
Şedinţa de lucru a Secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România a fost organizată 

la Craiova de Biblioteca Universităţii din Craiova în data de 22 mai 2017. Participanţii la şedinţa „Probleme şi soluţii comune în circulaţia documentelor şi 

Împrumutul interbibliotecar românesc” au dezbătut o parte din multiplele şi complexele aspecte ale activităţii de bibliotecă prin discuţii productive pe marginea 

unor prezentări, împărtăşindu-şi astfel din experienţa lor şi din bunele practici ce au oferit soluţii la problemele bibliotecilor,  atât pentru cele universitare, cât şi 

pentru cele publice şi şcolare. 

Organizatorii şi-au propus să realizeze o sinteză ilustrativă a problemelor, a barierelor în desfăşurarea ideală a activităţii de bibliotecă, prin intermediul 

unui mini-sondaj, la care au răspuns participanţii, completându-l cu soluţiile identificate pentru anumite probleme care s-au rezolvat  într-un mod 

neconvenţional, ingenios şi inventiv. La sondaj au participat majoritatea celor prezenţi. Menţionăm că rezultatele nu evidenţiază situaţia bibliotecilor din 

România, ci se limitează la informaţiile culese de sondaj care au fost influenţate de subiectivismul bibliotecarilor şi ilustrează, mai degrabă, situaţia din 

bibliotecile participante văzută prin ochii propriilor bibliotecari. De asemenea, menţionăm că în prezentarea concluziilor au fost luate în calcul doar dificultăţile 

majore întâmpinate. Formularul de sondaj se găseşte la finalul documentului. 

Prezentăm în ordine aleatorie câteva dintre cele mai ingenioase şi rodnice soluţii găsite pentru depăşirea diverselor obstacole din activitatea bibliotecii, 

care au un mare potenţial de aplicabilitate în diverse tipuri de bibliotecă: 

- comunicarea interumană bibliotecar-utilizator să fie centrată pe utilizator, să se dezvolte discuţii pe baza informaţiei căutate care să poată oferi utilizatorului 

o informaţie alternativă în cazul în care  în bibliotecă nu există exact ceea ce se caută; dezvoltarea încrederii utilizatorilor de a apela la bibliotecă şi de a 

participa activ în procesul de regăsirea a informaţiei 

- comunicarea bibliotecar-utilizator în mediul virtual / cu ajutorul tehnologiei  prin  email, sms, smartphone (asistenţă şi instruire la distanţă), reţele de 

socializare etc. 

- iniţierea de proiecte pe fonduri nerambursabile 

- organizarea de către bibliotecă a unui salon de carte pentru edituri, care să se finalizeze cu donaţii şi achiziţii în contextul cultural-educativ al unei astfel de 

manifestări 

- existenţa opţiunii de înscriere online pentru utilizatorii generaţiei digitale 

- împrumut online / cititorul este aşteptat de carte la venirea în bibliotecă, nu invers 

- conceperea de formularistică adaptată nevoilor locale ale bibliotecii 

- folosirea altor softuri într-un mod creativ pentru adaptarea la diversele activităţi de bibliotecă, particularizate pe situaţii concrete 

- reevaluarea materialelor/recuzitei disponibile pentru organizarea şi desfăşurarea anumitor activităţi (reciclări de mobilier şi de materiale de birotică, 

realizarea de  materiale publicitare cu materiale şi mijloace modeste) 

- amenajări/reamenajări ale spaţiilor de bibliotecă pe cont propriu în măsura în care acest lucru este posibil 
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slaba promovare a bazelor de date de către cadrele didactice în rândul studenţilor 

proceduri dificile de achiziţie (birocraţie, finanţare, durată) 

număr redus de exemplare pe titlu 

multe inventare cerute de lege şi de mobilitatea personalului 

reticenţa cadrelor didactice/editurilor/managementului în a introducere noile publicaţii în colecţiile bibliotecii 

deficienţe legate de relaţia gestionar-gestiune (securitatea gestionarului, protecţia gestiunii, actele gestiunii, desfăşurare 
inventare ) 

recuperarea documentelor nerestituite 

lipsa oportunităţilor practice de perfecţionare continuă a bibliotecarului (vizite, traininguri, workshopuri, schimburi de 
experienţă) 

