul se comportă într-un mod adecvat mediului adolescentin. 

 
 
Colaborarea 
 
Evident că biblioteca de tip cafenea culturală va trebui să menŃină relaŃii 

amicale cu instituŃiile culturale din oraş sau din regiune, atât la nivelul personalului 
cât şi la nivelul TCI. Grupuri de lectură pot fi înfiinŃate aici, iar oamenii pasionaŃi de 
lectură, literatură sau cultură generală se vor simŃi ca acasă în acest mediu plăcut. 
Serviciile de bibliotecă ar trebui să ofere fǎrǎ sǎ impunǎ oportunităŃi culturale 
utilizatorilor. ConsecinŃa este o bunǎ organizare a întregii biblioteci. În spatele 
“scenei”, totul trebuie pus la punct; cooperarea internă şi externă este extrem de 
importantă. 

 
 
Mijloacele de informare şi TCI  
 
Mult timp de acum înainte vor prima mijloacele digitale şi analoage cum ar fi 

cărŃile, revistele, ziarele, CD-urile, CD=ROM-urile. ConŃinutul colecŃiilor media va fi 
orientat spre ficŃiune şi non-ficŃiune în domenii precum petrecerea timpului liber, 
hobby-uri, lifestyle şi cultură. Programul cafenelei culturale (lecturi din anumiŃi autori, 
dezbateri, povestiri, teatru şi prelegeri) va susŃine profilul colecŃiei şi viceversa. În ce 
priveşte TCI necesităŃile unei cafenele culturale sunt diferite de cele ale unui centru 
de învăŃare deschis, dar aceasta nu înseamnă că sunt mai puŃin costisitoare. Din 
cauza accentului pus pe mijloacele de informare fizice, nivelul autoservirii trebuie să 
fie crescut dacă în agenda politică culturală predomină împrumutul la domiciliu. 
Acest lucru presupune un sistem automatic de bibliotecă sofisticat combinat cu auto 
împrumut şi staŃii de restituire. 

StaŃiile de lucru cu acces Internet de mare viteză puse la dispoziŃia 
utilizatorilor şi personalului bibliotecii sunt şi ele necesare, dar tehnologia de 
susŃinere si soft-ul vor fi mai puŃin solicitate. Într-o cafenea culturală un rol important 
îl va avea muzica. Va fi necesar un echipament care să asigure muzică de fundal. 
De asemenea va fi nevoie de o reŃea care sǎ permitǎ funcŃionarea unor ecrane 
digitale uriaşe prezentând diferite programe video culturale; sunt necesare şi zone 
extinse în care sǎ se desfǎşoare aceste programe. 

 
 
Centrul Comunitar 

 
 
Când biblioteca virtuală preia încetul cu încetul funcŃiile bibliotecii tradiŃionale 

şi funcŃia de împrumut la domiciliu se diminuează treptat, trebuie să ne gândim la 

                                                 
9 Teen’scape este un departament al bibliotecii centrale din Los Angeles, SUA. 
http://www.lapl.org/teenscape/index.html 
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alte scenarii pentru bibliotecă. Unul dintre aceste scenarii este biblioteca de tip 
Centru Comunitar, o bibliotecă dedicatǎ participǎrii şi integrǎrii sociale. 

 
 
Locul 
 
O astfel de bibliotecă de tip centru comunitar trebuie să fie un loc atractiv cu 

spaŃii largi. Neutră, non-exclusivistă şi fără să fie în tendinŃe, o astfel de bibliotecă ar 
trebui să fie un loc primitor în care oamenii să intre fără reŃineri. Deşi această 
bibliotecă este cu sigutanŃă un loc de întâlniri, ea este şi un loc în care poŃi fi 
îndrumat sau poŃi ajuta alŃi concetăŃeni. Aparatura pusă la dispoziŃia utilizatorilor va fi 
supravegheată de personal calificat. Ar trebui să existe zone de expoziŃie low-tech 
dotate cu multe cărŃi şi materiale, funcŃinând ca şi galerii populare, precum şi ecrane 
pentru proiecŃii video pe care persoanele fizice, grupurile sau instituŃiile să afişeze 
reclame în scop comunitar. De fapt, o bibliotecă organizată în acest fel poate fi un 
instrument important pentru guvernarea locală spre exemplu prin menŃinerea unor 
costuri sociale scăzute. Această bibliotecă are multe de oferit şi echipa ei 
profesionistă va trebui să facă faŃă oricărui subiect la cerere. 

Mai mult, biblioteca asigură asistenŃă în cazul cursurilor de pregătire. De 
asemenea este prezentat o mare parte din ceea ce numim ”material grafic”. Sunt 
disponibile zone de tip sală de curs pentru diseminarea informaŃiilor despre anumite 
subiecte relevante pentru comunitate. Oricine intră în această bibliotecă poate 
contribui la satisfacerea nevoilor de informare a altor membri ai comunităŃii. Aşa că 
această bibliotecă nu este destinată numai celor care au de rezolvat unele probleme, 
dar şi celor care au ceva de oferit. Această bibliotecă oferă posibilitatea desfăşurării 
unor dezbateri fie ele culturale sau politice. O zonă de dezbateri vastă, de tipul unui 
amfiteatru, ar trebui, prin urmare, să facă parte din clădire. La fel şi un loc de joacă 
pentru copii. De fapt, se poate amenaja un teren de joacă pentru copii în exteriorul 
clădirii. În timp ce copii se joacă, părinŃii pot să-i informeze pe ceilalŃi sau să se 
informeze ei înşişi. 

 
 
Personalul 

 
Pentru a servi clienŃii şi utilizatorii unei biblioteci de tipul centru comunitar, 

trebuie să ai bogate cunoştinŃe tehnice. Prin urmare, sunt necesare cunoştinŃe din 
diferite domenii sau posibilităŃi de informare în cadrul bibliotecii. Ar fi ineficient să ai 
la dispoziŃie permanent toate serviciile de consultanŃă în cadrul bibliotecii. Spre 
exemplu, dacă este nevoie de o expertiză asupra unui material juridic, informaŃiile 
necesare pot fi obŃinute din afara bibliotecii. Se pare că aceasta este cea mai 
convenabilă strategie. MenŃinerea şi folosirea colecŃiilor fizice nu sunt principalele 
obiective ale personalului. Preocuparea esenŃială va fi capacitatea de a răspunde la 
întrebări în calitate de consultanŃi neutrii şi de a implementa servicii de consultanŃă 
online.  

Ar trebui luate în considerare posibilitǎŃile de atragere a resurselor din cadrul 
societǎŃii civile locale sub formǎ de voluntari sau experŃi locali. Deşi tradiŃiile care Ńin 
de implicarea societǎŃii civile variazǎ de la Ńarǎ la Ńarǎ, biblioteca de tip centru 
comunitar va câştiga importanŃă prin atragerea resurselor locale. 
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Aşa cǎ pe lângǎ “bibliotecari” a cǎror principalǎ activitate este strângerea 
datelor relevante pentru o anumitǎ problemǎ, ar putea fi angajat cu o jumǎtate de 
normǎ personal care sǎ asigure expertiza în diferite domenii. AngajaŃii permanenŃi ar 
trebui sǎ fie foarte sociabili, deoarece pricipala lor sarcinǎ este aceea de a “conecta” 
oamenii. Munca lor va fi asemǎnǎtoare cu cea a asistenŃilor sociali: sǎ asculte şi sǎ 
aducǎ alinare, sǎ fie deschişi, dar nu sentimentali. 

 
 
Colaborarea 
 
O bibliotecǎ de acest tip conecteazǎ oamenii. Prin urmare trebuie sǎ aibǎ 

legǎturi cu toate persoanele şi instituŃiile care susŃin acest scop. Parteneri ar putea fi 
instituŃiile guvernamentale locale, cei care practicǎ medicina, avocaŃi şi alŃii pentru a 
îndeplini o sarcinǎ oficialǎ într-un anumit domeniu. Crearea unor legǎturi între 
parteneri prin reŃele şi portale organizate tematic este o sarcinǎ esenŃialǎ. Un 
partener foarte important pentru orice bibliotecǎ cu profil comunitar va fi societatea 
civilǎ. În Statele Unite majoritatea bibliotecilor publice interacŃioneazǎ cu societatea. 
“Prietenii bibliotecii” şi multe alte organizaŃii voluntare şi indivizi sunt recrutaŃi pentru 
a munci în bibliotecǎ şi pentru a aduce resurse, dar şi pentru a acŃiona ca 
ambasadori aducând mai multǎ legitimitate cauzei bibliotecii publice. 

 
 
Mijloacele de informare şi TCI 
 
În biblioteca de tip centru comunitar, mijloacele de informare şi serviciile sunt 

în general bazate pe Internet şi pe conŃinut media non-ficŃiune, cu teme legate de 
viaŃa de zi cu zi, spre exemplu legislaŃie, sǎnǎtate, istorie localǎ, politicǎ, petrecerea 
timpului liber şi hobby-uri. Romanele joacǎ un rol mai puŃin important decât în 
cafeneaua culturalǎ, însǎ nici acestea nu trebuie sǎ lipseascǎ. SecŃia pentru copii va 
fi bine dotatǎ cu materiale literare tipǎrite, dar şi multimedia cum ar fi CD-ROM-uri 
legate în reŃea pentru preşcolari şi şcolari mici. În Ńǎri în care bibliotecile şcolare sunt 
insuficiente, secŃia pentru copii va coopera strâns cu şcolile pentru a dezvolta cele 
mai bune servicii posibile. Agenda bibliotecii de tip centru comunitar este orientatǎ 
între dezbateri politice locale, audiŃii şi prelegeri pe teme de interes general. Teatrul, 
dramaturgia şi muzica pentru copiii ar trebui, de asemenea, introduse în programul 
bibliotecii. 

În ce priveşte TCI, un centru comunitar are nevoie de o bunǎ conectare la 
Internet, de preferat – dar nu neapǎrat – în banda largǎ, cu un numǎr suficient de 
staŃii de lucru conectate pentru utilizatori. Natura unui astfel de demers public pentru 
o bibliotecǎ de tip centru comunitar indicǎ nevoia de staŃii de lucru în spaŃii delimitate 
şi amenajate pentru uzul a douǎ persoane. 

Numǎrul tranzacŃiilor de tip împrumuturi ar trebui sǎ fie scǎzut. InstalaŃiile de 
auto-servire trebuie menŃinute la un nivel tehnologic care necesitǎ investiŃii 
moderate. 

 
 
“Info Benzinǎrie” 
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Metafora benzinǎriei simbolizeazǎ informaŃia ca un combustibil care asigură 
funcŃionarea cetǎŃenilor societǎŃii cunoaşterii. Vizitele scurte şi informale la o astfel 
de staŃie de informare fac parte din imagine. Ideea este aceea de a crea un spaŃiu 
uşor accesibil şi deschis, în care facilitǎŃi sofisticate, dar uşor obŃinut sǎ “alimenteze” 
clienŃii cu “carburant” de bunǎ calitate pe autostrada informaŃionalǎ. Dar de ce ar lua 
în calcul o bibliotecǎ crearea unei astfel de staŃii? Dincolo de apariŃia sa modernǎ, 
este un stimulent economic utilizarea “Info Benzinǎriilor” ca înlocuitori pentru filialele 
bibliotecii. Acest lucru va fi relevant mai ales în locuri unde spaŃiul este scump sau în 
care densitatea populaŃiei e prea scǎzutǎ pentru a face investiŃii într-o filialǎ 
“adevǎratǎ”. 

O varianta a “Info Benzinǎriei” este “Info Chioşcul”10, care înseamnǎ un 
terminal interactiv aflat la distanŃǎ, dotat adesea cu tehnologie touch-screen, bazat 
pe comunicare de protocol prin Internet prin conexiuni cu fibrǎ opticǎ. Chioşcurile 
sunt folosite şi în alte sectoare ale scoietǎŃii. Spre exemplu, ele permit publicului sǎ 
vizioneze şi sǎ tipǎreascǎ hǎrŃi ale zonei locale, oricând au nevoie. Utilizatorul poate 
vedea şi tipǎri ziare sau alte surse digitale disponibile prin soft interactiv. O 
caracteristicǎ specialǎ şi importantǎ a “info chioşcului” se referǎ la e-guvernare: 
informaŃii şi comunicǎri din partea autoritǎŃilor locale11. AplicaŃii de tipul centrelor de 
informare turistice, atracŃii turistice şi staŃii de servire vor spori valoarea oricǎrui 
chioşc folosit de turişti. De asemenea vor fi benefice în sectoarele în care oamenii 
cautǎ adesea informaŃii generale, spre exemplu în biblioteci. Biblioteca publicǎ poate 
gǎzdui “info chioşcuri” care sǎ ofere informaŃii relevante vizitatorilor sau, şi mai 
interesant, poate rǎspândi în întreaga comunitate “info chioşcuri” cu informaŃii mult 
mai valoroase. O posibilitate rǎmasǎ neexploratǎ de bibliotecile publice este rolul 
operatorilor din chioşc, care vor fi responsabili atât de conŃinutul (în mare parte 
informaŃii comunitare publice) cât şi de infrastructura chioşcului. Chioşcurile pot fi 
instalate în instituŃii medicale, birouri de servicii sociale şi birouri ale autoritǎŃilor 
guvernamentale locale. 

 
 
Locul 
 
O “Info Benzinǎrie” dotatǎ cu personal poate fi amplasatǎ în orice sector 

urban. Nu este locul în care utilizatorii vor sta cu orele făcând cercetare. Practic nici 
nu vor exista cǎrŃi şi nici servicii de împrumut. Vor fi disponibile calculatoare pentru 
uz individual, iar utilizatorii vor putea citi ziarele disponibile la stand-ul electronic. 

