
PLAN DE MANAGEMENT – SECȚIUNEA BIBLIOTECA ȘI SOCIETATEA 

                                                2019-2023 

Societatea informaţională impune atât un înalt nivel profesional al specialiştilor care 

lucrează în biblioteci, cât şi o preocupare continuă de a aduce dotările tehnologice la nivelul la care 

pot fi satisfăcute interesele de cunoaştere ale utilizatorilor direcţi sau globali (la distanţă). 

Orientarea spre utilizator (informarea și documentarea personalizată) reprezintă una dintre 

tendinţele importante ale dezvoltării bibliotecilor de orice tip, în societatea contemporană. 

În acest mod, structurile info-documentare îşi asigură recunoaşterea şi respectul comunităţii 

şi pot aspira la poziţia de instituţii „cu rol strategic în societatea informaţională” (Art. 1, Legea nr. 

334/2002, Legea bibliotecilor). 

 

PROPUNERE: Realizarea, în cadrul Secțiunii, a unor studii care să vizeze relația 

dintre mediul social, bibliotecă și utilizatorii tuturor tipurilor de biblioteci, astfel încât să se 

contureze schimbările din ultimele decenii, în ethos-ul bibliotecii. 

 

Dezvoltarea culturii instituţionale devine o cerinţă din ce în ce mai accentuată a acestor 

timpuri, în condiţiile în care împărtăşirea unor valori comune, urmărirea unor scopuri comune, 

difuzarea în mediul extern a unor mesaje comune, lucrul în echipă corelat cu responsabilizarea 

personală devin din ce în ce mai mult factori de succes în organizaţiile moderne. Cultivarea 

spiritului de echipă şi o comunicare bazată pe cooperare, dialog deschis, seminarii şi excursii 

profesionale, întâlniri formale şi informale sistematice, pot fi benefice pentru recrearea acelui ethos 

specific instituţiei, instituţie care nu de puţine ori este admirată pentru armonia relaţiilor inter-

colegiale, civilitatea personalului şi ambientul prietenos. 

PROPUNERE: Orientarea tematicii întâlnirilor de lucru către studiul culturii 

instituționale, aspect relativ puțin abordat în scrierile românești de specialitate. 

Lumea contemporană nu mai poate fi concepută ca un spațiu al disciplinelor de studiu 

individuale, astfel că și structurile info-documentare, parte a societății, se supun acelorași legi. 

Bibliotecile - considerate multă vreme instituții de cultură, prin excelență, sunt astăzi „guvernate”  

de legi economice și sociale, care în trecut nu aveau legătură cu domeniul. Este important pentru 

bibiotecari să înțeleagă noul context în care își desfășoară activitatea. 

PROPUNERE: Studiul interdisciplinar, ca metodă de analiză a activității bibliotecilor 

contemporane. 

În scopul realizării celor trei direcții de dezvoltare a Secțiunii Biblioteca și societatea, 

propunem atragerea în sfera de cercetare a domeniului a unor specialiști din domenii conexe (sau 

din domenii de cercetare total diferite), invitarea acestora la sesiunile de lucru ale secțiunii și 

cooperarea în scopul realizării studiilor mai sus enunțate. 
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