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Abstract
The study emphasize the activity dynam-

ics of public libraries during the last years and 
practically represents a continuation of a simi-
lar study realized in 2008. The analysis of the 
dynamics of human resources, collections, 
spaces, endowment with modern informa-
tion and communicative technologies dem-
onstrates that public  libraries didn’t pass the 
period of stagnation, extending over many 
years. The study about libraries, realized on the 
basis of the most important indicators of per-
formance, are strong argument in this sense: 8 
libraries maintained their top position and just 
2 have given way to other libraries. The exami-
nation is reserved for continuous professional 
training is very serious problem the solving of 
which depends, mostly, of the changing of li-
brarian area.

Keywords: activity dynamics, statistic, 
human resources, services, places, modern in-
formation and communicative technologies, 
continuous professional training.

*  *  *
În anul 2008 a fost elaborat şi publi-

cat studiul Statistica, vector de imagine 
(http://www.slideshare.net/cdbclub/statisti-
ca – 2829 accesări la 07.03.2013), în care 
se făcea o analiză a indicilor de bază şi a 
indicatorilor de performanţă privind acti-
vitatea bibliotecilor publice din ţară, com-
parată cu activitatea bibliotecilor din alte 
ţări, precum şi cu standardele şi recoman-
dările forumurilor internaţionale de profil, 
în special recomandările iFLA/uNEsCo 

privind dezvoltarea serviciilor oferite de 
bibliotecile publice. Între timp, în anul 
2010, a fost publicată o nouă ediţie iFLA/
uNEsCo privind serviciile bibliotecii publi-
ce, care include aspecte noi ale activităţii 
bibliotecare, în special, ce ţin de valoarea 
bibliotecii publice, iar terminologia speci-
fică domeniului biblioteconomie şi ştiinţa 
informaţiei este ajustată tendinţelor actu-
ale de dezvoltare. În studiul menţionat a 
fost făcut şi un clasament al bibliotecilor 
cu cele mai bune rezultate în activitatea 
de dezvoltare a serviciilor, la baza căruia a 
stat metodologia aplicată în studiul LiBE-
CoN (un studiu internaţional axat pe cer-
cetarea economiei de bibliotecă) pentru 
clasamentul ţărilor cu cele mai dezvoltate 
servicii pentru publicul larg de utilizatori. 
La cinci ani după efectuarea studiului, ani 
în care bibliotecile au străbătut o puterni-
că criză financiară, se impunea un studiu 
nou pentru a scoate în relief care au fost 
tendinţele de creştere sau descreştere în 
domeniu, care sunt problemele ce s-au 
acumulat şi ce trebuie de întreprins în 
vederea diminuării în timp a efectelor 
negative provocate de acestea. Accente-
le importante în studiu au fost puse pe: 
resursele umane, formarea profesională 
continuă, dezvoltarea colecţiilor, dotarea 
cu tehnologii şi accesul internet, utilizarea 
serviciilor, biblioteci şi spaţii de amplasa-
re. A fost, de asemenea, realizat şi un nou 
clasament al bibliotecilor cu cele mai bune 
servicii pentru public, ale cărui rezultate 
sunt prezentate în finalul studiului.
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Notă 
Studiul a fost elaborat în baza situaţiilor 

statistice din ultimii cinci ani, sistematizate 
de Centrul Statistici şi Sondaje (şef Valentina 
Popa) şi Secţia Dezvoltare în Bibliotecono-
mie (şef Ecaterina Dmitric) din componenţa 
Direcţiei Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteco-
nomie, BNRM, precum şi a documentării, ana-
lizei publicaţiilor de specialitate, discuţiilor cu 
experţi în domeniu, studii adiacente etc.

Resursele umane
Problema resurselor umane se numără 

printre problemele majore cu care se con-
fruntă comunitatea bibliotecară. Şi nu nu-
mai bibliotecile publice, dar toate categori-
ile de biblioteci. Comitetul ACRL (Research 
Planing and Rewiew Committee), care o 
dată la doi ani face o trecere în revistă a pro-
blemelor bibliotecilor din învăţământul su-
perior din suA, în baza analizei literaturii de 
specialitate, participării la conferinţe, con-
tactării specialiştilor familiarizați cu situaţia 
din învăţământul superior, şi publică topul 
a zece tendinţe şi probleme în activitatea 
bibliotecilor universitare, în materialul 2012 
top ten trends in academic libraries (http://
crln.acrl.org/content/73/6/311.full) constată 
că în topul problemelor specifice instituţiei 
bibliotecare se află cele ce ţin de personal. 

Pentru modelarea bibliotecii în cores-
pundere cu schimbările sociale, evoluţia şi 
modernizarea tehnologiilor şi necesităţile 
utilizatorilor bibliotecile au nevoie de bi-
bliotecari competenţi.

În perioada la care se face referire în 
studiu s-a înregistrat o scădere constan-
tă, deşi nesemnificativă, a numărului de 
bibliotecari, inclusiv în echivalent norme 
întregi, respectiv: 2008 – 2506 bibliote-
cari (2390 echivalent norme întregi, e.n.î.); 
2009 – 2504 (2369 e.n.î.); 2010 – 2470 
(2336 e.n.î);  2011 – 2458 (2305 e.n.î.); 2012 
– 2431 (2157 e.n.î.).

Diferenţa dintre numărul maxim de 
bibliotecari, înregistrat în anul 2008, şi nu-
mărul minim, înregistrat în anul 2012, este 
de 75 de bibliotecari. Dată fiind perioada 

de criză financiară, cifra nu este una sem-
nificativă. Mult mai serioasă este diferenţa 
dintre bibliotecari echivalent norme între-
gi, care a scăzut cu 233 unităţi (aproximativ 
10 % din numărul total de bibliotecari) şi 
scoate în relief faptul că foarte mulţi bibli-
otecari muncesc pe normă incompletă, iar 
aceasta deja implică calitatea activităţii. Pe 
fonul acestor scăderi se evidenţiază creş-
terea numărului de bibliotecari cu studii 
superioare, de la 1195 în 2008 la 1276 în 
2012. A crescut, dar nu atât de semnifica-
tiv, şi numărul bibliotecarilor cu studii su-
perioare de specialitate: de la 770 în anul 
2009, la 792 în anul 2012. o scădere des-
tul de accentuată a înregistrat numărul 
de bibliotecari cu studii medii, inclusiv de 
specialitate: de la 1311 în 2008, la 1155 în 
anul 2012 şi, respectiv, bibliotecarii cu stu-
dii medii de specialitate de la 811 în anul 
2008 la 645 în anul 2012. Această scădere 
poate fi explicată prin faptul că specialiştii 
cu studii medii se retrag din câmpul mun-
cii prin pensionare, iar Facultatea de Biblio-
teconomie şi Ştiinţa informării a Colegiului 
de Arte de la soroca, care şi-a reluat activi-
tatea de câţiva ani, încă nu are capacitatea 
de a acoperi golul format.