SpaŃiul va fi amenajat pentru a primi oricând populaŃia urbanǎ tânǎrǎ. 
GroupWare sau jocurile pe calculator vor fi şi ele disponibile. Totuşi, taxele pot fi o 
problemǎ. Pentru cǎ aceste staŃii oferǎ servicii de susŃinere ele ar trebui sǎ fie 
gratuite (ca o obligaŃie faŃǎ de comunitate) şi pentru cǎ oferǎ oportunitǎŃi egale 
tuturor (de a fi o parte a societǎŃii cunoaşterii) pot apǎrea consideraŃii politice. O 

                                                 
10 Industria info chioşcului are un site web şi o revistă unde pot fi găsite ultimele informaŃii în domeniu: 
http://www.gkia.org şi http://www.kiomag.com/design/ 
 
11 Pentru informaŃii suplimentare despre rolul bibliotecii publice în relaŃia cu e-guvernarea, vezi 
raportul ReŃelei InternaŃionale a Bibliotecilor Publice “E-guvernarea şi bibliotecile publice” de Rob 
Froud şi Christine Mackenzie. FundaŃia Bertelsmann, 2002. http://www.bertelsmann-stiftung.de/INPL 
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posibilitate ar fi accesul Internet gratuit la staŃiile de lucru rezervate pentru informare 
publicǎ. 

 
 
Personalul 
 
Personalul unei “Info Benzinǎrii” ar trebui sǎ fie pregǎtit pentru a oferi servicii, 

dar nu trebuie sǎ fie format neapǎrat din specialişti în informare cum sunt 
bibliotecarii. Personalul va fi angajat aici pentru a oferi servicii şi pentru monitoriza, şi 
nu pentru a rezolva probleme sau pentru a da informaŃii. BineînŃeles că personalul 
angajat va face ca operarea zilnicǎ a staŃiei sǎ coste mai mult. Numǎrul angajaŃilor 
dintr-o staŃie va depinde de numǎrul de staŃii de lucru pentru public. Aceştia vor avea 
cunoştinŃe de bazǎ în utilizarea şi întreŃinerea calculatoarelor. 

 
 
Mijloace de informare şi TCI 

 
Mijloacele de informare online vor predomina într-o astfel de staŃie. Nu vor fi 

disponibile nici mijloace de informare fizice analoage şi nici digitale. Principalele 
facilitǎŃi vor fi staŃiile de lucru conectate prin cablu de mare vitezǎ şi info chioşcurile. 
Nu vor mai fi necesare nici zonele de programe conectate prin fire şi nici locuri de 
învǎŃare dotate cu calculatoare. StaŃia va fi amenajatǎ pentru uz individual, cu o 
interfaŃǎ de unu la unu (utilizator/computer) şi va fi operatǎ prin auto-servire. 
Serviciile de comunicare de tipul chat rooms şi e-mail pot constitui o parte 
substanŃialǎ a acestor activitǎŃi. 

 
Cadrul bibliotecii publice 

 
 

Cadrul politic 
 
 

În tradiŃia anglo-americanǎ, biblioteca publicǎ este strâns legatǎ de valorile 
democratice: accesul liber şi egal la informaŃii, susŃinerea studiului individual la toate 
nivelurile şi participarea şi integrarea socialǎ. Solidaritatea comunitarǎ este o altǎ 
idee care se leagǎ de bibliotecǎ. Aceste valori alǎturi de oferirea de servicii şi 
susŃinerea clientului au fǎcut ca utilizatorii, cetǎŃenii şi politicienii din multe Ńǎri sǎ 
considere biblioteca o insituŃie deschisǎ, neutrǎ şi primitoare. La mijlocul anilor ’90 
au fost dezvoltate strategiile naŃionale IT. În 1993, Actul Infrastructurii InformaŃionale 
NaŃionale din Statele Unite, (super-autostrada informaŃionalǎ), a cuprins şi 
bibliotecile publice. Unele Ńǎri scandinave au emis şi acte despre societatea 
informaŃionalǎ naŃionalǎ. LegislaŃia biblioteconomicǎ în Finlanda şi Danemarca a fost 
revizuitǎ ca urmare a orientǎrii cǎtre societatea informaŃionalǎ12. Dar, în general, a 

                                                 
12 Raportul guvernamental danez din 1994, “Info samfundet 2000”, prevedea ca bibliotecile să joace 
un rol important în dezvoltarea SocietăŃii InformaŃionale ca furnizoare a facilităŃilor de navigare în 
avalanşa de informaŃii. Acest lucru a dus la constituirea unei comisii care a revizuit legea bibliotecilor. 
Raportul comisiei “Betaenking om Bibliotekerne i Informationsamfundet” din 1997 a avut ca rezultat 
emiterea de noi refetiroare la depozitul legal al publicaŃiilor digitale (1999) şi la bibliotecile publice şi 
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lipsit preocuparea de a încorpora bibliotecile publice în strategiile naŃionale sau 
supra-naŃionale, spre exemplu Uniunea Europeanǎ. 

 
 
TCI în biblioteca publicǎ modernǎ 
 
Schimbarea agentului societǎŃilor, TCI, a schimbat şi modul în care 

funcŃioneazǎ bibliotecile. Ca instituŃii ale cunoaşterii şi informǎrii, bibliotecile publice 
sunt probabil, în Ńǎrile dezvoltate, printre instituŃiile din sectorul public cele mai activ 
implicate în revoluŃia digitalǎ. 

Din punct de vedere istoric, computerizarea bibliotecilor publice a început la 
sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80. Unul dintre primii paşi în direcŃia 
convergenŃei digitale a fost trecerea de la catalogul tipǎrit la catalogul online. 
Cataloagele tradiŃionale au fost desfiinŃate în multe Ńǎri la sfârşitul anilor ’80 şi 
înlocuit cu cataloage online bazate pe soft comercial de bibliotecǎ şi un Unix-server 
administrat de bibliotecǎ. La început, cataloagele au fost accesate numai de la 
terminale. Mai târziu unele sisteme au dezvoltat o structurǎ orientatǎ spre utilizatori 
şi de atunci a început procesul de înlocuire a vechilor terminale în multe biblioteci. 
Dar de când utilizarea Internet-ului a luat proporŃii, accesul la cataloage se bazeazǎ 
tot mai mult pe Internet, iar interfaŃa de cǎutare a devenit un browser. Pentru 
biblioteci schimbarea sistemului de cataloage a însemnat automatizarea multor 
sarcini administrative de rutinǎ, cum ar fi achiziŃia, controlul circulaŃiei, rezervarea 
materialelor şi emiterea notificǎrilor de atenŃionare. Odatǎ cu introducerea 
catalogului automatizat au fost înfiinŃate şi servicii de facilitare şi fluidizare a 
sarcinilor de rutinǎ. La mijlocul anilor ’90 au fost introduse primele aparate automate 
de împrumut şi dincolo de toate dificultǎŃile iniŃiale întâmpinate s-au dovedit foarte 
utile ajutând personlul la îndeplinirea sarcinilor manuale interne. În ultimii ani, 
sistemele de auto-împrumut automate cu mecanisme de sortare şi-au gǎsit şi ele 
locul în bibliotecile mai mari. 

În paralel cu procesul de automatizare al cărui scop a fost acela de a uşura 
lucrul cu materialele fizice, a început şi un proces de digitizare a informaŃiei. Sursele 
de informare şi cunoaştere sunt disponibile de acum atât în format analog tipǎrit 
(cǎrŃi şi reviste) cât şi în format digital, fie sub formǎ de “hard copy” fie pe Internet. 
TCI pentru biblioteci nu înseamnǎ numai regândirea şi automatizarea fluxului muncii; 
de TCI depinde activitatea cheie a bibliotecilor: colecŃionarea, depozitarea, 
recuperarea, diseminarea şi sporirea valorii informaŃiei. 

TCI în biblioteca modernǎ poate fi clasificatǎ în mai multe categorii. Mai jos va 
fi prezentatǎ o tipologie care are ca scop clasificarea sectoarelor bibliotecii publice în 
care TCI şi-a câşitgat deja locul. Primul val de tehnologizare care a început la 
sfârşitul anilor ’70 şi a durat pânǎ la mijlocul anilor ’80 s-a axat pe bazele de date de 
referinŃǎ. Mai târziu au apǎrut bazele de date full-text, acces Internet pentru personal 
şi utilizatori şi serviciile care au devenit mai valoroase în urma posibilitǎŃilor oferite de 
Internet. Uneori e dificil sǎ deosebim fluidizarea de îmbunǎtǎŃire şi substiuire, 
diferenŃe clar delimitate de autori. 

 
 Fluidizarea ÎmbunătăŃirea Substituirea 

                                                                                                                                                        

de cercetare (2000). Conform Legii Bibliotecilor, bibliotecile publice au obligaŃia de a pune la 
dispoziŃia publicului gratuit acces Internet şi noi mijloace de informare. 
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În ce priveşte 
personalul 

Catalogul on-line 
 
Controlul 
automatizat al 
împrumutului 
 
AchiziŃia 
automatizată şi 
acces la mijloace 
de informare şi 
alte materiale 

Terminale pentru 
uzul clienŃilor 
(terminale care 
înlocuiesc PC-
urile) 
 
Intranet, stocare 
de date şi sisteme 
automatizate de 
prelucrare a 
datelor  

Baze de date on-
line full-text 
 
Servicii de 
bibliotecă online 
superioare 
calitativ13  

În ce priveşte 
clienŃii 

Catalogul on-line 
al mijloacelor de 
informare din 
biliotecă 
 
Baze de date de 
referinŃă 
 
Sisteme de auto-
servire care 
folosesc roboŃi 
industriali 

Afişaje 
electronice, 
echipamente 
pentru proiecŃii 
video, panouri 
electronice, 
ecrane video 
 
Mijloace de 
informare digitale 
şi fizice cum sunt 
Compact 
Discurile, CD-
ROM-urile, DVD şi 
bandă-DAT 
 
StaŃii de lucru 
conectate la 
resurse legate în 
reŃea stocate pe 
discuri sau CD-
ROM-uri 

StaŃii de lucru 
online pentru 
clienŃi  
 
Mijloace de 
informare online 
cum ar fi baze de 
date on-line full-
text, reviste şi cărŃi 
electronice 
 
Servicii de 
bibliotecă online 
superioare 
calitativ  

 
 

TCI fluidizează activităŃile de rutină ale personalului 
 

Instrumentele TCI sunt folosite pentru a asigura eficienŃa muncii în bibliotecă. 
Ele pur şi simplu fac activităŃile de rutină, lasând astfel personalul să îndeplinească 
alte sarcini. Automatizarea proceselor manuale este încă foarte importantă într-un 
mediu în care predomină mijloacele de informare fizice. 
 

                                                 
13 Pentru informaŃii suplimentare despre servicii de bibliotecă online, vezi raportul ReŃelei 
InternaŃionale a Bibliotecilor Publice “Servicii online de viitor în bibliotecile publice” de Rolf Hapel, Dr. 
Volker Pirsich şi Thierry Giappiconi. FundaŃia Bertelsmann, 2001. http://www.bertelsmann-
stiftung.de/documents/Future_oriented_Internet.pdf 
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TCI îmbunătăŃeşte desfăşurarea activităŃilor de rutină ale personalului 
 

Aceste instrumente sunt foarte sofisticate creând oportunităŃi de schimbare 
radicală a procesului muncii şi a organizaŃiei, cu impact asupra dezvoltării 
organizaŃionale. Pentru a avansa, conceptul de “muncă inteligentă” presupune 
existenŃa unor instrumente TCI avansate într-un mediu de tipul unei biblioteci 
publice. Relativ puŃine biblioteci publice au implementat complet sisteme 
automatizate de prelucrare a datelor, deşi şi-au gasit locul în biblioteci sisteme semi- 
automatizate de prelucrare a datelor de tipul Lotus Notes sau Intranet, sisteme 
adesea iniŃiate de autorităŃile municipale. 
 
TCI ca substituent pentru serviciile deja existente orientate înspre personal 
 

Prin introducerea accesului direct al clientului la materialele şi serviciile 
bibliotecii, rolul tradiŃional al bibliotecarului ca intermediar între informaŃie şi utilizatori 
s-ar putea diminua sau chiar ar putea dispărea complet. Pe viitor bibliotecarii ar 
putea fi “invizibili” la fel şi bibliotecile însele, o viziune de coşmar pe care cercetătorii 
şi bibliotecarii o au în ultimul deceniu. 
 
TCI fluidizează activităŃile de rutină ale clienŃilor 
 

Conceptele de auto-servire sunt acceptate în general de managementul 
bibliotecilor, în special de acele biblioteci în care o parte substanŃială a forŃei de 
muncă este implicată în manipularea materialelor fizice. Dar conceptul de auto-
servire este în deplină concordanŃă cu una dintre ideile de bază ale bibliotecilor 
publice, şi anume aceea că utilizatorii trebuie lăsaŃi să facă propriile alegeri 
punându-le la dispoziŃie resursele necesare. 
 
TCI îmbunătăŃeşte desfăşurarea activităŃilor de rutină ale clienŃilor 
 

Fiind şi un loc de întâlnire, biblioteca pune la dispoziŃia publicului săli de 
conferinŃe şi de întâlniri. Echipând aceste facilităŃi cu material de ultimă oră, calitatea 
comunicării va fi îmbunătăŃită semnificativ. 

“Noile” mijloace de informare fizice cum ar fi CD-urile şi CD-ROM-urile 
multimedia sporesc valoarea bibliotecii ca spaŃiu de împrumut. Materialul trebuie 
încă achiziŃionat, procesat, prezentat clienŃilor, distribuit şi recuperat ca orice alt 
material fizic din bibliotecă. StaŃiile de lucru conectate la reŃele locale pot oferi acces 
la conŃinutul multimedia al CD-ROM-ului. ConŃinutul va fi achziŃionat şi controlat de 
bibliotecă. 
 
 TCI ca substituent pentru serviciile deja existente orientate înspre clienŃi 
 

StaŃiile de lucru online disponibile pentru public au fost probabil cea mai 
răspândită şi importantă dintre toate iniŃiativele din biblioteca publică din ultimii ani. 
S-a depus mult efort pentru a se crea o infrastructura de Internet în biblioteci. S-au 
investit timp şi bani în staŃii de lucru, cablare locală, furnizori Internet şi administrarea 
sistemelor locale. Astfel bibliotecile le-au permis utilizatorilor să acceseze de pe 
Internet colecŃiile bibliotecii locale şi ale altor biblioteci, precum şi resursele 
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informaŃionale. Într-un fel bibliotecile au pierdut ”controlul” informaŃiei accesibile 
utilizatorului. 

