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Argument 

România - ca membră a Uniunii Europene - are datoria să contribuie din plin la realizarea 

unei Societăţi a Cunoaşterii. La atingerea unui astfel de obiectiv, Universităţile din România 

reprezintă unul din pilonii principali. Pentru a-şi îndeplini misiunea, Universităţile trebuie să 

devină, cu adevărat, unităţi de educaţie şi cercetare.  

Acest lucru reclamă apariţia unei sinergii între creatorii de informaţie (purtătoare de 

plusvaloare) şi utilizatorii acestei informaţii. Între aceste două entităţi există o interacţiune 

continuă şi o complementaritate. Pentru ca întregul – ca unitate a părţilor complementare – să fie 

perfect funcţional, este necesară medierea Bibliotecilor Universitare. Această mediere reprezintă, 

efectiv, cheia succesului pentru trecerea de la Societatea Informaţiei la Societatea Cunoaşterii, de 

la acumularea informaţiilor, la utilizarea cu sens a acestora. 

Conform noii paradigme, Diviziunea Biblioteci Universitare din cadrul Asociaţiei 

Bibliotecarilor din România (ABR), va trebui să urmărească, în perioada 2015-2019, atingerea 

următoarelor ţeluri – unele dintre ele fiind continuări fireşti ale eforturilor predecesorilor, iar 

altele noi drumuri ce trebuie deschise pentru realizarea de paşi concreţi în procesul de 

transformare al societăţii. 

 

Obiective de atins: 

- Colaborarea în vederea implementării unitare, la nivelul bibliotecilor universitare, a 

standardelor de control intern/managerial (proceduri, managementul riscului etc.); 

- Elaborarea unor indici de performanţă specifici bibliotecilor universitare care să sprijine 

dezvoltarea colecţiilor de documente, asigurarea unor servicii de calitate utilizatorilor, 

indici care să fie corelaţi cu cerinţele ARACIS şi includerea acestora în legislaţia 

specifică; 

- Realizarea unei baze de date cu informaţii utile despre bibliotecile universitare din 



România; 

- Promovarea utilizării instrumentelor de comunicare online, care să asigure o comunicare 

rapidă, eficientă şi transparenţă în activităţile desfăşurate în cadrul acestei diviziuni; 

- Sprijinirea creării şi dezvoltării depozitelor digitale instituţionale prin acordarea de 

asistenţă tehnică de specialitate şi realizarea unui portal care să ofere acces la depozitele 

digitale instituţionale şi bibliotecile digitale realizate, deja, în România;  

- Realizarea unei strategii, la nivel naţional, pentru organizarea şi susţinerea unor cursuri 

de cultura informaţiei, cursuri care pot fi susţinute, într-un cadru oficial, la nivelul 

instituţiilor;  

- Colaborarea cu Consorţiul ANELIS Plus în vederea formării bibliotecarilor şi a 

utilizatorilor în privinţa utilizării, pe scară largă, a resurselor electronice; 

- Continuarea demersurilor pentru realizarea Catalogului Naţional Partajat şi continuarea 

demersurilor pentru asigurarea mentenanţei Calatogului ROLINEST; 

- Colaborarea atât cu celelalte diviziuni din cadrul asociaţiei cât şi cu alte asociaţii de 

profil, din ţară, în vederea îmbunătăţirii legislaţiei din domeniu; 

- Stabilirea sau îmbunătăţirea relaţiilor cu asociaţii profesionale de profil din alte ţări în 

vederea creşterii calitative a activităţii diviziunii (exemple de bune practici); 

- Realizarea de studii, analize, instruiri în domeniul scientometriei; 

- Creşterea nivelului ştiinţific al publicaţiilor de specialitate şi creşterea numărului 

acestora, care să permită, pe o scară mai largă, membrilor ABR să îşi publice lucrările 

(inclusiv lucrările susţinute în cadrul Conferinţei ABR). 

Concluzii: 

 Atingerea obiectivelor propuse va fi posibilă numai cu participarea tuturor membrilor din 

cadrul diviziunii şi printr-o colaborare fructuoasă atât cu membrii asociaţiei cât şi a altor 

bibliotecari care nu sunt membri ABR. 

 Pentru implementarea strategiei, propun ca din Biroul de coordonare al Diziunii 

Biblioteci Universitare să facă parte următoarele persoane: 

 Secretar: Mariana Ianuş – Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi 

 Membri: Raluca Trifu – BCU „Lucian Blaga” Cluj Napoca 

     Carmen Predescu – Biblioteca Universităţii Politehnica Bucureşti 

     Florica Ujoc – Biblioteca Universităţii din Oradea 
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