La capitolul număr de bibliotecari, 
media pe ţară demonstrează o situaţie 
destul de bună. iFLA-uNEsCo recomandă 
o unitate de bibliotecar echivalent normă 
întreagă la 2500 de persoane. Media înre-
gistrată la noi este de 1650. sub acest as-
pect lucrurile nu s-au schimbat prea mult. 
În anul 2008 media era de 1500 locuitori la 
un bibliotecar echivalent normă întreagă. 

un număr mai mare de bibliotecari 
decât cel recomandat de forumurile de 
profil ar putea fi justificat dacă este însoţit 
de un număr mare de utilizatori, împru-
muturi, vizite, referinţe, evenimente cul-
turale şi ştiinţifice, activităţi de instruire a 
utilizatorilor per bibliotecar, extinderea 
serviciilor în spaţiul virtual, crearea conţi-
nuturilor şi diseminarea online a acestora 
etc. sub acest aspect situaţia evoluează 
foarte lent. Cu toate schimbările care s-au 
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produs în ultimii ani, unui bibliotecar îi re-
vin în medie 427 de utilizatori, volum de 
muncă mult mai mic decât recomandările 
existente, deşi trebuie să remarcăm că cifra 
este în continuă creştere, chiar dacă este 
puţin semnificativă. situaţia ar putea să se 
schimbe radical odată cu perfectarea evi-
denţei activităţii bibliotecare, prin extinde-
rea spre spaţiul virtual.

Formarea profesională continuă
Marea problemă a bibliotecilor ţării 

este formarea profesională continuă. Bibli-
oteca actuală are nevoie de personal care 
să poată face faţă noilor probleme printr-o 
abordare creativă, angajând personal nou 
sau dezvoltând competenţele personalului 
existent. Marea majoritate a bibliotecarilor 
din bibliotecile publice nu posedă compe-
tenţele necesare pentru activitatea în con-
diţiile erei digitale. Formarea profesională 
continuă, dezvoltarea profesională perso-
nală, angajarea pe posturile vacante sau 
pe posturile noi a unor persoane care deţin 
competenţele necesare Erei Digitale, per-
fecţionarea calificării personalului existent 
sunt căile esenţiale prin care bibliotecile 
pot să-şi formeze personalul de care au ne-
voie. Formarea profesională continuă este 
cea mai sigură cale de dezvoltare a com-
petenţelor, de schimbare a mentalităţii, a 
atitudinilor, valorilor şi comportamentului. 
importanţa creării unui sistem instituţiona-
lizat de formare profesională continuă este 
accentuată şi de faptul că din numărul total 
de bibliotecari, care activează în bibliotecile 
publice, doar 59 % deţin studii superioare 
sau studii medii de specialitate. 

Pentru managerii bibliotecilor este 
foarte important să înţeleagă care este di-
ferenţa dintre competenţele reale, pe care 
bibliotecarii le deţin la momentul actual şi 
competenţele necesare la care trebuie să 
ajungă, pentru a activa eficient în cores-
pundere cu tendinţele societăţii Cunoaş-
terii şi necesităţile utilizatorilor.

În ultimii ani puţini lucrători ai bibliote-
cilor publice au avut şansa să-şi actualizeze 

competenţele sau să dobândească compe-
tenţe noi, participând la cursuri de instruire 
de lungă sau de scurtă durată. Actualizarea 
şi dezvoltarea competenţelor s-a bazat, în 
mare parte, pe simpozioanele, conferinţele, 
seminarele de nivel naţional, zonal sau lo-
cal, instruirea la locul de muncă şi pe auto-
instruire. Cum pot deveni profesionişti de-
săvârşiţi, nişte bibliotecari care nu cunosc 
ce se întâmplă „în afara pătratului”? 

situaţia se agravează şi prin faptul că 
majoritatea bibliotecilor n-au posibilitatea 
să viziteze alte biblioteci, nu cunosc sufici-
ent de bine limbile străine pentru a urmări 
ce se întâmplă în bibliotecile lumii.

După sistarea, în anul 2006, a activită-
ţii Şcolii de Biblioteconomie din Moldova, 
susţinută financiar de Fundaţia „soros-
Moldova” şi „open society”, în cadrul căreia 
pe parcursul celor şase ani de existenţă au 
fost organizate 158 de acţiuni de instruire, 
axate pe 70 de subiecte şi au fost instruiţi 
3545 de bibliotecari, procesul de formare 
profesională continuă a fost lipsit de o aco-
perire la nivel naţional.

În anul 2012 au fost făcute primele în-
cercări de creare a unui sistem de formare 
profesională continuă a bibliotecarilor de 
către universitatea de stat din Moldova. 
Cum se vor desfăşura lucrurile, rămâne 
încă de văzut. 

o schimbare esenţială în acest sens este 
legată de Programul Biblioteci globale în Mol-
dova – NovATECA. La 23 mai 2012 a avut loc 
lansarea oficială a proiectului, urmată de o 
perioadă de înviorare a activităţii bibliote-
carilor, dictată de implicarea în completarea 
formularelor pentru concursul de selectare 
a celor 12 raioane şi, respectiv, 68 de biblio-
teci, care au fost acceptate în proiectul-pilot. 
Concomitent, au fost selectate şi cele şase 
centre regionale de formare (CRF) şi câte doi 
formatori pentru fiecare din aceste centre. În 
perioada 26 noiembrie – 7 decembrie 2012 
au avut loc Cursurile de formare a formato-
rilor, la care trainerii selectaţi au fost iniţiaţi 
în metodele moderne de instruire şi în par-
ticularităţile utilizării tehnologiilor moderne 
de informare şi comunicare în activitatea 
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bibliotecară. În zilele de 22-23 ianuarie 2013 
a avut loc testarea finală a formatorilor cen-
trelor regionale de formare. În lunile februa-
rie-martie (12 februarie – Leova, 26 februarie 
– Ceadâr-Lunga, 20 februarie – Căuşeni, 27 
februarie – ungheni, 28 februarie – soroca, 
13 martie – orhei) au avut loc inaugurările 
celor şase centre regionale de formare şi 
persoanele certificate au început instruirea 
bibliotecarilor. Acest nucleu de formatori va 
avea de jucat un rol deosebit în diversifica-
rea serviciilor pentru utilizatori, iar cel mai 
important serviciu pe care bibliotecile, do-
tate cu calculatoare, îl pot oferi pentru mo-
ment este instruirea utilizatorilor în vederea 
utilizării tehnologiilor. 