În unele cazuri bazele de date on-line full-text şi reviste electronice au înlocuit 
deja sursele de informare analoage tipărite şi CD-ROM-urile. Totuşi acest lucru nu s-
a întâmplat şi în cazul cărŃilor electronice, care încă nu au preluat o parte 
semnificativă a pieŃei. Serviciile online nu sunt neaparat un substitut pentru alte 
servicii. În majoritatea serviciilor de tip “Întreabă bibliotecarul”, folosirea muncii 
umane este încă necesară, la fel şi în oricare serviciu de referinŃă accesat direct prin 
fax, telefon sau e-mail. Dar în majoritatea cazurilor serviciile tradiŃionale cum sunt 
cele de consultanŃă au devenit interactive14. Nu ne îndoim că această dezvoltare va 
continua şi că vom experimenta o multitudine de astfel de servicii interactive, bazate 
pe programe şi mai sofisticate. 
 
 
Cadrul instituŃional 
 
 

În prezent biblioteca publică se supune unor schimbări majore. Acest lucru se 
întâmplă în toate Ńările dezvoltate, în SUA, Asia şi în Europa centrală şi de vest. 
BineînŃeles că în primul rând agentul de schimb este dezvoltarea rapidă a 
tehnologiilor de comunicare şi informaŃii. Noi tipuri de mijloace de informare, canale 
de comunicatii şi serviciil de telecomunicaŃii apar în permanenŃă. Prin urmare se 
dezvoltă şi noi comportamente ale utilizatorilor. RevoluŃia digitală afectează fiecare 
sector al societăŃii, dar unul dintre cele mai afectate este sectorul biblioteconomic. 
Aceasta nu este o surpriză dacă avem în vedere faptul că scopul principal al 
bibliotecii este acela de a localiza, achiziŃiona, clasifica, stoca, regǎsi şi transmite 
informaŃii prin intermediul cărŃilor şi a altor mijloace de informare - toate aceste 
activităŃi fiind strâns legate de digitizare. 

În multe Ńări biblioteca este încǎ perceputǎ ca o instituŃie care adăposteşte 
colecŃii vaste de material tipărit. TradiŃia americană şi nord-europeană de împrumut 
este mai puŃin dezvoltată în sudul Europei, unde bibliotecile sunt axate mai mult pe 
consultarea pe loc. În ambele tradiŃii managementul conecŃiilor este principala 
preocupare a biblioteconomiei şi a conceptului de bibliotecă. În ultimii zece ani 
accentul s-a mutat de pe “colecŃii pe conexiuni”. Ideea eliberării informaŃiei de 
“legătura” ei fizică cu hârtia sau alte mijloace fixe, a devenit o realitate datorită 
dezvoltărilor de tipul World Wide Web, hipertext şi hipermedia15. Aşadar s-a 

                                                 
14 Un exemplu de astfel de serviciu (Readers Robot) este prezentat în Sistemul Bibliotecii Regionale 
Thompson Nicola din Canada. A luat fiinŃǎ în 1996 sub forma unui forum pe care cititorii puteau 
schimba pǎreri despre cǎrŃile preferate. Alte scopuri au fost acelea de a testa noi modalitǎŃi prin care 
sǎ vinǎ în sprijinul personalului din cadrul serviciilor de consultanŃǎ din bibliotecile publice şi de a gǎsi 
metode de furnizare a serviciilor de consultanŃǎ direct pe Internet. 
15 O definiŃie tehnicǎ a World Wide Web: Toate resursele şi utilizatorii de pe Internet care folosesc 
Hypertext Transfer Protocol (protocol de transfer hipertext) HTTP. O definiŃie mai largǎ este datǎ de 
organizaŃia înfiinŃatǎ de inventatorul web-ului Tim Berners-Lee, ConsorŃiul World Wide Web:  
“World Wide Web este universul informaŃiilor accesibile în reŃea, o concretizare a cunoştinŃelor 
umane”. 
 Hipertextul este organizarea unitǎŃilor informaŃionale în asocieri conectate dupǎ dorinŃa 
utilizatorilor. O astfel de asociere se numeşte link (legǎturǎ) sau link hipertext (Iar cuvântul “link” 
evidenŃiat în fraza anterioarǎ este un exemplu de link hipertext). Hipertext-ul a fost conceptul esenŃial 
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schimbat şi ideea clădirii fizice. “Fabrica de împrumut” eficientă din Ńările scandinave 
şi anglo-americane a încorporat multe caracteristici industriale noi. Acestea includ 
staŃii automate de împrumut şi roboŃi de sortare bazaŃi pe tehnologie Chip. Aceste 
facilităŃi se găses în prezent în cea mai dezvoltată formă a lor în bibliotecile din 
Singapore. Dar ideea de bibliotecă - fabrică de împrumut nu este o reminiscenŃă a 
erei industriale? Nu e anacronic? Dacă pe viitor toate informaŃiile vor fi disponibile în 
reŃele virtuale, e firesc ca şi bibliotecile publice să fie văzute dintr-o nouǎ 
perspectivǎ. Ar trebui să ne concentrăm atenŃia mai mult spre beneficiarii serviciilor 
bibliotecii fizice şi să îmbunătăŃim calitativ aceste servicii.  
 Creând noi servicii online, bibliotecile publice continuǎ sǎ adere la anumite 
idei şi valori. Ele folosesc pur şi simplu tehnologiile informaŃionale şi de comunicare 
actuale. Dacǎ marile biblioteci publice şi organizaŃiile înrudite nu ar crea astfel de 
servicii, rezultatul ar fi devastator, fiindcǎ bibliotecile publice riscǎ sǎ-şi piardǎ rolul 
de contribuabil în societatea cunoaşterii. Pe scurt, dezvoltarea bibliotecii virtuale 
online este probabil sarcina cheie pentru bibliotecile publice acum la început de 
secol 21. Actorii cheie în aceastǎ dezvoltare sunt conducǎtorii bibliotecilor publice. 
Managerii şi directorii bibliotecilor publice au marea responsabilitate de a se asigura 
cǎ se iau deciziile corecte în cadrul organizaŃional al bibliotecilor şi de a explica 
conceptele bibliotecii digitale politicienilor şi publicului larg. 
 
 
Modelele de împrumut în bibliotecile publice 
 
 

Modelele de împrumut în bibliotecile publice se modificǎ atât de rapid încât 
putem presupune cǎ rolul bibliotecii publice va suferi schimbǎri majore. 

Mai jos redǎm câteva statistici din Olanda, Finlanda şi Danemarca. Figura 1 şi 
2 aratǎ stagnarea activitǎŃilor de împrumut. În Olanda, apare chiar şi o descreştere 
evidentǎ. 
 
Fig.1 
 1995 1998 1999 2000 
Olanda 
CǎrŃi 
Alte materiale 

179.566.000 167.384.000 148.055.776 
135.199.116 
13.155.779 

 

Finlanda 
CǎrŃi 
Alte materiale 

102.100.000 100.500.000 
78.600.000 
21.900.000 

99.300.000 
76.100.000 
23.100.000 

102.200.000 
77.500.000 
24.700.000 

Danemarca 
CǎrŃi 
Alte materiale 

82.433.777 75.514.011 
61.870.519 
13.643.492 

72.996.911 
57.090.641 
15.906.270 

72.464.549 
54.254.468 
18.210.081 

 

                                                                                                                                                        

care a dus la apariŃia World Wide Web, care, pânǎ la urmǎ, este nici mai mult nici mai puŃin decât o 
cantitate enormǎ de conŃinut informaŃional conectat printr-un numǎr mare de link-uri hipertext. 
 Hipermedia, un termen derivat de la hipertext, extinde noŃiunea de legǎturǎ hipertext 
incluzând link-uri între orice set de materiale multimedia, inclusiv sunete, filme şi realitatea virtualǎ. 
De asemenea, poate exprima şi un nivel mai crescut de interactivitate utilizator/reŃea comparativ cu 
interactivitatea pe care o presupune hipertextul. 
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Fig. 3 indicǎ o creştere în cazul împrumutului de mijloace de informare, altele 
decât cǎrŃile, prin urmare o descreştere mult mai accentuatǎ în cazul împrumutului 
de carte decât a fost anticipat. 
 
GRAFIC 
 

Datele din Danemarca indicǎ faptul cǎ împrumutul de carte în biblioteci a 
scǎzut semnificativ în timp ce împrumutul de mijloace de informare cum ar fi 
multimedia, video şi muzicǎ a crescut în ultimii ani (vezi fig.4). Noile formate video şi 
cu muzicǎ sunt încǎ luate în considerare în modelele de împrumut, dar în curând se 
vor face simŃite efectele conexiunilor în bandǎ largǎ şi ale noilor formate de tipul 
standardelor Mpeg16. 
 
Grafic 
 

Autorii anticipeazǎ o descreştere în folosirea mijloacelor de informare fizice şi 
o creştere în cazul mijloacelor de informare online în urmǎtorii 10 ani. Acest lucru va 
avea efect asupra modelului comportamental al utilizatorilor de bibliotecǎ şi asupra 
modului în care este conceputǎ clǎdirea bibliotecii. Aceste aşteptǎri se bazeazǎ în 
parte pe micile schimbǎri în modelele de împrumut în Danemarca, Olanda şi 
Finlanda. În mare parte, ele sunt bazate pe dezvoltǎrile TCI, care au introdus deja 
mai multe tipuri de mijloace de informare într-un timp foarte scurt. Acestea includ 
mijloacele de informare fizice digitale cum sunt: CD-I17, DVD18 şi discurile PS219, 
altele sunt pur şi simplu formate online de tipul Real Audio, Real Video, Windows 
Media Format, Mp 3 şi Mp 4. Bineînteles cǎ presupunerile noastre pot fi contrazise. 
Unii manageri de bibliotecǎ vor susŃine probabil cǎ pentru o lungǎ perioadǎ de timp 
vor mai exista cǎrŃile ca mijloace de informare. Dupǎ pǎrerea lor, cǎrŃile vor rǎmâne 
principalul instrument de diseminare a cunoştinŃelor timp de mai multe decenii, poate 
secole de acum înainte. În Danemarca, cercetǎrile legate de activitǎŃile de petrecere 

                                                 
16 Standardele MPEG reprezintǎ un set de standarde pentru materiale audio şi video stabilite de 
Moving Picture Experts Group (MPEG) [Grupul de experŃi în imagini mişcate]. MPEG-1 a fost destinat 
pentru codificarea imaginilor video progresive la o ratǎ a transmisiei de aproximativ 1,5 milioane de 
biŃi pe secundǎ. A fost destinat în special pentru Video-CD şi media CD-i. Şi MPEG-1 audio layer-3 
(MP3) a evoluat în comparaŃie cu stadiul iniŃial al activitǎŃii MPEG. 
17 CD-I (Compact Disc - interactiv) este CD-ul multimedia. CD-i a fost gândit ca un sistem complet 
care cuprinde nu numai un disc şi un format de date, dar şi un sistem hard şi soft, o varietate de 
metode speciale pentru datele vizuale şi audio şi o metodǎ de îmbinare a datelor audio, video şi 
textuale. Dezvoltate ca o alternativǎ prietenoasǎ a PC-ului, player-ele CD-i sunt uşor de utilizat şi au 
şi capacitate de redare a programelor TV. 
18 DVD (digital versatile disc) [disc digital universal] este un disc bazat pe tehnologie opticǎ care va 
înlocui în câŃiva ani discul CD-ROM (la fel şi discul audio compact). DVD-ul are 4,7 gigabaiŃi de 
informaŃii pe fiecare parte sau spaŃiu suficient pentru un film de 133 de minute. 
 DVD-Audio (DVD-A) este un format de disc digital universal dezvoltat de Panasonic destinat 
anume pentru date audio şi în special pentru muzicǎ de bunǎ calitate. 
19 PS2, Playstation2 de la Sony, un pupitru de comandǎ pentru jocuri care permite utilizatorului sǎ 
foloseascǎ propriul ecran TV ca monitor. Bibliotecile publice daneze considerǎ soft-ul PS2 ca 
important material de împrumut şi prin urmare furnizeazǎ aceste materiale utilizatorilor lor alǎturi de 
celelalte mijloace de informare digitale fizice. 



 21 

a timpului liber în cazul tinerilor au descoperit cǎ tinerii petrec mult timp folosind 
mijloace de informare în general şi mai puŃin timp citind cǎrŃi20.  

În Statele Unite sunt câteva semne ale descreşterii circulaŃiei şi lecturii în 
bibliotecile universitare şi de cercetare21, ceea ce duce la presupunerea cǎ biblioteca 
virtualǎ ar putea înlocui biblioteca tradiŃionalǎ fizicǎ. Unii ar putea susŃine cǎ acest 
lucru este reflectarea unei grave interpretǎri greşite şi a naivitǎŃii studenŃilor care vǎd 
Internetul ca “Interutopie”. Fie cǎ studenŃii supraevalueazǎ Internetul sau nu, este 
evident cǎ se modificǎ rapid modul de utilizare a mijloacelor de informare printre 
studenŃi. Acest lucru ne face sǎ reflectǎm asupra rolului viitor al bibliotecii 
universitare, de cercetare sau publice ca entitǎŃi fizice “din cǎrǎmidǎ şi mortar”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ce sǎ mai mergem la bibliotecǎ pe viitor? 
 
