
Bibliotecile: sunt multe de gasit intre copertile cartilor

Bibliotecile: sunt multe de gasit intre copertile cartilor.  Ca profesionisti ai bibliotecilor in lumea de azi, in 
care informatia abunda, dumneavoastra cunoasteti foarte bine intelesul acestei afirmatii.  O biblioteca nu 
este numai locul de unde oamenii imprumuta carti, reviste si DVD-uri; o biblioteca este chiar mai mult 
decat locul care ofera acces la informatii de ultima ora: stiri, probleme de sanatate, afaceri, oferte de 
angajare, oportunitati pentru continuarea educatiei, petrecerea timpului liber.

Activitatile bibliotecilor publice de astazi reflecta nevoile sociale si de informare ale comunitatilor pe care 
le deservesc.  Cu cat o comunitate este mai activa si mai diversa din punct de vedere social, cu atat mai 
complexa este activitatea bibliotecii.  Discutam acum despre programe pentru copii si adolescenti, 
indrumare dupa orele de curs, programe de instruire pentru folosirea calculatorului si acces la resurse 
digitale, servicii online de tip “e-guvernare”, evenimente culturale, cluburi de lectura, evenimente despre 
autori/cu participarea autorilor, seminarii cu scriitori, expozitii de arta, servicii de imprumut la domiciliu 
pentru persoanele in varsta , diverse programe pentru comunitate …si lista poate continua, limitata numai 
de imaginatia dumneavoastra ca bibliotecari moderni.

Permiteti-mi sa va transmit cele mai recente date privind bibliotecile publice americane, disponiblile in 
raportul intitulat “Starea bibliotecilor americane, 2011” al Asociatiei Bibliotecilor din S.U.A. (ALA), 
publicat pe 11 aprilie in cadrul “Saptamanii nationale a bibliotecilor”.

Iata cateva concluzii relevante ale sondajului de opinie desfasurat la nivel national, incluse in raportul 
ALA:

Utilizarea bibliotecii

- Mai mult de doua treimi din totalul adultilor care au raspuns sondajului au spus ca informatiile 
oferite de biblioteca privind oportunitatile de afaceri sau de angajare au fost importante pentru ei. 
Aceste cifre sunt mai ridicate fata de anul trecut, dovada atat a spiritului antreprenorial al 
americanilor cat si a rolului bibliotecilor in alimentarea acestui spirit.

- Saizeci si cinci la suta dintre participantii la sondaj au afirmat ca au vizitat biblioteca anul trecut;

- Per total, cele mai apreciate servicii de biblioteca sunt cele care ofera informatii si programe 
gratuite care promoveaza educatia si procesul de invatare continua.  Nouazeci si unu la suta (mai 
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mult cu 5 procente fata de anul trecut) considera ca informatiile obtinute de la biblioteci au fost 
importante pentru studii si pentru activitatea lor la locul de munca;

- Aproape toti americanii (93 la suta) considera ca este important ca serviciile bibliotecii sunt 
gratuite;

Provocari ale tehnologiei (si oportunitati)

Iata cateva concluzii importante ale sondajului: 

- Revolutia tehnologica poate avea impact asupra spatiului fizic al bibliotecilor.  Acesta nu poate fi 
doar un loc unde se gasesc colectiile de publicatii si un centru comunitar, ci trebuie sa fie si o 
destinatie virtuala sau o combinatie intre acestea.  Tehnologia modifica chiar definitiile de baza 
ale cartii, revistei sau a bazei de date si, prin urmare, poate sa schimbe ideile privind organizarea, 
inmagazinarea si distribuirea informatiei.

- Rata de utilizare a calculatorului in bibliotecile publice continua sa creasca;

- Accesul la Internet prin conexiune wireless in bibliotecile publice se apropie de 85 la suta si 
aproximativ doua treimi dintre biblioteci isi extind accesul wireless in afara bibliotecii;

- Doua treimi dintre bibliotecile publice ofera carti in format electronic (e-carti).  Pentru cele mai 
multe dintre biblioteci, e-cartile inca reprezinta un procent scazut de materiale imprumutate, dar 
constituie categoria cu cea mai rapida crestere; 

- Bibliotecile americane de toate tipurile folosesc din ce in ce mai mult platformele social media si 
aplicatiile si produsele Web 2.0 pentru a intra in legatura cu utilizatorii bibliotecii si pentru a isi 
face cunoscute programele si serviciile;

- Revolutia digitala continua provoaca bibliotecarii sa tina pasul cu ea, dar, in acelasi timp, sa aiba 
in vedere servicii viitoare ale bibliotecii, care sa reflecte noi filozofii (abordari), sa foloseasca noi 
tehnologii si spatii, care sa raspunda nevoilor tuturor utilizatorilor mai eficient ca niciodata.