Pentru început, în CRF vor fi instruiţi pes-
te 100 de bibliotecari din bibliotecile selec-
tate în etapa-pilot a Programului NovATECA, 
după care vor urma bibliotecarii din bibliote-
cile care nu au fost selectate în proiectul-pi-
lot, dar au în dotare calculatoare şi alte teh-
nologii, mai apoi bibliotecarii care nu dispun 
încă de calculatoare în biblioteci, dar le pot 
utiliza la domiciliu, în instituţiile publice din 
localitate etc. şi care vor să înveţe. 

Pentru comunicarea în mediul gru-
pului de formatori a fost creat un grup 
pe Facebook (http://www.facebook.com/
groups/trainerinovateca), „destinat comu-
nicării între trainerii programului NovA-
TECA, între trainerii NovATECA şi membrii 
comunităţii bibliotecare din Republica 
Moldova” şi un grup NovATECA pe skype.

CRF deja sunt o realitate, cu un câmp 
de activitate bine definit şi sarcini concre-
te: instruirea bibliotecarilor în vederea uti-
lizării Ti şi diversificarea serviciilor pentru 
public în baza lor.

Dar deja de pe acum trebuie de gândit 
asupra sustenabilităţii CRF şi crearea unui 
sistem instituţionalizat de formare profesi-
onală continuă, care să coordoneze activi-
tăţile la nivel naţional.

Într-un interviu pentru revista Dilema 
veche, intitulat Mă impresionează pasiunea 
oamenilor (http://dilemaveche.ro/sectiu-
ne/tema-saptamanii/articol/ma-impresio-
neaza-pasiunea-oamenilor-interviu-paul-

andre-baran), Paul-Andre Baran, directorul 
Programului Biblionet România, menţiona 
printre cele mai mari probleme, întâmpi-
nate în perioada realizării programului, 
relaţia incompletă dintre Biblioteca Naţi-
onală şi bibliotecile judeţene şi că pe final 
de program intenţionează să creeze un 
Centru Naţional de Training la Biblioteca 
Naţională a României.

La noi nu există probleme de acest 
gen, pentru că pe parcursul anilor BNRM a 
menţinut şi a dezvoltat nişte relaţii corecte 
şi trainice cu bibliotecile publice ale ţării, 
achitându-se cu onoare de responsabili-
tatea de a „corela activitatea bibliotecilor 
publice”, stipulată în Legea cu privire la bi-
blioteci. Relaţiile BNRM cu bibliotecile pu-
blice au fost bazate întotdeauna pe profe-
sionalism, corectitudine, încredere, ajutor 
reciproc şi la acest capitol nu pot exista 
niciun fel de obstacole serioase. Biblioteci-
le publice pot conta pe ajutorul BNRM în 
realizarea oricărui proiect de interes pen-
tru biblioteci şi proiectul NovATECA nu re-
prezintă o excepţie. 

Ţările care au început implementarea 
Programului Biblioteci globale înaintea 
noastră au acumulat deja o experienţă bo-
gată din care pot fi preluate unele practici 
de calitate. Participarea în programul Bibli-
oteci globale a favorizat schimbări serioase, 
mai ales, pe segmentul instruirea bibliote-
carilor.

În Mexic, de exemplu, instruirea cu 
frecventarea unor cursuri faţă-n faţă este 
foarte scumpă, din cauza cheltuielilor de 
deplasare. Pentru a rezolva problema, Di-
recţia generală biblioteci publice a creat o 
versiune nouă a cursului de bază cu utiliza-
rea a două metode de instruire la distanţă:
1) un tutorial cu un ghid de învăţare pe 

DvD;
2)  un model de instruire online pentru 

bibliotecarii conectaţi la internet (în 
bibliotecă sau acasă). 

Aceste metode noi permit instruirea a 
mai mult de 50 % de bibliotecari, în funcție 
de materialele care trebuie difuzate şi de 
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cursurile oferite. Metodele permit oferirea 
unor teme noi de curs, care anterior se ofe-
reau doar în regim faţă-n faţă.

unele ţări au folosit pentru formarea 
formatorilor taineri invitaţi din afara dome-
niului. Această modalitate s-a încununat de 
succes, mai ales în Letonia, ţară care a imple-
mentat un program de instruire de 140 de 
ore pentru 1800 de bibliotecari în şapte luni. 

Bulgaria a ales să folosească trainerii 
din rândul bibliotecarilor, care a permis 
echipei să influenţeze îmbunătăţirea in-
frastructurii de instruire existentă. Ei au ela-
borat materiale şi un program propriu de 
instruire cu ajutorul a 15 traineri principali 
care au acoperit patru teme: TIC, Manage-
mentul bibliotecii, Servicii pentru utilizatori şi 
Abilităţi de soft. Polonia de asemenea a dat 
preferință trainerilor din afara domeniului. 
România a ales un model mixt.

ucraina, pe lângă reţeaua de centre re-
gionale de instruire, care permite echipei 
de traineri să acopere toate regiunile ţării, 
a creat un Centru Naţional de Formare ce 
are scopul de a organiza şi a aproba pro-
gramele de instruire, precum şi a învăţa 
trainerii din centrele regionale de instruire. 
Autorii programelor de instruire au fost se-
lectaţi în bază de concurs din rândul celor 
mai proeminenţi experţi de bibliotecă din 
ucraina. Centrul Naţional de Formare orga-
nizează instruiri în 24 centre regionale de 
formare care, la rândul lor, instruiesc bibli-
otecarii din întreaga ţară. Centrul Naţional 
de Formare învaţă trainerii din centrele re-
gionale de formare metodele de instruire 
şi cum să rezolve problemele logistice de 
instruire – determinarea priorităţilor, ela-
borarea materialelor, formarea grupurilor, 
invitarea participanţilor etc.