 

Viitorul bibliotecilor nu este stabilit numai de posibilitǎŃile TCI. Depinde foarte 
mult şi de “valorile” şi legitimitatea bibliotecilor în opinia publicǎ şi politicǎ. Deşi 
determiniştii tehnologici ai şcolii Toffler/Naisbitt au prezis distrugerea instituŃiilor bine-
fondate ale societǎŃii ca rezultat al revoluŃiei digitale, nu trebuie subestimatǎ valoarea 
pe care o aduce comunitǎŃii instituŃii de tipul şcolilor şi bibliotecilor. În anii ’80, 
comunicarea în toate situaŃiile de viaŃǎ a determinat conservatorii sǎ presupunǎ cǎ 
familia va deveni centru producŃiei şi cǎ munca la domiciliu va face ca instituŃiile de 
tipul bibliotecilor sǎ devinǎ învechite. De ce sǎ se mai deranjeze cineva sǎ vinǎ pânǎ 
la bibliotecǎ dacǎ gǎsirea informaŃiei nu mai depinde de mijloacele de informare 
analoage, fizice? InformaŃia va ajunge gratuit prin reŃele la domicilii, locuri de muncǎ, 
instituŃii educaŃionale sau în orice alt loc în care vor oamenii. Astfel, biblioteca fizicǎ 
îşi va pierde din importanŃǎ şi eventual va muri odatǎ cu cǎrŃile tipǎrite. 

Aceastǎ opinie referitoare la biblioteca ce aproape cǎ nu mai are nici o 
legǎturǎ cu mijloacele de informare fizice nu are în vedere faptul cǎ aceasta este o 
insituŃie al cǎrei principal scop este de a acumula şi a disemina informaŃii şi 
cunoştinŃe. Biblioteca publicǎ este o instituŃie axatǎ pe oferirea de servicii; ea este 
neutrǎ şi îndeplineşte mai multe funcŃii bazate pe mijloacele de informare fizice. 
Existǎ unele rezultate secundare ce Ńin de serviciile tradiŃionale ale circulaŃiei 
materialului tipǎrit. De fapt ar fi corect sǎ spunem cǎ principalul impact al bibliotecii 
depinde de rezultatele citirii cǎrŃilor şi nu din lectura însǎşi. Examinarea acestor 
“extrase” scoate la luminǎ faptul cǎ sunt mult mai importante decât atunci când au 
                                                 
20 Vezi articolul “Obiceiurile de lecturǎ ale copiilor şi folosirea mijloacelor de informare” . Congresul 
Uniunii InternaŃionale a Bibliotecarilor din Bibliotecile Şcolare, Malmoe, Suedia, august 2000. Poate fi 
vǎzut pe: http://www.cfb.dk/ 
21 Vezi articolul “Biblioteca pǎrǎsitǎ – deoarece studenŃii lucreazǎ online, sǎli de lecturǎ goale” de 
Scott Carlson. În The Chronicle of Higher Education [Cronica ÎnvǎŃǎmântului Superior: Tehnologia 
InformaŃiei], 16 noiembrie, 2001.  
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apǎrut. Factorii care vor face diferenŃa pentru bibliotecile publice în viitor sunt 
enumeraŃi mai jos. Câteva exemple ale unor posibile acŃiuni care vor asigura 
valoarea bibliotecii publice în viitor sunt prezentate la fiecare secŃiune. 

 
 

Stocarea individualizatǎ şi de calitate a informaŃiei  
 
 

Conceptul profesionistului care va asista utilizatorul în procese complexe de 
cǎutare sau îl va ajuta cu informaŃii mai simple, dar care ar putea fi chiar mai 
importante pentru utilizatori, este una dintre cele mai puternice şi mai valoroase 
percepŃii legate de biblioteca fizicǎ. PuŃine idei vor fi mai puternice în viitor când, pe 
piaŃa de muncǎ, dezvoltarea serviciilor de la persoanǎ la persoanǎ va fi la fel de 
importantǎ ca şi dezvoltarea serviciilor digitale22. Fireşte cǎ acest serviciu nu va 
putea fi extins cum se cuvine din cauza fondurilor limitate disponibile pentru biblioteci 
sau orice alt serviciu public. În acelaşi timp, însǎ, este tocmai caracteristica esenŃialǎ 
a bibliotecilor publice actuale care determinǎ utilizatorii sǎ viziteze biblioteca pe 
viitor. 
 În bibliotecile fizice bibliotecarii vor avea şi alte roluri, dar scopul acestui 
studiu nu este de a le cerceta în amǎnunt. 
 
AcŃiuni posibile: 

• Sǎ se asigure cǎ personal deŃine un înalt nivel de competenŃe stabilind 
scopuri şi planuri de pregǎtire. 

• Sǎ pregǎteascǎ personalul în competenŃe principale cum este ştiinŃa 
informǎrii, dar şi în competenŃe secundare de tipul atitudinii serviabile. 

 
 
Informarea superioarǎ calitativ 
 
 

O altǎ caracteristicǎ extrem de importantǎ a bibliotecii fizice este aceea cǎ 
oferǎ utilizatorilor acces la informaŃii gratuit sau în mare parte subvenŃionat. Deşi 
circumstanŃele culturale au determinat variate practici de taxare în diferite Ńǎri, este 
unanim cunoscut faptul cǎ în bibliotecile publice serviciile de bazǎ sunt gratuite sau 
cel puŃin taxele sunt modice şi nu acoperǎ cheltuielile, ele fiind subvenŃionate prin 
finanŃare localǎ sau guvernamentalǎ naŃionalǎ. Adevǎratul motiv care stǎ la baza 
acestui principiu esenŃial al bibliotecilor publice este, bineînŃeles, legat de ideea de 
“comunitate” şi de recunoaşterea faptului cǎ noi ca şi cetǎŃeni avem interese 
reciproce în ce priveşte educaŃia, studiul şi dezvoltarea culturalǎ. InformaŃia gratuitǎ 
sau subvenŃionatǎ poate fi deja disponibilǎ utilizatorilor prin intermediul reŃelelor 
electronice, dar mulŃi agenŃi de informare, distribuitori de cunoştinŃe şi editori ezitǎ în 
a-şi lǎsa produsele sǎ fie distribuite direct utilizatorului fiindcǎ riscǎ sǎ se confrunte 
cu distribuŃia neautorizatǎ. Încheind contracte şi acorduri de licenŃǎ cu unitǎŃi 
organizaŃionale bine stabilite şi cu rǎspundere limitatǎ cum sunt bibliotecile, spre 

                                                 
22 Robert B. Reich descrie în cartea sa “Munca naŃiunilor: sǎ ne pregǎtim pentru capitalismul secolului 
21”, 1991 cele douǎ tipuri de muncǎ ce vor înlocui în cele din urmǎ munca industrialǎ. Ele sunt tipuri 
de muncǎ inter-personale şi simbolice/analitice. Bibliotecarii se încadreazǎ în ambele categorii 
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exemplu fǎcând ca un produs informaŃional digital sǎ fie disponibil numai prin 
intermediul bibliotecii şi de la anumite staŃii de lucru IT, distribuitorul se asigurǎ ca 
produsul nu este folosit neautorizat. Pentru bibliotecǎ aceastǎ oportunitate de a 
prezenta produse care nu sunt distribuite direct utilizatorului constituie un avantaj 
esenŃial. 
 
AcŃiuni posibile: 

• Cumpǎrarea de licenŃe pentru informaŃiile restricŃionate şi punerea lor la 
dispoziŃia utilizatorilor prin staŃiile de lucru din cadrul bibliotecii. 

• Realizarea unei informǎri superioare calitativ prin organizarea de servicii de 
informare pe Internet, de preferat în colaborare cu alte biblioteci. 

 
 
Integrarea socialǎ – semnificaŃia comunitǎŃii 
 
 

În multe zone, mai ales în comunitǎŃile urbane mari, ideea unui loc de întâlnire 
comun şi a unui loc pentru informare, dialog, discuŃii şi dispute se potriveşte foarte 
bine cu rolul bibliotecii publice. Neutralitatea şi abordarea imparŃialǎ faŃǎ de nevoile 
de informare ale utilizatorilor este o componentǎ importantǎ atât în centrele 
comunitare cât şi în biblioteci. Personalul bibliotecilor va fi capabil sǎ ajute asistenŃii 
sociali şi pe angajaŃii din centrele comunitare sǎ obŃinǎ informaŃiile de care au 
nevoie. Ideologia bibliotecii va fi aceea de a ajuta şi de a oferi servicii şi poate fi un 
avantaj major în favoarea bibliotecii ca loc în care oricine este bine venit. Ar trebui sǎ 
fie un spaŃiu al comunicǎrii în care toŃi sunt egali, indiferent de pǎrerile personale, 
punctele de vedere politice, etnie şi avere, venit şi statut social. Într-un centru 
comunitar un tip de evenimente care pot fi organizate sunt dezbaterile pe teme 
politice locale. 
 
AcŃiuni posibile: 

• Sǎ stabileascǎ parteneriate şi reŃele între organizaŃiile şi instituŃiile comunitare 
locale. 

• Sǎ funcŃioneze ca memorie a zonei în care se aflǎ, punând la dispoziŃia 
tuturor informaŃii legate de zona respectivǎ. 

• Sǎ perfecŃioneze serviciile tradiŃionale de bibliotecǎ prin crearea unor reŃele 
digitale între instituŃiile din zonǎ, spre exemplu centre medicale şi de protecŃie 
socialǎ. 

 
 
ExperienŃa culturalǎ 
 
 

Adeseori biblioteca este singura instituŃie culturalǎ în oraşele şi comunitǎŃile 
mici. Aici, ea are obligaŃia de a pune la dispoziŃie spaŃiu pentru iniŃiativele culturale 
locale. Aceastea pot varia de la lecturi pânǎ la teatru pentru copii, spectacole 
muzicale şi expoziŃii de artǎ sau alte activitǎŃi culturale locale. În unele cazuri 
biblioteca poate lua iniŃiativa şi poate crea programul, în alte cazuri ea nu este decât 
spaŃiul în care se desfǎşoarǎ iniŃiativele locale. Centrele culturale care pun accentul 
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pe astfel de activitǎŃi sunt, cu certitudine, populare în unele Ńǎri, iar combinarea 
serviciilor tradiŃionale de bibliotecǎ cu serviciile culturale este un lucru relativ 
obişnuit, mai ales în zonele rurale din Ńǎrile scandinave cum sunt Finlanda şi Suedia. 
Bibliotecile care gǎzduiesc expresiile creativitǎŃii locale, împreunǎ cu exprimǎri 
profesioniste artistice şi muzicale, cu siguranŃǎ cǎ vor câştiga întotdeauna 
legitimitate şi vor atrage interestul utilizatorilor şi al factorilor de decizie. 
 
AcŃiuni posibile: 

• Sǎ punǎ la dispoziŃie spaŃiul pentru desfǎşurarea unor iniŃiative şi activitǎŃi ale 
comunitǎŃii locale. 

• Sǎ-şi câştige o imagine de instituŃie profesionistǎ, spre exemplu prin 
semnarea de contracte cu autorii. 

 
 
Mijloace de informare fizice de calitate superioarǎ 
 
 

În viitorul apropiat, mijloacele de informare fizice, adicǎ materialul tipǎrit digital 
şi analog, vor rǎmâne o mare parte din atracŃia bibliotecii fizice. Citirea unei cǎrŃi va fi 
probabil o activitate obişnuitǎ şi peste 10 ani. În cele mai adaptabile Ńǎri ale Europei 
puŃin peste 50% din locuinŃe23 au instalat Internet-ul şi va mai dura încǎ foarte mult 
pânǎ când se va ajunge la acest nivel şi în Ńǎrile mai puŃin dezvoltate. Dispozitivele 
de descǎrcare de tipul PDA şi a cititorilor de cǎrŃi electronice nu au devenit populare 
marelui public atât de repede pe cât se aşteptau producǎtorii lor. Noile mijloace de 
informare fizice digitale încǎ se dezvoltǎ, iar unele dintre acestea vor fi relevante 
pentru biblioteci. Pe de altǎ parte e evident cǎ dezvoltarea este mult mai rapidǎ în 
sectorul muzical. O mare parte a distribuŃiei muzicale s-a mutat pe Internet şi, deşi 
problemele drepturilor de autor nu sunt nici pe departe rezolvate, activitǎŃile de pe 
Net depǎşesc orice aşteptǎri. Având în vedere acest lucru, este evident cǎ nici o 
bibliotecǎ publicǎ nu trebuie sǎ se bazeze în exclusivitate pe faptul cǎ faciliteazǎ 
accesul utilizatorilor la mijloacele de informare fizice. 
 
AcŃiuni posibile: 

• Sǎ se asigure cǎ o anumitǎ parte a bugetului destinat mijloacelor de informare 
este cheluit pentru noile mijloace de tipul CD, CD-ROM, DVD şi PS2 – dacǎ 
populaŃia localǎ deŃine dispozitive de citire. 

 
 
ÎnvǎŃarea şi împǎrtǎşirea cunoştinŃelor 
 
 

Probabil cǎ cel mai indicat ar fi pentru orice bibliotecǎ publicǎ sǎ se 
transforme dintr-un furnizor de informaŃii şi cunoştinte prin intermediul mijloacelor de 
informare fizice într-un loc al bunei dispoziŃii care sǎ includǎ şi un centru de învǎŃare 

                                                 
23 O prezentare pe Ńǎri a numǎrului de oameni care sunt online poate fi gǎsitǎ pe Nua.com, o sursǎ 
online de informare asupra datelor şi a tendinŃelor demografice. 
http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/europe.html 
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deschis. Acest lucru va face posibilǎ concentrarea asupra serviciilor superioare 
calitativ, oferind astfel învǎŃare formalǎ şi informalǎ, dar şi experienŃǎ culturalǎ.. 
DiferenŃa între cele douǎ puncte de vedere asupra rolului bibliotecii publice – ca 
fabricǎ de împrumut sau centru de învǎŃare – poate pǎrea extrem de subtilǎ, dar 
alegerile strategice care eventual vor rezulta din aceste puncte de vedere diferite pot 
face diferenŃa între supravieŃuirea pe termen lung sau colaps. Dacǎ vor îmbrǎŃişa 
ideea centrelor de învǎŃare deschise, bibliotecile publice vor fi obligate, în primul 
rând, sǎ se concentreze pe instrumentele caracteristice unui mediu de învǎŃare, 
ceea ce înseamnǎ şi concentrarea asupra infrastructurii TCI. Astfel bibliotecile vor 
obŃine avantaje care le va asigura un profil competitiv în faŃa factorilor decizionali pe 
termen mediu. 
 