Intr-un fel, progresele tehnologice inregistrate in ultima decada – sau in ultimul an – obliga comunitatea 
bibliotecarilor sa regandeasca chiar definitia “bibliotecii”, “in sensul spatiului, al serviciului si al 
comunitatii care caracterizeaza biblioteca moderna in ultimul secol”, dupa cum spunea un analist. 

Desi treizeci si unu la suta dintre adulti au pozitionat biblioteca in topul preferintelor lor privind serviciile 
publice finantate prin impozitele de la contribuabili, in 2010 si la inceputul acestui an s-au publicat 
numeroase articole media referitoare la reducerile bugetelor si serviciilor bibliotecilor.  In noiembrie 2010 
primarii americani au informat ca micsorarea numarului de ore de lucru, reducerea personalului sau a 
serviciilor oferite de bibliotecile locale au reprezentat ca valoare a doua categorie bugetara care a suferit  
serios, dupa serviciile de intretinere a parcurilor si gradinilor aflate pe prima pozitie.  Un alt studiu 
(Studiu privind finantarea bibliotecii publice & accesul la tehnologie) a indicat faptul ca 19 state au 
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raportat reduceri ale finantarii bibliotecilor publice de la inceputul anului fiscal 2010 pana la inceputul 
anului fiscal 2011 si ca, pentru mai mult de jumatate dintre ele, reducerile au fost mai mari de 10 la suta.  

Asadar, cum pot functiona bibliotecile in aceasta perioada dificila din punct de vedere economic? 
Ele trebuie sa ofere mai multe servicii complexe unui numar mai mare de utilizatori, dar cu fonduri 
mai putine.

O idee, discutata intr-un articol din octombrie 2010 publicat de Wall Street Journal (Noile tehnologii 
determina bibliotecile sa se dispenseze de bibliotecari) si mentionat in raportul ALA, a fost infiintarea 
chioscurilor cu autoservire.  Nu cred ca aceea este o optiune pe care multi dintre noi ar accepta-o.

Parerea mea este ca o alternativa mai buna ar putea fi extinderea programului de voluntariat in biblioteci 
si crearea grupurilor de Prieteni ai Bibliotecii.

Nu toata lumea considera ca implicarea voluntarilor este o idee buna.  Exista bibliotecari care vad in 
voluntari o amenintare pentru serviciul lor si cred ca activitatea bibliotecii ar avea de suferit.  De 
asemenea, ei declara ca timpul petrecut cu instruirea si verificarea voluntarilor micsoreaza timpul pe care 
il au la dispozitie pentru indeplinirea propriilor sarcini profesionale.  Cativa bibliotecari mentioneaza 
problemele potentiale de raspundere legala asociate cu implicarea voluntarilor in activitatea bibliotecii. 
Consider ca aceste aspecte se pot rezolva si ca beneficiile pe care le aduc voluntarii sunt mult mai 
importante.

Cel mai convingator argument pro voluntari este faptul ca voluntarii pot da mai mult timp personalului 
calificat sa dobandeasca noi abilitati profesionale si sa indeplieasca alte sarcini.  Avand mai mult timp la 
dispozitie, bibliotecarii pot tine pasul cu progresele inregistrate de tehnologia informatiei, se pot informa 
in legatura cu noi resurse digitale valoroase si modalitati moderne de comunicare cu utilizatorii. 
Personalul bibliotecii poate sa aloce mai mult timp consultatiilor de referinte si sa evalueze “situatiile 
particulare si lacunele in cunostintele clientilor ”.

Reconditionarea cartilor, imprumutul, asezarea la raft si prezentarea bibliotecii sunt servicii de baza, dar  
importante, care pot fi oferite cu succes de catre voluntari pentru a elibera personalul bibliotecii si a 
facilita furnizarea unor servicii de calitate utilizatorilor (de ex. raspunsuri la intrebari complexe de 
referinte, mai multe aparitii publice si organizarea unor evenimente pentru comunitate).

O alta modalitate buna de implicare a voluntarilor este folosirea abilitatilor lor in tehnologia informatiei. 
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Numai directionarea unui utilizator catre un calculator sau un website nu este un serviciu suficient in 
zilele noastre.  Elementul uman poate fi decisiv, in mod special in procesul dificil de clarificare a cererii si 
selectare a cuvintelor cheie potrivite cercetarii.  De asemenea, utilizatorii care au retineri in folosirea 
tehnologiei vor fi mult avantajati daca se bucura de atentia unui voluntar cu abilitati tehnice.

O idee excelenta despre care am citit a fost pusa in practica de Pittsford Community Library (Biblioteca 
locala din Pittsford, NY).  Ea foloseste instructori adolescenti – cu abilitati timpurii in folosirea 
calculatorului – pentru a oferi asistenta individualizata utilizatorilor bibliotecii.