Dezvoltarea colecţiilor
În anii 2008-2012, colecţiile bibliote-

cilor publice au cunoscut o uşoară des-
creştere, de la 17120,0 în 2008 la 16901,1 
în anul 2012. Concomitent, a sporit ritmul 
de creştere a publicaţiilor în limba română, 
de la 7642,3 în anul 2008 la 7954,2 în anul 
2012, ponderea acestora în raport cu fon-
dul total de publicaţii constituind în anul 

2012 aproximativ 47 %. În anii examinaţi a 
crescut treptat numărul achiziţiilor, inclusiv 
al publicaţiilor în limba română, de la 344,3 
şi, respectiv, 270,5 în anul 2008 la 422,0 şi, 
respectiv, 365,0 în anul 2012. sporirea nu-
mărului de achiziţii a influenţat rata medie 
de înnoire a fondului care era în anul 2012 
de aproximativ 40 de ani, oscilând între 
50 de ani în 2008, 65 de ani în 2009, 54 de 
ani în 2010 şi 57 de ani în 2011. Este cea 
mai bună situaţie înregistrată în ţară, deşi 
mult mai mare decât recomandările iFLA/ 
uNEsCo, de 7-10 ani. Media pe ţară, pe pe-
rioada celor cinci ani examinaţi, a constitu-
it aproximativ 50 de ani.

unicul indicator constant în toţi aceş-
ti ani a rămas indicele mediu de circulaţie 
a fondului care constituie 1,2. Conjugat 
cu indicele mediu de înnoire a fondului, 
acesta scoate în evidenţă calitatea colec-
ţiilor şi gradul de învechire a acestora. un 
alt indice, care pe parcursul acestor ani a 
rămas constant, este numărul de publicaţii 
per bibliotecă, care constituie aproximativ  
12 300. Rămâne extrem de scăzut numărul 
achiziţiilor pe cap de locuitor, care a consti-
tuit în anul 2012 aproximativ 0,11 sau 118 
cărţi la 1000 de locuitori, în timp ce iFLA/
uNEsCo recomandă 0,25 sau 250 cărţi la 
1000 de locuitori. o scădere esenţială a în-
registrat indicele mediu de lectură care a 
ajuns la 21,8 în anul 2012, deşi pe parcursul 
anilor precedenţi media a fost de 24,4.

La negocierea bugetului pentru achi-
ziţia de publicaţii trebuie luată ca bază for-
mula de calcul folosită în practica bibliote-
cară internaţională: total populaţie × 0,25 
(× preţul mediu al unei cărţi). Este clar, că 
puţini vor fi cei care se pot măcar apropia 
de sumele necesare, dar ca orientare aceas-
tă formulă trebuie luată în calcul. Costul 
mediu al unei cărţi în anul 2012 a fost în 
BNRM de 175 de lei; la ungheni – 49 de lei; 
la soroca – 42 de lei, la orhei – 73 de lei me-
dia pe raion şi 68 de lei media în Biblioteca 
Publică Raională „A. Donici”, la Chişinău – 
68,49 de lei. Diferenţa de preţuri se expli-
că prin faptul că bibliotecile din teritoriu 
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achiziţionează mai multe cărţi pentru copii, 
preţul cărora este relativ mai mic.

Descreşterea volumului de publicaţii se 
datorează eliminărilor, numărul cărora a de-
păşit numărul intrărilor. iar acest proces este 
unul logic atât timp, cât rata medie de înno-
ire a fondului este mult peste limita reco-
mandărilor. Curăţarea colecţiei de publicaţii-
le depăşite fizic şi moral trebuie să constituie 
o grijă aparte a managerilor bibliotecilor 
publice. o eficientizare în acest sens ar duce 
la îmbunătăţirea calităţii servirii, îmbunătăţi-
rea spaţiilor de amplasare, îmbunătăţirea 
aspectului estetic etc. La acest capitol bibli-
otecile au rezerve, indicele de performanţă 
cărţi total per capita constituind 4,7, indice 
care se menţine pe parcursul mai multor ani, 
recomandările fiind de 1,5-2,5.

o altă problemă foarte serioasă a bi-
bliotecilor publice o constituie insuficienţa 
publicaţiilor cu grafie latină. În anul 2012 
publicaţiile cu grafie latină au constituit 
27,8 % din fondul total de publicaţii, cel 
mai bun indicator – 61,7 % – fiind înregis-
trat la străşeni, şi 60,8 % din fondul total 
de publicaţii în limba română, cel mai bun 
indicator – 98,0  – înregistrat la Chişinău. 
În uTA Găgăuzia acest indicator este de  
100 %, dar aici specificul este un pic altul 
decât în celelalte localităţi.

Este o creştere nesemnificativă pentru 
că în anul 2011 publicaţiile cu grafie lati-
nă au constituit 26,9 % din fondul total şi  
58,6 % din fondul publicaţiilor în limba de 
stat.

Aceste cifre ar trebui să constituie un 
subiect aparte în procesul de negociere a 
bugetului pentru achiziţii, dar şi o atenţi-
onare serioasă pentru politica editorială şi 
industria cărţii a ţării.

Dotarea cu tehnologii moderne de 
informare şi comunicare şi accesul la 
internet

Pe fonul problemelor cu care se con-
fruntă bibliotecile ţării se evidenţiază foar-
te serios în continuare dotarea cu tehno-
logii de informare şi comunicare. Conform 

sondajelor, doar 7 % de utilizatori accesea-
ză bibliotecile publice prin internet. o cifră 
alarmantă pentru biblioteci este numărul 
extrem de mic al respondenţilor care uti-
lizează internetul în bibliotecă. Doar 3 % 
dintre aceştia raportează că utilizează acest 
serviciu în biblioteci (şi oficii poştale). Potri-
vit studiului sociologic Fişele de raportare a 
cetăţenilor. Republica Moldova, bibliotecile 
sunt la acest capitol pe ultimul loc din cele 
30 de instituţii care prestează servicii publi-
ce. Cei mai mulţi dintre respondenţi – 66 % 
– accesează internetul acasă. Cifra extrem 
de mică se explică prin nivelul scăzut de 
automatizare şi de informatizare a servici-
ilor bibliotecilor publice. Din cele 1374 bi-
blioteci publice, la începutul anului 2013, 
doar 336 deţineau computere şi doar 220 
biblioteci erau conectate la internet. Pentru 
a contacta serviciile bibliotecii, 94 % dintre 
respondenţi se deplasează la bibliotecă,  
9 % apelează prin telefon şi câte 4 % folo-
sesc poşta electronică sau pagina web a bi-
bliotecii. De remarcat însă că numărul bibli-
otecilor care deţin calculatoare se măreşte 
treptat, de la 191 în 2008 la 202 în 2009, la 
238 în 2010, la 278 în 2011 şi la 336 în 2012. 
s-a mărit treptat şi numărul de biblioteci 
conectate la internet de la 129 în 2008 la 
220 în 2012. Numărul total de calculatoare 
disponibile în bibliotecile publice în anul 
2012 a fost de 1132, din ele 831 conectate 
la internet. Potrivit calculelor, aproximativ 
24,4 % din totalul de biblioteci publice de-
ţin calculatoare şi 16 % sunt conectate la 
internet. Este foarte mare diferenţa dintre 
spaţiul urban şi rural unde procentul bibli-
otecilor deţinătoare de calculatoare este 
de numai 18 % şi doar 9 % de biblioteci au 
acces la internet. Este o discordanţă foarte 
mare între oferta bibliotecilor şi necesităţi-
le utilizatorilor. Conform studiilor în jurul a 
55 % din populaţia ţării de 18 ani şi peste 
utilizează internetul. studiile arată, de ase-
menea, că nu toţi utilizatorii au un nivel de 
abilităţi foarte avansat. Aici se ascund mari-
le rezerve ale bibliotecilor.
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o schimbare la acest capitol se anun-
ţă a se produce în anul 2013, când prin 
proiectul-pilot NovATECA vor fi dotate cu 
calculatoare şi acces la internet 68 de bibli-
oteci din 12 raioane.