AcŃiuni posibile: 

• Sǎ creeze cele mai bune facilitǎŃi de studiu şi întâlniri. 
• Sǎ punǎ la dispoziŃie spaŃiul pentru diferite grade de “apropiere” între 
persoane. 

• Sǎ fie conştientǎ de “valorile delicate” şi importanŃa amenajǎrii locului (lumina 
plǎcutǎ, tihna şi mobilierul atractiv). 

 
 
CompetenŃe TCI 
 
 

Se obişnuieşte deja în SUA, Canada, Scandinavia, Olanda, Singapore şi în 
alte Ńări dezvoltate ca utilizatorii să meargă la bibliotecă pentru a folosi echipamentul 
TCI de tipul staŃiilor de lucru conectate la Internet pentru a folosi servicii cum sunt: 
fax, fotocopiere, scanare, procesare word, e-mail, chat, încărcare şi descărcare de 
date şi căutare de informaŃii. PosibilităŃile TCI au creeat o diferenŃă uriaşă între cei 
care ştiu şi cei care nu ştiu să exploateze acest mare potenŃial. Deşi TCI pare să fie 
auto-instructivă, ea tinde să fie mai complexă şi să acceseze cantităŃi şi mai mari de 
informaŃii. Pentru oamenii pregătiŃi să trăiască într-o societate a cunoaşterii şi 
informaŃiei, acest paradox este uşor de înŃeles. Pentru alŃii complexitatea TCI este 
ceva frustant şi intimidant. Este important ca acestui segment de populaŃie să i se 
pună la dispoziŃie locuri neutre în care să fie îndrumaŃi fără să fie nevoie să se 
înscrie sau să plătească. ActivităŃile cele mai populare în multe biblioteci publice sunt 
cursuri de iniŃiere în Internet, ateliere de lucru şi cursuri “hands-on”, arătând 
publicului ce este TCI şi la ce se foloseşte.  
 
AcŃiuni posibile:  
• Să se asigure că personalul este calificat să îndrume şi să ajute utilizatorii 
bibliotecii. 

• Să coopereze cu studenŃii de la TCI pentru a îmbunătăŃii serviciul. 
• Să organizeze cursuri de iniŃiere în utilizarea Internet-ului, a e-guvernării şi a altor 
minuni ale societăŃii digitale – şi să le scoată pe piaŃă. 

 
 
RecreaŃia 
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Unul dintre cele mai importante aspecte ale activităŃii de lectură “distractivă” 

este valoarea recreativă. InspiraŃia generală, lumina care pătrunde tristă în viaŃa de 
zi cu zi, încântarea şi emoŃia transpunerii într-o lume imaginară sunt considerate 
activităŃi preŃioase şi chiar necesare care ne deconectează de la muncă şi alte 
activităŃi stresante. Deşi ideea de muncă se schimbă rapid, mai ales în lumea 
occidentală, înspre o distincŃie mai puŃin rigidă şi mai puŃin clară între muncă şi timp 
liber, nu punem la îndoială nevoia de activităŃi recreative şi de inspiraŃie – din contră. 
Cele mai moderne teorii de management HRM24 punctează faptul că succesul 
oricărei afaceri depinde de creativitatea şi competenŃa forŃei sale de muncă. O vizită 
la bibliotecă în viitor va permite accesul nu numai la mijloace de informare fizice sau 
virtuale cu conŃinut recreativ, dar şi la experienŃe distractive de tipul vizitei la 
cafenea, participarea la programe şi evenimente de natură culturală şi de 
divertisment. În sfârşit, vizita poate oferi informaŃii legate de toate tipurile de activităŃi 
recreative şi de petrecere a timpului liber.  
 
AcŃiuni posibile:  

• Sǎ se asigure că mijloacele de informare oferite includ şi un aspect atractiv şi 
de divertisment. 

• Să rezerve o parte din bugetul destinat mijloacelor de informare pentru 
mijloace cu conŃinut adecvat pentru activităŃi de petrecere a timpului liber. 

• Să organizeze un program de discuŃii, lecturi şi alte evenimente de 
divertisment în incinta bibliotecii. 

 
 

TendinŃe TCI în bibliotecile publice 
 
 
Alături de alte întreprinderi şi instituŃii, bibliotecile publice constituie doar o 

mică parte pe piaŃa dezvoltării TCI. Totuşi, bibliotecile oferă oportunităŃi specifice 
pentru dezvoltarea societăŃii prin intermediul TCI. Unele sunt evidente, altele sunt 
mai ingenioase, dar nu mai puŃin importante. În continuare prezentăm o listă cu 
aceste tendinŃe şi dezvoltări relevante pentru bibliotecile publice. Unele dintre aceste 
tendinŃe afectează în primul rând clădirea bibliotecii, altele sunt mai relevante pentru 
biblioteca digitală sau virtuală. 
 
 
TendinŃe care afectează în primul rând clădirea bibliotecii 
 
 
Lărgimea de bandă 
 

Pentru a putea utiliza serviciile de Internet, condiŃia esenŃială este ca 
infrastructura sau lărgimea de bandă25 pentru Internet să fie suficientă. În general, 

                                                 
24 Managementul resurselor umane, o şcoalǎ în cadrul teoriei managementului care pune accentul pe 
relaŃiile şi valorile umane. 
25 Lǎrgimea de bandǎ este un termen care se foloseşte pentru a arǎta cât de repede circulǎ datele pe 
o anumitǎ cale de transmitere. Lǎrgimea de bandǎ este direct proporŃionalǎ cu suma datelor 
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lărgimea de bandă pentru folosirea Internetului la domiciliu nu este încă 
impresionantă, dar tendinŃa de a combina reŃelele de cablu TV cu cele pentru acces 
Internet va furniza în curând acces Internet de mare viteză pentru utilizatorii din 
multe Ńări. Utilizatorii din instituŃii de învăŃământ sau din alte locuri de muncă din 
sectorul privat şi public au adesea acces la lǎrgimi de bandă care permit accesul la 
unele site-uri cu difuzări TV, video şi muzică, flash-uri şi alte tipuri de informaŃii 
bazate pe imagini şi sunete. Pentru biblioteci creşterea lărgimii de bandă înseamnă 
că serviciile pe care le dezvoltă trebuie să încorporeze astfel de caracteristici bazate 
pe clip-uri video şi sunet. Dintre multiplele posibilităŃi oferite de noile servicii Internet 
amintim vizionarea filmelor digitizate şi audierea casetelor cu conŃinut de interes 
local, spre exemplu istorie locală. Acest conŃinut poate fi disponibil printr-un server şi 
staŃii de lucru care să funcŃioneze în bibliotecă. 
 
 
Computerizarea universală  
 

“Computerizarea universală”26 este printre cele mai “la modă” tendinŃe în 
cercetarea şi dezvoltarea TCI. Aceasta înseamnă că modul nostru de a trăi şi a 
munci va fi transformat de capacitatea de computerizare încorporată în toate tipurile 
de echipamente de uz zilnic şi de oferirea accesului la informaŃii teoretic oriunde şi 
oricând. Oamenii vor profita de aceste noi posibilităŃi oferite de computerizarea 
universală atât la serviciu cât şi în restul activităŃilor. Această paradigmă va influenŃa 
şi desfăşurarea activităŃii în biblioteci şi, cu siguranŃă, modul în care vor arăta 
acestea. Unele biblioteci publice oferă deja servicii SMS şi WAP care ajung la 
utilizatori pe dispozitive portabile de tipul telefoanelor mobile sau PDA-urilor27. 

                                                                                                                                                        

transmise şi primite într-o anumitǎ unitate temporalǎ. Realitatea virtualǎ şi prezentǎrile audio/video tri-
dimensionale au nevoie de bandǎ mai largǎ. 
 În sistemele digitale, lǎrgimea de bandǎ este exprimatǎ ca viteza cu care circulǎ datele în biŃi 
pe secundǎ. Astfel, un modem care lucreazǎ la 57.600 bps care de douǎ ori lǎrgimea de bandǎ a 
unui modem care lucreazǎ cu 28.800 bps. 
26 Computerizarea universalǎ este tendinŃa cǎtre folosirea dispozitivelor computerizate omniprezente 
(un alt termen pentru aceastǎ mişcare este computerizarea omniprezentǎ) cauzatǎ de convergenŃa 
tehnologiilor electronice avansate – mai ales a celor wireless – şi a Internetului. Dispozitivele 
computerizǎrii universale nu sunt calculatoarele personale cum am fi tentaŃi sǎ credem, ci sunt 
dispozitive foarte mici – chiar invizibile – mobile sau încorporate în aproape orice obiect imaginabil, 
inclusiv în maşini, instrumente, aparate, haine şi diferite bunuri de consum – toate comunicând prin 
reŃele interconectate. 
 Articolul, “Era computerizǎrii universale” (TendinŃǎ industrialǎ sau eveniment) din Revista 
Software, aprilie 2000, autor Dan Kara, descrie cum era mult-aşteptatǎ a convergenŃei, acum numitǎ 
“computerizare universalǎ”, a sosit deja. 
http://www.findarticles.com/Mosmg/2_20/62194838/p1/article.ihtml 
 
27 Una dintre primele biblioteci – dacǎ nu chiar prima – care a oferit acces la catalog prin protocol 
WAP a fost Wiener Stadt und Landesbibliothek din Austria. 
http://wap.wstlb.at 
 SMS (serviciul de mesagerie scurtǎ) este o metodǎ de a trimite şi a primi mesaje 
alfanumerice pe sau de pe telefoanele mobile. 
 Serviciile de notificare prin SMS sunt furnizate de unele biblioteci cum sunt Medien@Age, o 
filialǎ a Bibliotecilor Municipale din Dresda (Germania) şi Bibliotecile Municipale din Aarhus 
(Danemarca). 
 WAP (protocolul de aplicaŃii wireless) este un protocol care permite telefoanelor mobile sau 
altor dispozitive portabile şi wireless sǎ fie conectate la Internet. 
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Conexiunile wireless sunt montate în biblioteci pentru a le permite utilizatorilor să 
acceseze serviciile şi facilităŃile oferite de bibliotecă folosind laptop-ul personal. 
Diferite tipuri de room-ware28, create cu intenŃia de a susŃine comunicarea 
interumană şi învăŃarea, reprezintă un aspect important al dezvoltării clădirii fizice 
destinate studiului şi experienŃei mentale. Viitorul ne va aduce dispozitive şi mai 
sofisticate şi bibliotecile vor trebui să dezvolte servcii mai complexe şi mai precise – 
în ce priveşte relevanŃa acestora pentru utilizator. În viitor, computerizarea 
universală va fi o componentă esenŃială a oricărui dispozitiv “inteligent” sau a oricărei 
clădiri “inteligente”. 
 
 
Computerizarea omniprezentă 
 

Un alt concept actual este acela de a face calculatorul “să dispară”, devenind 
“invizibil”. Se ştie că dimensiunea chip-ului se înjumătăŃeşte la fiecare câteva luni (la 
fel şi preŃul). Acest lucru duce la aplicaŃii noi cum sunt “calculatoarele portabile” de 
tipul: haine “inteligente”, ochelari, aparate auditive, diferite sisteme pentru sănătatea 
fizică – stimulatoare sau alte piese sau mijloace de înfrumuseŃare pentru corpul 
uman. O caracteristică a calculatoarelor portabile este memoria amplificatǎ, un 
concept creat de Thad Starner şi dezvoltat de Bradley Rhodes la MIT Media Lab. 
Ideea este că atunci când intri într-o încăpere, calculatorul tău portabil poate simŃi 
cine sunt persoanele prezente. El îŃi va aminti numele lor şi istoria personală, un 
planificator îŃi va şopi că este timpul să pleci la o întâlnire importantă şi un 
“memento” îŃi va livra documentele necesare pe baza unor cuvinte pe care le vei 
scrie. 
 
 
InterfeŃe tangibile 
 

O interfaŃǎ standard foarte rǎspânditǎ este Windows Icon Menu Pointers. Deşi 
noi, interfeŃele tangibile dintre utilizatori şi sistemele computerizate sunt în continuǎ 
dezvoltare. “InterfaŃa tangibilǎ” este o formǎ de interacŃiune om-calculator, care pune 
accentul pe caracteristica fizicǎ a mijloacelor de informare. InterfeŃele tangibile vor 
face biŃii accesibili prin suprafeŃe fizice comune (spre exemplu: pereŃi, ecrane, 
tavane, uşi şi ferestre), obiecte uzuale (cum sunt cartoanele, cǎrŃile, machete, 
instrumentele) şi mediu înconjurǎtor: lumina, sunet, curenŃi de aer sau apǎ într-un 
mediu fizic. 
 Una dintre principalele instituŃii de cercetare în acest domeniu este MIT Media 
Lab. Adesea în colaborare cu producǎtorii comerciali de jucǎrii, aceasta s-a arǎtat 
                                                                                                                                                        

 PDA (asistent digital personal) este un termen utilizat pentru orice dispozitiv mobil portabil 
care oferǎ posibilitǎŃi de stocare şi regǎsire de informaŃii pentru uz personal, folosit adeseori pentru a 
avea la îndemânǎ agendele telefonice. 
 
28 Componentele interactive amplificate cu ajutorul calculatoarelor care rezultǎ din integrarea 
elementelor existente în încǎpere: pereŃi, uşi, mese, scaune cu dispozitive de informare 
computerizate. Roomware faciliteazǎ crearea, editarea şi prezentarea informaŃiei. 
 Aceastǎ definiŃie e utilizatǎ în articolul “Roomware pentru clǎdiri cooperante: design integrat 
pentru sapŃii arhitecturale şi pentru spaŃii de informare” de Steiz, Geissler şi Holmer. În: “Clǎdiri 
cooperante. Integrarea informaŃiei, organizare şi arhitecturǎ”. Lucrǎri, Co-build, Darmstadt, Germania. 
Springer, 1998. pag.4-21. 
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interesatǎ de crearea de interfeŃe care sǎ stimuleze şi sǎ susŃinǎ învǎŃarea şi 
dezvoltarea copiilor29. ModalitǎŃi de creare a interfeŃelor tangibile sunt explorate şi în 
învǎŃǎmânt30. În acest domeniu, unul dintre cei mai cunoscuŃi cercetǎtori este Hiroshi 
Ishii din grupul Media31. Cu siguranŃǎ cǎ aceste eforturi vor fi extinse asupra unui 
domeniu şi mai vast de utilizǎri. 
 