Asociata cu eforturile sustinute ale bibliotecilor de a furniza servicii de referinte online, implicarea 
voluntarilor cu pregatire profesionala diversa poate fi de mare ajutor.  Ei pot lucra de la propriile 
calculatoare ca voluntari virtuali si pot prelua intrebarile din domeniile pe care le cunosc.  Numai simpla 
confirmare a primirii solicitarii este importanta pentru un utilizator, care poate conta pe asistenta 
profesionala in timp scurt. 

Voluntarii sunt apreciati si pentru contributia lor programele bibliotecii.  Ei au formatii profesionale 
diferite; au perspectiva utilizatorului; ei pot avea idei valoroase pentru ca fac parte din comunitate si au 
conexiuni in cadrul ei.

Revistele de biblioteconomie americane contin articole cu multe idei bune despre cum se organizeaza 
programe de voluntariat de succes, care pot avea un impact semnificativ in comunitate si pot imbunatati 
activitatea personalului din biblioteca.  Puteti gasi idei care sa va inspire si pe site-urile bibliotecilor 
publice americane.  Exista cateva componente esentiale ale unui sistem eficient de lucru cu voluntari:

- Recrutare: se face in conformitate cu misiunea bibliotecii; trebuie selectati numai voluntarii cu 
cea mai buna calificare, in urma unei evaluari atente;

- Instruire si coordonare: pentru a avea un corp de voluntari de succes, sunt importante o formare 
serioasa, o monitorizare corecta si comunicarea continua; intotdeauna, un grup de voluntari cu 
niveluri diferite de pregatire trebuie condus de un coordonator de servicii oferite de voluntari;

- Motivare si recunoastere: este vital sa li se explice voluntarilor ca munca lor contribuie la 
indeplinirea misiunii bibliotecii; este esential ca ei sa ramana motivati dandu-li-se mai mult 
control asupra activitatilor proprii, incredintandu-li-se rolul de coordonator al proiectelor 
complexe ale bibliotecii alaturi de bibliotecari, invitandu-i la sedintele personalului si conducerii 
bibliotecii, atunci cand este cazul; un alt mod de a dovedi voluntarilor apreciere fata de eforturile 
lor este a le multumi pentru munca si a organiza petreceri spre recunoasterea sprijinului lor.
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Dati-mi voie sa va prezint cateva exemple de programe de voluntariat foarte bune din bibliotecile din 
S.U.A.  Informatiile de mai jos se gasesc pe site-ul Bibliotecii Charlotte Mecklenburg din Carolina de 
Nord.

O poveste de exceptie are nevoie de personaje de exceptie

Fii voluntar la biblioteca ta publica si descopera-ti puterea de a schimba lucrurile

Multumim pentru interesul de a lucra ca voluntar la Biblioteca Charlotte Mecklenburg.  Date fiind  
reducerile semnificative de buget din ultimii cativa ani, Biblioteca s-a confruntat cu reduceri de  
personal de pana la 40% din angajati.  Biblioteca are nevoie mai mult decat oricand de voluntari care  
sa ajute personalul sa ofere in continuare serviciile pe care comunitatea noastra s-a obisnuit sa le  
astepte si sa le aprecieze.

Serviciul de imprumut are cea mai mare nevoie de ajutoare, care pot dona din timpul lor, in mod  
regulat, doua sau trei ore pe saptamana, pe o perioada de 6 luni.  Daca ai 14 ani sau mai mult, poti sa  
sortezi si sa asezi  materiale la raft si crezi ca bibliotecile sunt importante pentru comunitate,  
Biblioteca Charlotte Mecklenburg ar dori sa te alaturi echipei noastre!  Vezi mai jos pentru ce avem  
nevoie de voluntari si completeaza o solicitare online.

Biblioteca ta publica te invita, de asemenea, sa-ti aduci contributia, oferindu-ti abilitatile si experienta  
comunitatii tale; cateva moduri in care poti sa te faci util sunt: sa duci cartile imprumutate acasa unor  
persoane in varsta care nu se pot deplasa, sa ajuti la organizarea programelor pentru copii si adulti  
sau sa predai cursuri de folosire a calculatorului.  Afla despre activitatile minunate de voluntariat prin  
care poti sa sprijini Biblioteca Charlotte Mecklenburg si implica-te astazi!
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La sectiunea “Activitati deschise voluntarilor”, biblioteca prezinta o lista care cuprinde urmatoarele 
posturi: ajutor pentru livrarea de carti donate pentru consituirea unor mici colectii, asistent la biroul 
referinte, asistent pentru servicii informatice, instructor pentru utilizarea tehnologiei in biblioteca, asistent 
pentru serviciul imprumut – sambata, designer de expozitii, asistent tehnic, asistent pentru prelucrarea 
publicatiilor, asistent pentru primirea utilizatorilor, asistent pentru programele de lectura pentru copii, 
voluntar pentru evenimente speciale, vorbitor de spaniola/engleza (bilingv) inclusiv profesor, instructor de 
limba spaniola.  Fiecare din aceste posturi pentru voluntari este descris separat, cu detalii despre program, 
responsabilitati, calificare, cunostinte necesare, formare/ training si “beneficii”, ca de exemplu: obtinerea/ 
formarea de noi abilitati si recunoasterea muncii ca voluntar, largirea orizontului social, serviciul in 
beneficiul comunitatii, cunoasterea ultimelor aparitii editoriale, aprecierea pentru contributia la succesul 
bibliotecii publice din comunitate.