Este încă foarte mic numărul bibliote-
cilor care au creat site-uri sau bloguri. Dar 
deja putem vorbi despre un început de re-
ţea virtuală a bibliotecilor publice. Cele 71 
pagini web şi bloguri ale bibliotecilor, multe 
dintre care oferă şi full-textele publicaţiilor 
de specialitate editate de biblioteci, inclusiv 
site-ul BNRM, Blogul de biblioteconomie şi 
ştiinţa informării, blogul Bibliotecile publice 
din Republica Moldova, alte şapte bloguri 
dezvoltate de diverse secţii ale BNRM, si-
te-ul şi blogul Bibliotecii Naţionale pentru 
copii „ion Creangă”, cele 37 de site-uri şi blo-
guri ale BM „B.P. hasdeu”, paginile biblioteci-
lor pe diverse reţele de socializare formează 
reţeaua virtuală de informare şi comunicare 
profesională, care uneşte bibliotecarii ţării, 
indiferent de subordonare departamentală 
sau dimensiune geografică.

o explicaţie pentru creşterea lentă a 
numărului de site-uri şi bloguri create de 
bibliotecile publice, care nu ţin pasul cu 
creşterea numărului de biblioteci conec-
tate la internet, este lipsa specialiştilor în 
domeniul tehnologii informaţionale, dar 
şi insuficienţa competenţelor tehnologi-
ce ale bibliotecarilor. Dacă pentru site-uri 
mai complicate, pentru dezvoltarea cărora 
sunt necesare finanţe suplimentare ce nu 
se regăsesc în bugetele bibliotecilor, există 
explicaţie, atunci nu există niciun fel de ex-
plicaţii pentru crearea blogurilor, prin uti-
lizarea unor platforme gratuite, cum ar fi 
Wordpress. Blogul este practic acelaşi site, 
doar că pentru crearea lui nu sunt necesare 
cunoştinţe de programare.

Ca exemplu de eficienţă în utilizarea 
instrumentelor Web 2.0 poate servi Blogul 
de biblioteconomie şi ştiinţa informării 
(http://clubbib2.wordpress.com). Acesta a 
fost conceput ca o platformă de comunica-
re şi informare în domeniu, având ca obiec-
tiv-ţintă profesioniştii din biblioteconomie 

şi ştiinţa informării. Conform statisticilor 
furnizate de panoul de control (situaţia de 
la 07.03.2013), în mai puţin de trei ani de la 
lansare prin intermediului blogului au fost 
diseminate 1824 documente, informaţii, 
linkuri, structurate în 69 de categorii, care 
oferă posibilitatea căutării în arhivă. Blo-
gul a fost accesat de 115 674 ori. Cele mai 
multe accesări vin din ţară, dar numărul 
accesărilor din România, spania, suA nu 
este de neglijat. În anul 2012 printre cele 
mai accesate articole au figurat: Lansarea 
Programului Global Libraries în Moldova; 
Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia 
2012; Repertoriu de forme şi teme pentru 
programul FNCL, ediţia a II-a, 2012. interesul 
este evident pentru că aceste manifestări 
au fost printre evenimentele de importanţă 
majoră ale anului 2012.

Blogul de biblioteconomie este actua-
lizat, de obicei, şapte zile pe săptămână şi 
poate fi accesat 7/24. 

În discuţiile profesionale, prin postări, 
comentarii, se implică tot mai insistent şi 
bibliotecarii din spaţial rural, accesul că-
rora la informaţii şi evenimente este, sau 
a fost până la apariţia internetului, mai li-
mitat. În perioada la care facem referire au 
fost înregistrate 500 comentarii.

un alt exemplu, la fel de pozitiv, este 
site-ului SlideShare (http://www.slidesha-
re.net). Prin intermediul contului de pe si-
te-ul Slideshare, care are intrare directă de 
pe Blogul de biblioteconomie şi ştiinţa infor-
mării (http://www.slideshare.net/cdbclub) 
bibliotecarii din ţară pot accesa prezentă-
rile PowerPoint, de la activităţile ştiinţifice 
organizate la nivel naţional, zonal sau local, 
documente în formatele Word şi PDF, do-
cumente video etc. A fost practic creată o 
minibibliotecă de specialitate online. În con-
diţiile în care, din cauza penuriei financiare 
constante, bibliotecile pot edita publicaţiile 
seriale sau alte lucrări elaborate doar într-un 
tiraj foarte limitat, comunicarea informaţiilor 
şi a cunoştinţelor pe această cale este foarte 
importantă. un exemplu de eficienţă poa-
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te servi lucrarea Imaginea bibliotecii publice 
(http://www.slideshare.net/cdbclub/ima-
ginea-bibliotecii-publice) accesată de 6315 
ori, selecţia Citate despre cărţi (http://www.
slideshare.net/cdbclub/citate-carti) accesa-
tă de 4578 de ori, studiul Statistica ca vec-
tor de imagine (http://www.slideshare.net/
cdbclub/statistica) cu 2829 de accesări; pre-
zentarea PowerPoint Formarea profesională 
continuă: preocupări strategice (http://www.
slideshare.net/cdbclub/formarea-profesio-
nal-continu) – 2362 de accesări.

Utilizarea serviciilor oferite de bibli-
otecile publice

În ultimii cinci ani a oscilat semnificativ 
numărul utilizatorilor serviciilor bibliote-
care. utilizatorul unic a constituit în 2008 
– 847,7; în 2009 – 851,5; în 2010 – 839,1;  în 
2011 – 820,8; în 2012 – 921,4.