 
TendinŃe care afecteazǎ în primul rând biblioteca virtualǎ 
 
 
Pǎtrunderea Internet-ului 
 

Problema accesului egal la cunoştintele prezentate în formǎ digitalǎ pe 
Internet este una esenŃialǎ pentru societǎŃile democratice şi pentru biblioteci. MulŃi 
oameni, în unele Ńǎri majoritatea populaŃiei, nu au acces la Internet la domiciliu sau 
la locul de muncǎ şi nu vor avea în viitorul apropiat. O analizǎ realizatǎ de 
Observatorul European de Tehnologia Informǎrii (European Information Technology 
Observatory - EITO) aratǎ cǎ în 2005 numai 27% din populaŃia vest-europeanǎ 
foloseşte cu regularitate Internet-ul32. Un studiu similar realizat de Warburg Dillon 
Read33 estimeazǎ o creşterea a utilzatorilor de Internet de pânǎ la 35,1% dupǎ 
sfârşitul anului 2002. Pǎtrunderea Internet-ului depinde nu numai de serviciile puse 
la dispoziŃie de cǎtre furnizorii de Internet, dar şi de modul în care multe companii, 
utilizatori privaŃi sau instituŃii au investit în cablare şi echipament. E unanim acceptat 
faptul cǎ viteza pǎtrunderii este depǎşitǎ de conectarea mobilǎ şi cǎ acest tip de 
conectare va depǎşi în curând conexiunile PC. BineînŃeles cǎ diferiŃi comentatori au 
pǎreri distincte în legǎturǎ cu viteza cu care Internet-ul va pǎtrunde în societate, dar 
evident cǎ şi cele mai optimiste estimǎri admit cǎ un mare numǎr de persoane din 
vestul Europei nu vor avea acces la Internet nici mǎcar pânǎ la sfârşitul anului 2005. 
Aceasta înseamnǎ cǎ biblioteca publicǎ ar putea fi principalul furnizor de acces 
Internet pentru public, oferindu-le celor mai puŃin privilegiaŃi acces la ceea ce este un 
instrument necesar pentru obŃinerea de informaŃii şi comunicare, spre exemplu 
exercitarea drepturilor cetǎŃeneşti. Prin urmare, rolul bibliotecilor publice ca furnizori 
de infrastructurǎ pentru cetǎŃenii mai puŃin privilegiaŃi din societǎŃile dezvoltate este 
vital şi este necesar ca bibliotecile fizice sǎ-şi ducǎ la îndeplinire aceastǎ sarcinǎ. 

Un alt aspect al pǎtrunderii Internet-ului relevant pentru biblioteci este 
cantitatea criticǎ necesarǎ pentru ca serviciile bazate pe Internet dintr-o bibliotecǎ sǎ 
fie eficiente. Dacǎ pǎtrunderea e prea redusǎ, pur şi simplu nu vor fi suficienŃi 

                                                 
29 Proiectul MIT Media Lab, “Jucǎriile de mîine”, exploreazǎ modul în care revoluŃia digitalǎ va 
transforma lumea jucǎriilor şi a jocului. http://www.media.mit.edu/research/sig.php?type=sig@id=5 
30 Vezi TICLE: o interfaŃǎ tangibilǎ pentru medii de învǎŃare colaborante. De Lori L. Scarlatos, Yuliya 
Dushkina, Shalva Landy. http://www.sci.brooklyn.cuny.edu/-lori/TICLE/ticlechi.pdf 
31 O foarte bunǎ introducere este “BiŃii tangibili: cǎtre interfeŃe abia simŃite între oameni, biŃi şi atomi”. 
De Hiroshi Ishii şi Brygg Ullmer, Laboratorul MIT Media, Tangible Media Group. 
http://www.acm.org/sigchi/chi97/proceedings/paper/hi.htm 
32 Tabelul 102, “Utilizatorii Internet-ului”, în “Observatorul european al tehnologiei informaŃiei 2000”, 
ediŃia mileniului. 
33 Utilizatorii web-ului în Europa de vest, 1997-2002. În: “Internet-ul în Europa” de UBS Warburg 
Global Equity Research, ianuarie 2000. pag.23. 
http://www.ubswarburg.com/e/home_store/news/internet.pdf 
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utilizatori pentru a justifica investiŃia necesarǎ implementǎrii şi menŃinerii unui anumit 
serviciu online34. 

 
 
Accesul total şi wireless 
 
Idea de bazǎ a posibilitǎŃii utilizatorilor de a accesa rapid orice date necesare 

şi în orice situaŃie este, evident, o provocare pentru biblioteca fizicǎ în viitor. Prin 
urmare, bibliotecile trebuie sǎ punǎ accent pe accesibilitatea serviciilor oferite. Acest 
lucru nu va deveni o problemǎ pentru serviciile virtuale accesibile prin Internet. 
Totuşi, pentru serviciile dsponibile numai în incinta bibliotecii, aceasta ar putea 
reprezenta o problemǎ. PretenŃia publicul general de a avea acces uşor şi rapid la 
informaŃii şi cunoştinte poate determina prelungirea programului bibliotecii (sau a 
unei pǎrŃi din bibliotecǎ). Astfel, extinderea accesului în biblioteca fizicǎ poate fi o 
bunǎ mişcare strategicǎ. 

Accesul wireless la informaŃia computerizatǎ folosind tehnologii de tipul 
“BlueTooth”35 pǎtrunde pe piaŃǎ cu rapiditate. 

 
 
ConŃinutul este “regele” 
 
Un adevǎr ce ar trebui sǎ fie evident, dar uneori e ignorant, este faptul cǎ, 

indiferent ce infrastructurǎ TCI sau lǎrgime de bandǎ se foloseşte, singurul lucru 
important pentru utilizatori este calitatea conŃinutului mijloacelor de informare şi de 
pe Internet. Sǎ asigure calitatea şi încrederea în Internet nu este o sarcinǎ tocmai 
uşoarǎ pentru biblioteci, dar deja se munceşte mult în acest domeniu. Printre 
activitǎŃile desfǎşurate în bibliotecile publice moderne se numǎrǎ alcǎtuirea de liste 
consultative şi cataloage pe subiecte şi adnotate, catalogarea paginilor de 
întâmpinare (homepages), chiar şi publicitatea non-comercialǎ. În general bibliotecile 
sunt considerate instituŃii de mare încredere. Aceastǎ pǎrere trebuie întreŃinutǎ şi în 
spaŃiul cibernetic. Aşadar, bibliotecile trebuie sǎ fie conştiente de caliatea conŃinutul 
pe care-l promoveazǎ. Numai aşa livrarea unui document full-text cǎtre un desktop 
poate fi mai apreciatǎ decât majoritatea serviciilor bazate pe mijloacele de informare 
fizice. 

Pentru biblioteci unul dintre cele mai mari obstacole în a prezenta utilizatorilor 
cantitǎŃi mari de conŃinut relevant şi de calitate este problema drepturilor de autor. 

 
 

                                                 
34 Pentru a examina pǎtrunderea Internetului, vezi; “Servicii online de viitor în bibliotecile publice”. De 
Hapel, Pirsich şi Giapicconi. FundaŃia Bertelsmann, Gütersloh 2001, pag.50-51. 
http://bertelsmann-stiftung.de/documents/Future_oriented_Internet.pdf 
35 Bluetooth este o specificaŃie în industria telecomunicaŃiilor şi a calculatoarelor care descrie modul în 
care telefoanele mobile, calculatoarele şi asistenŃii personali digitali (PDA-urile) se pot interconecta 
uşor unele cu altele şi cu telefoanele fixe şi calculatoarele personale folosind conexiune wireless. 
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Personalizând “biblioteca mea”36 
 
Bibliotecile, ca şi celelalte instituŃii care oferǎ informaŃii, se vor confrunta cu 

pretenŃii de personalizare venite din partea utilizatorilor. Aceştia vor dori comunicare 
şi servicii individualizate şi în ce priveşte serviciile de Internet. 

Un portal “obişnuit”37 va avea aceeaşi interfaŃǎ pentru toŃi utilizatorii. 
FacilitǎŃile şi oportunitǎŃile prezentate vor fi aceleaşi. Portalul personalizat va da 
utilizatorului posibilitatea de a adapta interfaŃa alegând care opŃiuni sǎ-i fie 
prezentate şi care nu. Folosind un soft inteligent, portalul poate “învǎŃa” preferinŃele 
fiecǎrui utilizator prezentându-i astfel link-urile relevante. Portalurile “Biblioteca Mea” 
devin relativ cunoscute în bibliotecile universitare, dar sunt încǎ rare în bibliotecile 
publice. 

Conceptul de personalizare este probabil unul dintre cele mai importante de 
investigat pentru bibliotecile publice care oferǎ servicii pe Internet utilizatorilor lor. De 
fapt fiecare comunicare prin intermediul Internet-ului între bibliotecǎ şi utilizatorul ei 
trebuie analizatǎ pentru a stabili pontenŃialul personalizǎrii. 

Un studiu asupra acestui subiect s-a desfǎşurat în ReŃeaua InternaŃionalǎ 
Bertelsmann a Bibliotecilor Publice38. 

 
 
Portalurile verticale 
 
Portalurile care sunt orientate cǎtre anumite grupuri de utilizatori cu interese 

speciale pot fi numite portaluri verticale. Prin definiŃie, acestea prezintǎ informaŃie 
mult mai specializatǎ decât cea obişnuitǎ şi care permite utilizatorului sǎ acceseze 
informaŃii relevante mai în amǎnunt. Astfel de portaluri sunt uneori administrate de 
organizaŃii specializate, dar pot fi utilizate şi de biblioteci sau alte instituŃii bazate pe 
cunoştinŃe. O problemǎ importantǎ pentru bibliotecile care furnizeazǎ portaluri este 
brand-ul şi scoaterea pe piaŃǎ a portalului pentru a ajuta potenŃialii utilizatori sǎ se 
descurce în cantitatea enormǎ de informaŃii irelevante. łinând cont de faptul cǎ sunt 
foarte rare cazurile în care bibliotecile au sume mari de bani pentru marketing, 
probabil cǎ strategiile reale se vor axa pe promovarea noilor portaluri prin intermediul 
relaŃiilor deja existente cu utilizatorii bibliotecii. 

 
 

                                                 
36 Biblioteca Publicǎ din Regiunile Charlotte şi Mecklenburg (SUA) a creat “Brarydog”, o interfaŃǎ a 
resurselor de bibliotecǎ pe Internet pentru copii şi adolescenŃi. “Brarydog” permite utilizatorilor sǎ 
adapteze interfaŃa conform preferinŃelor lor. 
http://www.brarydog.net 
Bibliotecile Publice din Toronto a creat “Semnele carierei”, o interfaŃǎ specialǎ pentru informaŃiile 
legate de slujbǎ şi carierǎ. 
http://www.careerbookmarks.tpl.toronto.on.ca 
37 Portal este un termen, în general sinonim cu poartǎ, utilizat pentru a desemna un site World Wide 
Web care este sau îşi propune sǎ fie un site de pornire pentru utilizatori atunci când aceştia 
acceseazǎ web-ul sau pe care utilizatorii îl viziteazǎ ca pe un site de bazǎ. Existǎ portaluri generale 
sau specializate. Unele portaluri generale importante sunt Yahoo, Excite, Netscape, Lycos, CNET, 
Microsoft Network şi America Online’s Aol.com.  
38 Un studiu realizat de June Garcia şi dr. Christopher Chia despre “Provocarea personalizǎrii în 
bibliotecile publice” poate fi descǎrcat de pe pagina web a ReŃelei InternaŃionale a Bibliotecilor 
Publice a FundaŃiei Bertelsmann: http://www.bertelsmann-stiftung.de/INPL 
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Micro taxa39 
 
S-a prezis cu mult timp în urmǎ cǎ în viitorul apropiat va fi necesar sǎ se 

plǎteascǎ sume mici de bani pentru informaŃiile livrate prin Internet. Pânǎ în prezent 
acest lucru nu a fost organizat efectiv nicǎieri, dar când vor fi suficient de rǎspândite 
soluŃiile tehnice şi legislaŃia necesarǎ, bibliotecile publice vor putea şi ele sǎ 
perceapǎ taxe pentru serviciile lor superioare calitativ. Problema bibliotecilor va fi 
aceea de a stabili dacǎ este un parametru concurenŃial hotǎrârea de a nu percepe 
taxe într-un mediu în care se pune din ce în ce mai mult accentul pe potenŃialul 
comercial al serviciilor de informare. 

 
 
Taxa pentru vizionare/ livrarea la cerere 
 
O altǎ modalitate de finanŃare a serviciilor de informare bazate pe web ar 

putea fi combinarea taxei pentru vizionare cu livrarea la cerere. Cel puŃin cea din 
urmǎ – livrarea la cerere – cu siguranŃǎ se va aplica serviciilor de bibliotecǎ online, 
din moment ce versiunea analoagǎ a acestui tip de serviciu este de fapt împrumutul 
la domiciliu. Dacǎ serviciile de livrare la cerere vor fi contra cost în bibliotecile 
publice este o decizie politicǎ. PosibilitǎŃile tehnice sunt deja disponibile. 