deficienţe ale softul de bibliotecă ce nu realizează anumite proceduri specifice fiecărei biblioteci (statistică, bibliografii, 
monitorizare utilizatori) 

fonduri financiare insuficiente pentru achiziţii 

dificultatea păstrării ordinii la raft a documentelor  intr-o sala cu acces liber la raft 

uzura documentelor, legarea necorespunzătoare a periodicelor 

mediu inadecvat studiului - mobilier, aerisire, iluminat, curăţenie 

lipsa bibliografiilor date de cadrele didactice 

aparatură IT (lipsă upgradare/reînnoire , acces deficitar la Internet, reţea de calculatoare, xerox/xerox de format mare pt. 
ziare) 

spaţiu de depozitare insuficient, lipsa spaţiului de creştere 

dificultatea realizării  statisticii volumelor consultate intr-o sala cu acces liber la raft 

absenţa bibliotecilor din reţelele de socializare 

concurenţa biblioteca-Internet 

fond învechit 

securitatea / sustragerea publicaţiilor din sălile de lectură 

nefinalizarea retroconversiei (şi ataşarea codului de bare pe documente, ataşarea cuprinsului la înregistrarea 
informatică a documentului, imposibilitatea operării tranzacţiilor în timp real) 

lipsa unui program permanent de instruire a utilizatorului 

Bariere în activitatea de bibliotecă - aprecierea dificultăţii depăşirii lor în 
punctaj de la 0 la10 
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Ponderea problemelor ce apar în activitatea de bibliotecă  
sunt percepute de bibliotecari ca fiind legate de: 
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Punctajul atribuit de către bibliotecari pentru influenţa negativă a problemelor şi pentru  gradul  de dificultate  în a fi 
depăşite din sfera achiziţiilor, a bazei materiale, a colecţiilor, a comunicării, a dezvoltării profesionale şi a procedurilor 

inte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprecierea nivelului 
de organizare a Şedinţei de lucru 

şi a nivelului profesional al 
prezentărilor şi discuţiilor aferente 

tematicii de către participanţi 

 
 

 
 

Ponderea celor care se implică 
inovativ şi îşi prezintă soluţiile 

găsite colectivităţii în numărul total 
al bibliotecarilor participanţi la 

şedinţă 
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bibliotecari care pot spune că 
găsesc rezolvări ingenioase 
şi neconvenţionale unor 
probleme din bibliotecă 

bibliotecari care nu au găsit 
sau nu menţionează astfel de 
rezolvări 



Pentru a împărtăşi cât mai mult din experienţa şi din opiniile noastre, pentru a le face 

cunoscute colectivităţii bibliotecarilor din România, vă rugăm să completaţi acest 

formular şi să îl înmânaţi organizatorilor până la terminarea şedinţei. 

Datele vor fi centralizate într-o manieră anonimă, iar concluziile se vor regăsi în raportul de 
activitate al şedinţei de lucru, care va fi postat pe site-ul ABR-ului. 

Biblioteca .................................................................................................................................................................... 

Filiala în cadrul căreia lucraţi (dacă este cazul) ........................................................................................................... 

Fondul de carte al bibliotecii (aprox.) .......................... Nr. cititori / an (aprox.) la filială ........................ 

 

Care sunt primele trei probleme majore pe care le întâmpinaţi în activitatea de comunicare a documentelor / relaţii cu publicul? Acordaţi fiecărei probleme un punctaj de la 1 la 

10. Punctaj mare se acordă problemelor dificile ce nu pot fi rezolvate uşor, iar punctajul mic problemelor la care există soluţii implementate chiar dacă sunt doar în fază incipientă. 

 

Punctaj Probleme 

0 -10  

0 -10  

0 -10  

 

În activitatea de zi cu zi aţi avut de depăşit diverse obstacole, bariere tehnice, bariere de comunicare, bariere financiare. Dacă doriţi să ne spuneţi mai mult din 
experienţa dumneavoastră, relataţi-ne succint o astfel de situaţie pe care aţi rezolvat-o ingenios, cu inventivitate, cu efort personal sau colectiv. Marile realizări sunt 
constituite din mici detalii, deci orice mic detaliu contează! 

 

 

Cum apreciaţi organizarea şi nivelul profesional al şedinţei (pe o scara de la 1 la 10)? 

Organizarea ........                                                                                  Nivelul profesional .......... 