Corespunzător, a oscilat şi procen-
tul utilizatorilor raportat la numărul total 
al populaţiei, care a constituit în 2008 –  
19,5 %; în 2009 – 24; în 2010 – 23,3; în 2011 
– 23,1; în 2012 – 25,9 %.

Numărul de vizite a înregistrat o conti-
nuă scădere: 2008 – 8542,4; 2009 – 8287,7; 
2010 – 8254,0; 2011 – 7972,7; 2012 – 
7888,0.

A crescut, în schimb, numărul de vizite 
virtuale: 2008 – 647,1; 2009 – 870,0; 2010 – 
925,9; 2011 – 693,0; 2012 – 1871,6.

Numărul de împrumuturi a scăzut de 
la 20 527,0 în anul 2008 la 20 052,2 în anul 
2012. A crescut, în schimb, numărul de îm-
prumuturi în limba română de la 12 945,3 
în anul 2008 la 13 730,6 în anul 2012. Aces-
te cifre reflectă exact creşterea fondului to-
tal de publicaţii în limba română şi achiziţii 
total în limba română care, la fel, a fost în 
creştere. 

Care sunt explicaţiile pentru descreş-
terea unor indici atât de importanţi pentru 
activitatea bibliotecilor publice precum 
utilizatori, frecvenţe, împrumuturi. Printre 
motive pot fi enumerate mai multe: cali-
tatea colecţiei de publicaţii, numărul ne-

semnificativ de achiziţii noi, condiţiile ne-
atractive ale spaţiilor fizice, competenţele 
şi comportamentul bibliotecarilor etc. Dar 
motivul principal rezidă în repertoriul redus 
de servicii oferite cetăţenilor. Bibliotecarii 
n-au excelat în încercarea de a ieşi din zona 
de confort. Tendinţa actuală este de a oferi 
membrilor comunităţii servicii despre care 
anterior nici nu gândeau că pot fi oferite 
de bibliotecă. Calculatoarele şi accesul in-
ternet care oferă posibilităţi enorme pentru 
diversificarea serviciilor încă nu sunt soluţia 
perfectă pentru bibliotecile publice ale ţării. 
84 % dintre biblioteci încă nu oferă acces la 
internet. În aceste condiţii marea majoritate 
a bibliotecilor încă limitează serviciile la îm-
prumutul publicaţiilor la domiciliu, expoziţii 
de carte, liste tematice de literatură şi poate 
încă două-trei servicii, nimic mai mult. or, 
bibliotecarul trebuie să fie acolo unde este 
utilizatorul, bibliotecarul trebuie să intrige şi 
să uimească, să plaseze biblioteca în centrul 
comunităţii, să inoculeze cetăţenilor ideea 
că bibliotecarul îi poate ajuta să găsească 
răspuns la întrebări, să se implice în activita-
tea bibliotecii şi în viaţa comunităţii, să-i facă 
pe utilizatori să se simtă importanţi. Biblio-
teca trebuie să ofere populaţiei toate infor-
maţiile de care are nevoie. Câte biblioteci se 
pot lăuda că au rezolvat această problemă? 

Cum au diversificat serviciile cele 220 
de biblioteci care au acces la internet? Ce 
programe au elaborat pentru utilizatorii 
maturi şi pentru copii? i-au învăţat care sunt 
avantajele internetului, în ce scopuri pot 
utiliza o reţea de socializare, ce pot face cu 
ajutorul skype-ului, pe Flickr, YouTube, Fa-
cebook, cum le pot folosi rațional, nu doar 
să-şi piardă timpul? Probabil nu, pentru că 
nici majoritatea bibliotecarilor nu cunosc 
prea multe în acest sens. unde se învaţă fle-
xibilitatea atât de importantă pentru dome-
niul bibliotecar? Biblioteca trebuie să ofere 
oamenilor cu aceleaşi interese posibilitatea 
de a fi împreună, a împărtăşi idei, a elabora 
proiecte. Bibliotecarul trebuie să fie în vâl-
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toarea evenimentelor, să cunoască necesi-
tăţile membrilor comunităţii, să le intuiască, 
să propună lucruri care le pot fi de folos. De 
mai mulţi ani se vorbeşte despre bibliotecă 
– centru comunitar. Ce a făcut fiecare bibli-
otecă în parte pentru a se plasa cu adevărat 
în centrul comunităţii?

 Bibliotecile trebuie să-şi extindă servi-
ciile spre a include micul business şi dez-
voltarea afacerilor, educaţia şi învăţarea 
pe tot parcursul vieţii, alfabetizarea teh-
nologică, comunicarea prin utilizarea TiC, 
căutarea locurilor de muncă, ocrotirea să-
nătăţii etc. Bibliotecile trebuie să se impli-
ce tot mai activ în formarea competenţelor 
digitale de bază ale cetăţenilor.

serviciile nu pot fi de calitate dacă nu 
corespund necesităţilor membrilor comu-
nităţii. În scurt timp urmează să fie publi-
cate rezultatele sondajului Evaluarea nece-
sităţilor membrilor comunităţii, realizat de 
iMAs la solicitarea proiectului NovATECA. 
Rezultatele sondajului ar trebui puse la te-
melia activităţii viitoare de diversificare a 
serviciilor. Bunăstarea bibliotecii depinde 
de bunăstarea comunităţii, or, orice biblio-
tecă oricât de reduse nu i-ar fi posibilităţile, 
poate oferi mai mult decât îşi poate permi-
te un membru al comunităţii.

În studiul sociologic Fişele de raportare 
a cetăţenilor. Republica Moldova, ale cărui 
rezultate au fost publicate în anul 2011, 
pe fonul celor 30 de instituţii prestatoare 
de servicii publice, bibliotecile publice nu 
arată foarte rău, dovadă că fenomenele 
trebuie să fie examinate în context. Bibli-
otecile se prezintă destul de bine după 
Ponderea persoanelor care s-au confruntat 
cu dificultăţi în obţinerea serviciilor publice, 
situându-se pe penultima poziţie cu 3,7 %. 

Conform sondajelor, bibliotecile se si-
tuează destul de bine la capitolul timpul 
mediu de aşteptare pentru a obţine un 
serviciu public. 76 % de respondenţi rapor-
tează că timpul mediu de aşteptare este de 
până la 15 minute.