 
 
Clǎdirea “inteligentǎ” de bibliotecă 

 
 

Ideea de clǎdire “inteligentǎ” sau “interactivǎ” a devenit de ceva timp unul 
dintre cei mai vehiculaŃi termeni în rândul arhitecŃilor şi specialiştilor în TCI. O clǎdire 
inteligentǎ este “o clǎdire care face ca ocupanŃii sǎi sǎ fie extrem de eficienŃi şi în 
acelaşi timp permite managementul resurselor la costuri minime”40. Noua literaturǎ 
de cercetare foloseşte noŃiunea de calculatoare “(built-in) încorporate” şi soft care 
îmbunǎtǎŃeşte şi faciliteazǎ mediile de învǎŃare şi cooperare. Aceastǎ dezvoltare 
este condusǎ de unele dintre tendinŃele TCI descrise mai sus. În termeni generali 
dezvoltarea utilizǎrii calculatoarelor poate fi vǎzutǎ ca o implozie, calculatoarele 
devenind sisteme încorporate din ce în ce mai mici ca dimensiuni cum sunt PC-urile 
portabile, telefoanele mobile etc, sau ca o explozie, cu interfeŃe pentru utilizatori tot 
mai mari şi tangibile, spre exemplu camerele interactive sau realitatea virtualǎ creatǎ 
prin proiecŃii. 

Unul dintre scopurile clǎdirilor moderne “inteligente” este acela de a integra 
lumea fizicǎ şi pe cea virtualǎ, creând legǎturi între mijloacele de informare fizice 

                                                 
39 Micro taxa este un concept de afaceri a cǎrui scop este de a genera venit furnizând pagini, link-uri 
sau servicii web contra unor sume modice cunoscute sub denumirea de “microcenŃi”. Deoarece acest 
lucru nu este practic pentru utilizatorii individuali, este necesarǎ o nouǎ metodǎ de platǎ pentru site-
uri care vor sǎ aplice aceastǎ micro taxǎ. Se au în vedere mai multe metode de platǎ a micro taxei, 
una dintre ele fiind codarea link-urilor contra cost din paginile HTML şi deschiderea unei fel de cont pe 
Internet în care utilizatorii stabiliesc o balanŃǎ de plǎti cu un terŃ care sǎ monitorizeze, sǎ colecteze şi 
sǎ distribuie micro taxele. Odatǎ ce a fost stabilit un standard de micro taxǎ comun, unii presupun cǎ 
site-urile de informare, site-urile sportive şi alte rezurse specializate deschid calea utilizǎrii contra cost 
a web-ului. 
40 DEGW/Teknibank: “Clǎdirea inteligentǎ în Europa”. 40 DEGW/Teknibank, 1992. 
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cum sunt: hârtia, enşatioanele, fotografiile, tiparele etc. prin metode de gǎsire, 
etichetare şi formare de legǎturi, astfel construind un feedback de sistem fǎrǎ cusur. 
Mutarea obiectelor fizice va împiedica procesul de computerizare. Utilizatorul va afla 
cǎ informaŃia are legǎturǎ cu anumite obiecte, cǎ este uşor de gǎsit şi cǎ obiectele 
sunt uşor de monitorizat şi pot da feedback-ul necesar deschizând noi posibilitǎŃi. 

Viziunea clǎdirii “inteligente”, “interactive” şi “cooperante” reprezintǎ un mare 
atuu pentru bibliotecile publice. În orice scenariu posibil al vieŃii de zi cu zi, clǎdirea 
fizicǎ şi organizarea ei sunt de o importanŃǎ crucialǎ. Indiferent dacǎ biblioteca este 
gânditǎ ca centru comunitar, centru de învǎŃare deschis sau cafenea culturalǎ, este 
necesarǎ implementarea mǎsurilor tehnice şi de informatizare pentru a asigura o 
bunǎ funcŃionare a clǎdirii. Acest lucru e bine-ştiut în ce priveşte încǎlzirea automatǎ 
şi controlul schimbului de aer, lumina care se stinge automat când oamneii pǎrǎsesc 
încǎperea şi aşa mai departe. Şi mai interesant, sistemele inteligente pot afecta 
modul în care informaŃia a distribuitǎ utilizatorilor din clǎdire şi modul în care 
utilizatorii interacŃioneazǎ cu sistemele de informare ale clǎdirii. Prin urmare este 
esenŃial ca managerii şi administratorii de bibliotecǎ sǎ fie în permanenŃǎ la curent 
cu dezvoltǎrile din acest domeniu de cercetare. Nu existǎ prea multǎ literaturǎ 
diponibilǎ legatǎ de clǎdirile inteligente de bibliotecǎ. Raportul seminarului IFLA din 
1999 este numit “Clǎdirile inteligente de bibliotecǎ”41, dar nu clarificǎ prea mult 
posibilitǎŃile şi perspectivele şi nu oferǎ exemple de planificare concrete şi actuale. 

Probabil că una dintre cele mai promiŃătoare viziuni despre biblioteci este 
îmbinarea tehnologiei informaŃiei cu arhitectura şi design-ul interior. Combinarea şi 
integrarea proceselor electronice în design-ul bibliotecii moderne nu numai că va 
revoluŃiona condiŃiile de muncă ale angajaŃilor, dar şi pe cele ale utilizatorilor. Un 
mediu flexibil şi dinamic care să ofere spaŃiu de muncă adecvat şi să susŃină 
comunicarea va fi o condiŃie necesară pentru clădirile de bibliotecă într-un viitor al 
tehnologiei universale şi al mijloacelor de informare electronice dacă TCI va fi 
exploatată eficient. Ideea clădirii inteligente nu se restrânge la o anumită locaŃie 
fizică, spre exemplu mai multe clădiri de bibliotecă pot forma un cadru cu locaŃii la 
distanŃă în care utilizatorii pot lucra, studia sau medita. 

Ca indivizi ai societăŃilor moderne urbane, viaŃa noastră cotidiană este 
determinată în mare parte de parametrii fizici cum este spaŃiul care ne înconjoară 
sub formă de pereŃi, tavane, podele şi mobilă. În mod tradiŃional aceste limite fizice 
constituie şi un spaŃiu de informare uriaş oferind informaŃii directe sub formă de 
semne, hărŃi, ceasuri, calendare şi cărŃi, reviste, hârtii sau rapoarte aşezate pe 
birouri. InformaŃii secundare ambientale sunt oferite şi prin mediul fizic înconjurător, 
spre exemplu muzica de fundal, zgomotul trecătorilor, al traficului, etc. Dar în faza 
iniŃială a unei dezvoltări în care informarea e strâns legată de ideea de biŃi şi baiŃi 
stocaŃi pe calculatoare în reŃele uriaşe şi disponibile utilizatorilor care navigheazǎ 
prin spaŃiul cibernetic prin intermediul TCI situaŃia se va schimba dramatic. Practic 
aceleaşi informaŃii, de tipul: reviste electronice, calendare online, e-mail, documente 
electronice, nu vor mai depinde de zone fizice specializate cum sunt birourile, 
rafturile sau bibliotecile. Existǎ deja mai multe tipuri de informaŃii sau mai degrabǎ 
sisteme de cunoaştere care nu au corespondenŃi în lumea realǎ, dar reprezintǎ noi 
moduri de prezentare a informaŃiei în varii categorii. 

                                                 
41 “Clǎdirile inteligente de bibliotecǎ”. Lucrǎrile celui de al 10-lea seminar despre echipamente şi 
clǎdiri de bibliotecǎ. Haga, 24-29 august 1997. Ed. de Marie-Francoise Bisbrouck şi Marc Chauveinc. 
Munchen, 1999. 
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Pânǎ acum, accesul la informaŃia digitalǎ a fost restricŃionatǎ de PC-uri, 
laptop-uri, PC-uri portabile sau PDA, de obicei formate dintr-o tastaturǎ, un monitor 
şi un mouse, care permite utilizatorului sǎ vizualizeze informaŃia printr-o interfaŃǎ 
graficǎ. De ceva timp o situaŃie de învǎŃare bazatǎ pe TCI înseamnǎ un utilizator 
care sta la o staŃie de lucru sau în faŃa unui laptop concentrându-se asupra 
monitorului sau asupra tastaturii. Întreaga colaborare e cuprinsǎ în reŃele prin e-mail, 
fişiere sau uneori prin “GroupWare” specializat de tipul BSCW42. 

Dacǎ locul de muncǎ nu se bazeazǎ pe computerizare specializatǎ, o mulŃime 
de surse de informare ca hârtia, panourile, machetele şi calculatoarele faciliteazǎ 
cooperarea şi interacŃiunea între oameni. Cea din urmǎ este situaŃia normalǎ actualǎ 
în aproape orice centru de învǎŃare sau în camerele de studiu în grup din cadrul 
bibliotecilor. Totuşi cercetarea schimbǎ rapid aceastǎ situaŃie prezentând noi facilitǎŃi 
interactive care susŃin colaborarea de grup cu o varietate de resurse cu mai multe 
dispozitive sau mai mulŃi utilizatori. Aceste tehnologii deschid un potenŃial enorm 
pentru bibliotecari care pot organiza materialul şi informaŃia prin aranjamente vizuale 
ale informaŃiei virtuale, prin punerea informaŃiilor în locaŃii specifice şi prin 
menŃinerea relaŃiilor dintre sursele de informare din mediul fizic. 

Având în vedere aceste dezvoltǎri fiecare manager de bibliotecǎ implicat în 
planificarea unei clǎdiri de bibliotecǎ va trebui sǎ fie conştient de posibilitǎŃile de 
creare a spaŃiilor interactive, “inteligente” şi “ambiante” pentru utilizatori. Aceste 
spaŃii pot fi orientate cǎtre utilizatorii individuali, oferindu-le instrumente pentru a 
facilita cǎutarea de informaŃii, inspiraŃia sau învǎŃarea, dar şi cǎtre grupurile de 
utilizatori care colaboreazǎ unii cu ceilaŃi sau cu sursele de informare externe. 

 
 
Instrumentele clǎdirii “inteligente” 
 
 
Unele dintre instrumentele descrise sumar aici sunt încǎ numai prototipuri, dar 

majoritatea sunt deja în producŃia comercialǎ şi pot fi achiziŃionate de bibliotecile 
publice. 

 
 
Soft pentru spaŃiile de lucru în colaborare 
 
Existǎ câteva programe de soft destinate muncii în grup şi stocǎrii şi 

schimbului de informaŃii generate din acest proces. Un tip special de program sunt 
sistemele care susŃin Brainstorming-ul. Dispozitive specializate de intrare şi ieşire 
cum sunt monitoare LCD, indicatoare laser cu spot luminos, reŃele de microfoane şi 
webcam-uri direcŃionabile sunt amplasate alǎturi de soft în încǎperea respectivǎ. 

Acest tip de soft este destinat profesioniştilor, dar poate fi folosit şi de 
utilizatorii bibliotecilor care obŃin licenŃǎ de utilizare, la fel cum multe biblioteci publice 
oferǎ accesul utilizatorilor la programe PC office. Biblioteca de tip centru de învǎŃare 
poate dezvolta un serviciu de susŃinere pentru spaŃiile de lucru în colaborare. Cu 
siguranŃǎ cǎ pentru anumite grupuri de utilizatori acest lucru va spori valoarea 

                                                 
42 “Suport de bazǎ pentru munca în colaborare” este un instrument care susŃine schimbul de informaŃii 
şi cooperarea în cadrul grupelor de proiect. Este un instrument pentru managementul cunoaşterii şi al 
proiectelor. 
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procesului de învǎŃare permiŃându-le sǎ-şi împǎrtǎşeascǎ cunoştintele cu alte 
persoane din acelaşi domeniu de interes. 

 
 
Peretele interactiv 
 
Aceastǎ idee are la bazǎ panourile interactive sensibile la atingere pentru 

proiectare din spate combinate cu soft similar cu sistemele de lucru în colaborare 
prin intermediul calculatorului. Se poate crea astfel un mediu în care douǎ sau mai 
multe persoane pot expune şi interacŃiona folosind structuri de informare de 
amploare. 

Acest lucru poate interesa nu numai bibliotecile de tip centru de învǎŃare 
deschis, dar poate fi o caracteristicǎ ambientalǎ a unei cafenele culturale. Peretele 
interactiv poate afişa nu numai proiecŃii care au drept scop învǎŃarea, dar şi unele 
proiecŃii orientate cǎtre experienŃa culturalǎ şi creativitate. Peretele interactiv poate fi 
folosit pentru a proiecta produse de artǎ digitale, fotografii şi schiŃe şi pentru a 
permite utilizatorilor bibliotecii sǎ schimbe pǎreri şi idei despre anumite proiecte. 
Deja se folosesc afişaje video care transmit informaŃia într-un singur sens, spre 
exemplu în bibliotecile din Singapore şi în Biblioteca Eindhoven din Olanda, dar 
pereŃii interactivi vor adǎuga o nouǎ dimenisune utilizǎrii bibliotecilor. 

 
 
InterfeŃe multiple computerizate pentru utilizatori 
 
InterfeŃele tradiŃionale pentru utilizatori (GUI) sunt create pentru uzul unei 

sigure persoane şi sunt formate dintr-un calculator cu o singurǎ tastaturǎ şi un singur 
monitor. În viitorul apropiat va fi normal sǎ lucrǎm cu mai multe calculatoare în 
acelaşi timp, astfel combinând calculatoare cu multiple funcŃii pentru a îndeplini o 
sarcinǎ. Pentru aceasta va fi nevoie de interfeŃe care sǎ facǎ posibil transferul de 
informaŃii digitale pe alte dispozitive electronice aflate în acelaşi mediu fizic. 

 
 
Zone cu reŃele locale wireless 
 
Pe la sfârşitul anilor ’90 unele dintre cele mai avansate biblioteci publice, de 

exemplu Biblioteca Centralǎ San Francisco, au oferit utilizatorilor accesul la reŃelele 
de informare online prin birouri conectate prin fire. Utilizatorii îşi puteau conecta 
laptop-urile şi accesa resursele oferite de bibliotecǎ. Deja noua bibliotecǎ publicǎ din 
Singapore construitǎ în 2001, biblioteca regionalǎ Woodland, are zonǎ wireless care 
permite utilizatorilor sǎ se conecteze la serviciile online ale bibliotecilor din 
Singapore. 