Alaturi de persoanele in varsta, casnice si de parinti, tinerii formeaza una dintre cele mai largi categorii de 
voluntari din Statele Unite.  De obicei, liceenii lucreaza ca voluntari fiindca acest lucru este obligatoriu in 
vederea absolvirii studiilor.  Bibliotecile profita mult de aceasta oportunitate!  Relationarea cu liceele 
locale pentru recrutarea/ atragerea de voluntari ar fi o solutie buna nu numai pentru a informa un public 
important despre serviciile bibliotecii, dar si de a oferi tinerilor un loc unde sa le faca placere sa fie 
voluntari.  Cand merg in vizite la scoli si ma intalnesc cu studenti, ei imi cer mereu sugestii despre unde si 
cum sa faca voluntariat, asa incat cred ca veti gasi un public tanar receptiv la voluntariat.

Voluntarii nu trebuie sa lucreze neaparat in biblioteca.  Organizatiile Prietenii Bibliotecii sunt grupuri 
non-profit, constituite la nivel de comunitate, care sprijina programele bibliotecii, organizeaza activitati 
de strangere de fonduri pentru scopuri speciale, lucreaza in proiecte si promoveaza biblioteca in 
comunitate.  Iata cum isi explica/ definesc “Prietenii Bibliotecii Charlotte Mecklenburg” misiunea:

Prietenii Bibliotecii cred ca forta unei biblioteci sta nu doar in colectia sa de carti si alte materiale, ci  
si in programele si serviciile sale.  “Prietenii” considera, de asemenea, ca bibliotecile sunt pentru toti –  
oameni de toate varstele, indiferent de venituri, origine etnica, din toate zonele care constituie  
comunitatea.  “Prietenii” isi insusesc misiunea profesata de Biblioteca Charlotte Macklenburg: de a  
largi orizontul intelectual al oamenilor, de a-i face puternici si independenti, de a imbunatati viata  
comunitatii.

“Prietenii” inteleg ca o natiune libera si calitatea de cetatean liber depind de schimbul liber de idei si  
ca o biblioteca publica este in serviciul oricarui cetatean, oferindu-i posibilitatea de a invata si de a se  
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dezvolta fara oprelisti”.

De obicei, grupurile Prietenii Bibliotecii organizeaza donatii de carte si vanzari de carte in beneficiul 
bibliotecii, conduc librarii sau magazine de suveniruri si gazduiesc evenimente culturale si activitati 
pentru membrii comunitatii pentru a strange fonduri suplimentare pentru biblioteca.  La nivel national, 
ALA incurajeaza si sprijina formarea si dezvoltarea de grupuri Prietenii Bibliotecii si Fundatii pentru 
Biblioteci, le ofera acces la informatii utile, precum si idei pentru strangere de fonduri si evenimente 
promotionale si le pune la dispozitie materiale si sprijin in activitatea lor in favoarea bibliotecilor publice 
la nivel local, de stat si national.

Ma apropii de finalul prezentarii mele, dar nu voi incheia inainte de a va incuraja sa folositi ajutorul 
voluntarilor in biblioteca.  Ei vor imbunatati valoarea serviciilor din bibliotecile dvs.; ei vor face ca 
vizibilitatea bibliotecilor dvs. sa creasca in interiorul comunitatii; ei vor imbogati experienta dvs. 
profesionala.  Si nu uitati sa folositi orice ocazie pentru a le multumi pentru contributia lor, deoarece 
“Voluntarii nu au neaparat timp; ei pun suflet” – asa sum spunea Elizabeth Jarrett Andrew, instructor de 
scriere care locuieste in Minnesota.  Pentru acesti oameni, aprecierea dvs. inseamna mult.

Va multumesc pentru atentie.  As dori, de asemenea, sa multumesc ANBPR pentru ca m-a invitat sa 
particip la conferinta dvs. anuala.  Va doresc mult succes la conferinta!

Inchei invitandu-va sa vizionati un scurt film – “Voluntarii construiesc o zi de maine mai buna: Prietenii 
Bibliotecii” (http://www.youtube.com/watch?v=6vXVz9PYMVQ) – creat de Prietenii Bibliotecii din 
Alexandria, Minnesota.  Sper ca va va inspira!
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