Nivelul de satisfacţie al respondenţilor, 
privind calitatea serviciilor oferite de bibli-
otecile publice este de 6,36, pe o scară de 
la 1 la 7, unde 1 reprezintă „complet ne-
satisfăcut” şi 7 „complet satisfăcut”. După 
nivelul de satisfacţie privind serviciile insti-
tuţiilor publice bibliotecile se află pe locul 
doi cu 89 %. 

Cum văd respondenţii îmbunătăţi-
rea serviciilor bibliotecilor publice? 55 % 
dintre respondenţi sugerează îmbunătăţi-
rea finanţării bibliotecilor, 21 % – îmbună-
tăţirea competenţelor personalului, 14 % 
– organizarea (reorganizarea spaţiilor),  
7 % accesul la informaţia de calitate, 3 % su-
gerează un comportament mai politicos al 
personalului. 

Biblioteci şi filiale. Spaţii de ampla-
sare

scopul oricărei biblioteci trebuie să fie 
crearea condiţiilor relevante pentru asigu-
rarea accesului utilizatorilor la resurse şi 
servicii moderne şi a unei ambianţe atrac-
tive şi confortabile. 

Necesităţile comunităţii servite şi asi-
gurarea activităţii trebuie să fie factorii pri-
mordiali în determinarea spaţiului alocat 
pentru bibliotecă. 

Contrar acestor deziderate, bibliotecile, 
în marea lor majoritate, nu dispun de spa-
ţii care să corespundă misiunii, sarcinilor şi 
funcţiilor bibliotecii, volumului şi normati-
velor de păstrare a resurselor, numărului şi 
necesităţilor utilizatorilor. spaţiile existente 
cu greu pot fi adaptate ca să permită imple-
mentarea tehnologiilor moderne de infor-
mare şi comunicare. De mai multe decenii 
în ţară n-a fost construit niciun spaţiu cu 
destinaţie specială pentru bibliotecă.

Potrivit datelor statistice, la 1 ianuarie 
2013 în structura reţelei de biblioteci publi-
ce din ţară activau 1374 de biblioteci şi fili-
ale, aproximativ câte o bibliotecă la fiecare 
2500 de locuitori, cifră care corespunde re-
comandărilor iFLA/uNEsCo pentru această 
categorie de biblioteci. În anul 2012 au fost 
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închise nouă biblioteci din diverse motive, 
în special, au fost comasate cu alte biblio-
teci (hânceşti – 3; Râşcani – 2; Călăraşi – 1; 
Comrat – 1; Ceadâr-Lunga – 1; municipiul 
Chişinău – 1). În ultimii cinci ani numărul 
de biblioteci a fost relativ constant, variind 
între 1385, cel mai mare număr, înregistrat 
în 2009, şi 1374, cel mai mic număr, înregis-
trat în anul 2012, diferenţa fiind de 11 bibli-
oteci. În condiţiile financiare cu care se con-
fruntă ţara este aproape o victorie faptul că 
s-a reuşit păstrarea infrastructurii reţelei de 
biblioteci publice. În alte ţări situaţia este 
mult mai serioasă. un articol publicat la 10 
decembrie 2012 de The Guardian, intitulat 
UK lost more than 200 libraries in 2012 
(http://www.guardian.co.uk/books/2012/
dec/10/uk-lost-200-libraries-2012), vine să 
demonstreze cât de serioasă este problema 
demonstrării valorii bibliotecii publice şi 
lupta pentru protejarea bibliotecilor. Con-
form publicaţiei menţionate, în anul 2012 
Regatul unit a pierdut 201 filiale. Tendinţa 
este în creştere, pentru că în anii 2010-2011 
au fost închise 146 de filiale. Concomitent 
a scăzut şi numărul bibliotecarilor, cu 8 %. 
Respectiv, a scăzut şi numărul de vizite la 
biblioteci.

În anul 2012 numărul bibliotecilor şco-
lare s-a micşorat cu 57, ca urmare a refor-
melor din sistemul de învăţământ, cele mai 
multe fiind din spaţiul rural. Deci, au cres-
cut responsabilităţile bibliotecilor publice 
care vor trebui să ia în calcul acest moment 
în procesul de achiziţie a publicaţiilor noi. 
Eliberarea spaţiilor fostelor şcoli ar putea fi 
o soluţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
bibliotecilor publice şi concentrarea mai 
multor servicii publice sub acelaşi acope-
riş, tendinţă specifică dezvoltării biblioteci-
lor în ultimii ani.

În perioada 2008-2012 s-au îmbunătă-
ţit puţin condiţiile fizice ale unor spaţii de 
amplasare prin efectuarea unor reparaţii 
curente sau capitale. Dacă în anul 2009 252 
de încăperi necesitau reparaţii capitale, în 
anul 2012 numărul acestora a fost de 175. 

A scăzut, concomitent, şi numărul bibliote-
cilor amplasate în spaţii avariate: de la 28 
în 2008 la 15 în 2012.

Clasamentul bibliotecilor
studiul din anul 2008 a inclus şi rezulta-

tele clasamentului bibliotecilor cu cele mai 
dezvoltate servicii pentru public, realizat 
în conformitate cu metodologia LiBECoN 
(studiu internaţional axat pe cercetarea 
economiei de bibliotecă), la baza căruia 
au fost luaţi opt indicatori de performanţă, 
după cum urmează:

•	 vizite per capita;
•	 împrumuturi per capita;
•	 rata medie de înnoire a stocului;
•	 indicele mediu de circulaţie a fon-

dului;
•	 indicele mediu de lectură;
•	 cheltuieli pentru achiziţii per capita;
•	 cheltuieli total per capita; 
•	 utilizatori ca procent din populaţie. 
Pentru a scoate în evidenţă schimbă-

rile ce s-au produs în ultimii cinci ani, am 
realizat un clasament asemănător, după 
aceeaşi metodologie, în baza indicatorilor 
de performanţă ai anului 2012. În tabelul 
de mai jos pot fi vizualizate rezultatele am-
belor clasamente.