În curând zona cu reŃea localǎ wireless care permite accesul utilizatorilor la 
cunoştinŃele organizate şi gestionate de bibliotecǎ va fi numai o îmbunǎtǎŃire a 
serviciului. Dar pe termen lung se prevede ca oriunde în bibliotecǎ sǎ fie permis 
accesul wireless dacǎ va fi optimizatǎ flexibilitatea amenajǎrii spaŃiului pentru 
utilizatori şi personal în zona limitatǎ a unei clǎdiri. 

 
 
Sisteme de video conferinŃe 
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În ultimii ani, a devenit posibilǎ capacitatea de a comunica audio-vizual cu 

persoane aflate în locuri îndepǎrtate. IniŃial tehnologia s-a bazat pe semnale TV 
analoage. Totuşi, implementarea acestor facilitǎŃi a fost foarte costisitoare şi 
inaccesibilǎ majoritǎŃii organizaŃiilor publice. 

Odatǎ cu apariŃia conexiunilor în bandǎ largǎ relativ ieftine între bibliotecile 
publice şi dezvoltarea sistemelor de conferinŃe digitale electronice, a devenit evident 
faptul cǎ bibliotecile publice de tip centru comunitar pot crea servicii pentru public 
bazate pe aceastǎ tehnologie. În Ńǎrile democratice e apreciatǎ posibilitatea ca 
întreprinderile mici şi mijlocii din comunitatea localǎ, diferite grupuri civice şi indivizii 
sǎ comunice şi sǎ facǎ schimb de idei şi cunoştinŃe cu alŃii asemenea lor aflaŃi în 
afara mediului local prin intermediul teletransmisiilor. Astfel, se reafirmǎ rolul 
bibliotecii ca furnizor de acces la informare şi comunicare. Pe lângǎ conexiuni, 
tehnologia minimǎ necesarǎ constǎ într-o cameră de supraveghere, un receptor de 
sunet, un difuzor şi un video server. 

În Germania existǎ deja exemple de biblioteci care oferǎ astfel de servicii 
publicului43. 

 
 
Sisteme de control al spaŃiului 
 
Mai multe sisteme comerciale de control al spaŃiului sunt disponibile pentru a 

asigura conexiunea şi programarea dispozitivelor speciale, a componentelor de hard 
multimedia şi a locurilor de muncǎ. Asemenea sisteme se bazeazǎ de obicei pe un 
singur pupitru de unde se controleazǎ o mulŃime de dispozitive audio-vizuale (VCR, 
DVD-player, proiector de diapozitive, aparat foto pentru trasmiterea de imagini în 
timpul video conferinŃelor, etc.) şi lumina. Ieşirea video a laptop-urilor poate fi afişatǎ 
printr-un video proiector astfel încât sǎ poatǎ fi vizualizatǎ de toŃi cei prezenŃi în 
încǎpere. 

InterfaŃa acestor sisteme este, de obicei, uşor de operat. Pentru o bibliotecǎ 
de tip centru de învǎŃare deschis, astfel de facilitǎŃi îi sporesc, cu certitudine, atracŃia. 

 
 
Afişajele ambientale 
 
Afişajele ambientale44 reprezintǎ o nouǎ abordare a interfeŃei dintre utilizatori 

şi informaŃia digitalǎ online. Ideea este aceea de a prezenta informaŃia prin 
intermediul unor modificǎri subtile ale luminii, formei, sunetului şi mişcǎrii, toate 
acestea procesate în mintea utilizatorului. Ideea se bazeazǎ pe informaŃie ca 
diferenŃa care face diferenŃa – conceptul revoluŃionar şi ne-mecanicist al lui Gregory 
Bateson45. Datoritǎ largii sale interpretǎri a posibilitǎŃilor de afişare a informaŃiei, e 

                                                 
43 Bibliotecile publice din Koln şi Berlin oferǎ utilizatorilor sisteme de video conferinŃe. 
http://www.stbib-koeln.de/videotelefonieren1.html 
44 Ideea este descrisǎ într-un articol: “Afişaje ambientale: transformarea spaŃiului arhitectural într-o 
interfaŃǎ între oameni şi informaŃia digitalǎ”, de Wisneski, Ishii, Dahley, Gobet, Ullmer şi Yarin. În: 
“Clǎdirile cooperante, integrarea informaŃiei, organizare şi arhitecturǎ”. Lucrǎri, CO-build, Darmstadt, 
Germania. Springer, 1998, pag.23-29. 
45 Bateson, G. (1991). O unitate sacrǎ: paşi înainte cǎtre o ecologie a minŃii. (R. Donaldson, Ed.). 
New York: Harper Collins. Dupǎ Bateson, interacŃiunea dintre pǎrŃile minŃii e declanşatǎ de diferenŃǎ. 
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potrivitǎ atât crearea unor anumite stǎri de spirit cât şi monitorizarea constantǎ a 
fluxului informaŃional, ca într-o carlingǎ sau într-o camerǎ de control.  

Pentru biblioteca publicǎ – indiferent de tipul ei – ambianŃa este foarte 
importantǎ ca de altfel în orice clǎdire în care oamenii ar trebui sǎ se simtǎ ca acasǎ. 
Totuşi, afişajele ambientale sunt caracteristice celor mai avansate clǎdiri de azi şi de 
mâine şi nu au fost încǎ implementate în nici o bibliotecǎ. 

 
 
Camera ambientalǎ 
 
Camera ambientalǎ este încâ în faza de cercetare. Ideea este aceea de a 

informa prin intermediul mediilor ambientale – lumina, umbra, sunetul, aerul, apa – 
ca mijloace de comunicare aflate la limita percepŃiei umane. Camera ambientalǎ e 
astfel creatǎ încât sǎ antreneze atât primul plan al atenŃiei utilizatorului cât şi planul 
secund. În interacŃiunile obişnuite cotidiene obŃinem informaŃii în douǎ moduri 
principale. Mai întâi, obŃinem informaŃii de la ceva asupra cǎruia ne îndreptǎm 
atenŃia. Când vorbim cu un coleg sau cu un utilizator al bibliotecii, ne concentrǎm 
conştient asupra acelei persoane şi primim informaŃia direct de la aceasta. Dar în 
acelaşi timp, primim informaŃii şi de la sursele ambientale. Putem ghici vremea de 
afarǎ dupǎ indicii de tipul luminii, temperaturii, sunetului şi aerului prin ferestre. De 
asemenea percepem activitǎŃile colegilor din zonǎ dupǎ sunete şi prezenŃa vizibilǎ a 
trecǎtorilor. 

Dincolo de procesarea conştientǎ a discuŃiei cu colegii sau utilizatorii, o mare 
parte a acestor informaŃii ambientale sunt procesate prin canalele de comunicare 
secundare. Ideea unei camere ambientale este aceea de a explora modul în care 
putem profita de aceastǎ procesare secundarǎ paralelǎ folosind mediile ambientale 
pentru a transmite informaŃii. 

Cercetarea se axeazǎ pe modul în care se pot folosi mediile ambientale 
pentru a afişa şi a transmite informaŃii care nu Ńin de preocuparea principalǎ a 
utilizatorului. Scopul este acela de a permite trecerea pe nesimŃite de la informaŃia 
de prim-plan la cea de plan secund. În lumea realǎ, când atenŃia ne este atrasǎ de 
un anume proces care nu era în sfera noastrǎ de interes, suntem, de cele mai multe 
ori, capabili sǎ-l integram pe nesimŃite în activitatea noastrǎ. 

Pentru biblioteci este provocatoare ideea ambianŃei în clǎdire, nu numai ca un 
flux al unor acŃiuni inconştiente, dar ca o modalitate de a atrage atenŃia, o sursǎ 
importantǎ de informare pentru utilizatori şi personal. Toate scenariile care includ 
clǎdirile fizice şi încǎperile bibliotecii trebuie sǎ Ńinǎ cont de posibilitǎŃile de creare a 
ambianŃei folosind tehnologii avansate. 

 
 
Imaginea 3-D 
 

                                                                                                                                                        

Toate cunoştinŃele depind de discernǎmânt şi toatǎ învǎŃarea este afirmatǎ prin gǎsirea diferenŃelor şi 
acŃionarea în funcŃie de acestea. Procesele mentale presupun localizarea diferenŃelor şi crearea 
categoriilor cu scopul de a da sens informaŃiei. DiferenŃele pe care le percepem sunt localizate în 
relaŃia dintre lucruri şi nu în interiorul lucrurilor. Dupǎ cum explicǎ Bateson, “datele primare ale 
experienŃei sunt diferenŃele. Din aceste date noi construim ideile noastre ipotetice (întotdeauna 
ipotetice) şi imagini asupra lumii exterioare” (p.188). 
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Cunoaşterea şi înŃelegerea modelelor complexe şi a modului în care 
funcŃioneazǎ spre exemplu motoarele, sistemele biologice, structurile arhitecturale 
sau alte structuri vor fi uşurate cu ajutorul imaginilor scanate la densitate înaltǎ cu 
redare 3-D. Astfel de imagini sunt deja produse şi utilizate în medii profesionale cum 
sunt cele medicale şi ştiinŃifice, dar pe parcurs vor deveni disponibile pentru a facilita 
înŃelegerea lumii înconjurǎtoare şi vor face parte din mijloacele de informare 
existente în bibliotecile publice. 

Pentru biblioteca de tip cafenea culturalǎ, aceste tehnologii reprezintǎ 
posibitǎŃi care nu au fost încǎ puse în practicǎ. Totuşi, perspectivele sunt 
interesante. Muzeele şi expoziŃiile internaŃionale folosesc din ce în ce mai mult astfel 
de tehnologii pentru a prezenta obiectele într-un mod virtual, digital. Biblioteca de tip 
cafenea culturalǎ le poate folosi pentru a prezenta utilizatorilor sǎi obiecte de mare 
valoare culturalǎ. Bibliotecile pot coopera cu muzeele şi cu alte surse pentru a 
disemina viziuni ale moştenirii culturale. 

 
 
Concluzii şi perspective 
 
 
Autorii acestei lucrǎri pornesc de la ipoteza cǎ de-a lungul timpului va scǎdea 

gradual utilizarea mijloacelor de informare fizice tipǎrite şi digitale, spre exemplu 
cǎrŃile, CD-urile, CD-ROM-urile etc., în timp ce folosirea mijloacelor de informare 
online va creşte. Motivul va fi dezvoltarea TCI, spre exemplu pǎtrunderea Internet-
ului, lǎrgimea de bandǎ, canalele de distribuŃie şi noile mijloace de informare. Vor fi 
schimbate şi deprinderile de informare ale tinerilor şi studenŃilor. Astfel, va fi necesar 
sǎ reflectǎm asupra modului în care putem organiza clǎdirile bibliotecilor şi asupra 
rolului pe care l-ar putea juca biblioteca publicǎ în viitor. Pânǎ acum, dezvoltǎrile 
antrenate de piaŃǎ au avut ca rezultat creşterea în paralel a noilor tipuri de mijloace 
de informare; mai multe tipuri de mijloace de informare fizice digitale, dar şi mai 
multe tipuri de mijloace de informare online, numai cu o uşoarǎ scǎdere a mijloacelor 
de informare tipǎrite analoage. Chiar dacǎ aceastǎ situaŃie se menŃine, managerii, 
personalul, studenŃii şi politicienii din sectorul biblioteconomic au obligaŃia de a se 
adapta. Trebuie sǎ fie preocupaŃi de modul în care clǎdirea de bibliotecǎ ar trebui 
adaptatǎ la schimbǎrile care Ńin de producerea, organizarea şi distribuirea informaŃiei 
în societǎŃile moderne bazate pe cunoaştere. 

Autorii propun patru scenarii diferite, şi anume biblioteca de tip “Centru de 
ÎnvǎŃare Deschis”, “Centru Comunitar”, “Cafenea Culturalǎ” şi “Info Benzinǎrie”. 
Probabil cǎ nici una dintre acestea nu va exista în aceastǎ formǎ, dar scenariile pot 
servi ca punct de plecare într-o discuŃie despre profilul oricǎrei biblioteci publice 
locale. Sunt necesare astfel de discuŃii între utilizatori, politicieni, personalul şi 
managerii bibliotecilor, nu numai ca elemente ale procesului de planificare a noilor 
clǎdiri de bibliotecǎ, dar şi - şi poate nu în ultimul rând – ca o discuŃie generalǎ 
despre dezvoltarea şi reorganizarea bibliotecilor publice existente. 

Autorii introduc un concept general pentru toate aceste scenarii, numit 
“biblioteca inteligentǎ”. Aceasta este o adaptare a dezvoltǎrilor TCI care au schimbat 
radical interfeŃele accesului la informare de la simple monitoare şi tastaturi ale 
computerelor personale la elemente ale clǎdirii însǎşi, folosind caracteristici tot mai 
interactive. Deşi cercetarea în acest domeniu este încǎ în stadiu incipient, rezultatele 
obŃinute pǎnǎ acum sunt de interes colosal pentru biblioteci. De mulŃi ani, bibliotecile 
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publice şi-au perfecŃionat organizarea, stocarea şi diseminarea informaŃiei în formǎ 
tipǎritǎ în interesul utilizatorilor sǎi. 

În prezent, perspectiva modalitǎŃilor complet noi de organizare şi structurare a 
informaŃiilor în clǎdiri prezintǎ atât oportunitǎŃi cât şi provocǎri pentru instituŃiile 
culturale de tipul bibliotecilor publice. 

Ideile şi caracteristicile instrumentelor “clǎdirii inteligente” sunt în stadiul de 
prototip, dar unele sunt deja disponibile în comerŃ. Ar trebui sǎ examinǎm aceste 
instrumente şi idei cu scopul de a facilita învǎŃarea, perceperea, lectura şi 
interpretarea simbolicǎ în raport cu diferitele scenarii ale bibliotecilor publice, fie cǎ 
ne referim la “Centru de ÎnvǎŃare Deschis”, “Centru Comunitar”, “Cafenea Culturalǎ” 
sau “Info Benzinǎrie”. 
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