2008 2012 
(în ordine alfabetică)

Chişinău
Căuşeni
Teleneşti
Dubăsari
Taraclia
Nisporeni
străşeni
Rezina
Leova
Anenii Noi

Anenii Noi
Căuşeni 
Chişinău
Donduşeni
Dubăsari
Edineţ
Leova
Nisporeni
orhei
Rezina 
Ştefan-vodă
Teleneşti

De remarcat, că situaţia nu s-a schim-
bat esenţial. opt biblioteci din clasamen-
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tul anterior şi-au păstrat poziţia, şi doar 
două, Taraclia şi străşeni, au cedat locu-
rile de top altor biblioteci. În clasamentul 
anului 2012 bibliotecile sunt prezentate 
în ordine alfabetică pentru că nouă bi-
blioteci au apărut în top la diverşi indica-
tori de câte şase ori şi diferenţele dintre 
acestea nouă şi celelalte trei n-au fost 
prea accentuate. Dar, deja, este clar că 
indicatorii, care stau la baza clasamen-
tului, trebuie completaţi cu indicatori ce 
reprezintă şi rezultă din realitatea actu-
ală: prezenţa în spaţiul virtual, număr de 
calculatoare, disponibilitatea accesului la 
internet, vizite virtuale per utilizator, ser-
vicii noi, instruirea utilizatorilor etc.

Concluzii
Analiza cifrelor demonstrează faptul 

că diferenţa dintre nivelul minim şi ma-
xim a indicilor principali de activitate şi a 
indicatorilor de performanţă privind ac-
tivitatea bibliotecilor nu este esenţială. 
Putem vorbi mai mult despre o stagnare 
decât despre declinul activităţii. Această 
concluzie se deduce şi din clasamentul 
bibliotecilor cu cei mai buni indicatori de 
performanţă.

La o serie de indicatori bibliotecile 
publice corespund recomandărilor iFLA/
uNEsCo (locuitori per bibliotecă, locuitori 
per bibliotecar, fond total per locuitor).

A fost păstrată infrastructura. În cinci 
ani marcaţi de profundă criză financiară şi 
de identitate, reţeaua bibliotecilor publi-
ce s-a micşorat cu 11 unităţi. Nu este mult 
dacă comparăm situaţia bibliotecilor de 
la noi cu ce se întâmplă în bibliotecile din 
alte ţări. unei biblioteci îi revin în medie 
2500 de locuitori, cifră care corespun-
de recomandărilor iFLA/uNEsCo pentru 
această categorie de biblioteci. În condiţi-
ile financiare precare cu care se confruntă 
ţara este aproape o victorie faptul că s-a 
reuşit păstrarea reţelei de biblioteci pu-
blice. 

La capitolul număr de bibliotecari, 
media pe ţară demonstrează o situaţie 
relativ bună. iFLA-uNEsCo recomandă o 
unitate de bibliotecar echivalent normă 
întreagă la 2500 de persoane. Media înre-
gistrată la noi în anul 2012 este de 1650. 
Diferenţa dintre numărul maxim de biblio-
tecari, înregistrat în anul 2008, şi numărul 
minim, înregistrat în anul 2012, este de 75 
de bibliotecari. Mult mai serioasă este di-
ferenţa la capitolul bibliotecari echivalent 
norme întregi, numărul cărora a scăzut cu 
233 unităţi (aproximativ 10 % din numă-
rul total de bibliotecari). Rămâne mult sub 
nivelul recomandărilor volumul de muncă 
pentru un bibliotecar, căruia îi revin în me-
die 427 de utilizatori.

Formarea profesională continuă şi 
dezvoltarea competenţelor indispensabi-
le Erei Digitale este cea mai mare proble-
mă a bibliotecilor publice. odată cu crea-
rea centrelor regionale de formare au fost 
create premisele necesare pentru grăbirea 
procesului de dezvoltare a competenţelor 
tehnologice ale bibliotecarilor. se impune 
crearea urgentă a unui sistem de formare 
profesională continuă la nivel naţional.

Nivelul de utilizare a resurselor depin-
de de numărul intrărilor noi şi de calitatea 
intrărilor pentru care nu există un indica-
tor de performanţă.

indicatorii de performanţă indicele 
mediu de circulaţie a fondului de numai 
1,2, care se menţine stabil pe parcursul a 
cinci ani, şi rata medie de înnoire a fondu-
lui de 50 de ani (media pe cinci ani) reflec-
tă calitatea scăzută şi gradul de învechire 
a colecţiei.

Publicaţiile în limba română constituie 
doar 47 % din fondul total de publicaţii.

volumul publicaţiilor cu grafie latină 
creşte foarte încet. În anul 2012 acestea au 
constituit 27,8 % din fondul total de publi-
caţii şi 60,8 % din fondul total de publicaţii 
în limba română. 39,2 % din fondul de pu-
blicaţii în limba română sunt publicaţiile 
cu grafie chirilică.
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Aceste cifre ar trebui să constituie un 
subiect aparte în procesul de negociere a 
bugetului pentru achiziţii, dar şi o atenţi-
onare serioasă pentru factorii de decizie 
responsabili pentru politica de editare şi 
pentru industria cărţii a ţării.

Dotarea cu tehnologii moderne de in-
formare şi comunicare este mult sub nive-
lul necesităţilor. Doar aproximativ 24,4 % 
din totalul de biblioteci publice deţin cal-
culatoare şi 16 % sunt conectate la inter-
net. Este foarte mare diferenţa dintre spa-
ţiul urban şi spaţiul rural unde procentul 
bibliotecilor deţinătoare de calculatoare 
este de numai 18 % şi doar 9 % de biblio-
teci au acces la internet.

Este în continuă creştere numărul vizi-
telor virtuale.

Bibliotecile nu pot fi prospere într-
o societate care nu se dezvoltă. Cu toate 
problemele cu care se confruntă biblio-
tecile: starea neadecvată a spaţiilor ce nu 
corespund nici standardelor, şi nici necesi-
tăţilor şi aşteptărilor utilizatorilor, insufici-
enţa şi calitatea resurselor infodocumen-
tare, insuficienţa tehnologiilor moderne 
de informare şi comunicare, insuficienţa 
competenţelor bibliotecarilor, 89 % dintre 
respondenţii sondajului Fişele de rapor-
tare. Republica Moldova (2011) se declară 
satisfăcuţi de serviciile prestate de bibli-
oteci. Aceasta înseamnă că pe fonul altor 
servicii publice, serviciile oferite de biblio-
teci par relativ bune. 

În linii mari, schimbarea nu s-a pro-
dus. sau încă nu se văd efectele schimbă-
rii. unele elemente se întrezăresc. Nu ne 
putem schimba printr-o directivă de sus. 
schimbarea începe cu fiecare în parte. Bi-
bliotecarii sunt cei cu care începe transfor-
marea bibliotecilor.

La elaborarea strategiei de dezvolta-
re a culturii, în care un capitol aparte este 
rezervat bibliotecilor, toate aceste pro-
bleme trebuie să-şi găsească oglindire cu 
termeni şi responsabili concreţi de soluţi-
onare a lor.
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