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Abstract: 
The article undelines the actuality and importance 
of the work  „Tribuna avocatului bibliotecii” 
signed by Vera Osoianu,  analizes theoretical and 
practical components of this handbook.
Keywords: Advocacy; Library statistics; Practi-
ces of advocacy

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova

Advocacy – un domeniu complex, 
care trebuie învăţat de către biblio-

tecari. Acesta integrează acţiuni, prin care 
sunt centrate atitudinea publică și a factori-
lor de decizie asupra problemelor neglijate 
ale bibliotecilor. Advocacy este și un efort 
orientat pentru elaborarea/funcţionarea 
unui cadru strategic și de reglementare be-
nefic domeniului biblioteconomic. Advo-
cacy este un proces ce implică profesioniști, 
argumentând capacitatea acestora de a par-
ticipa la luarea deciziilor și responsabilita-
tea instituţiilor. 

Vremurile nu sunt simple pentru ni-
meni. În situaţia, când bibliotecile trebuie 
permanent să demonstreze valoarea și in-
dispensabilitatea lor în comunitate, este 
important de a recunoaște importanţa ele-
mentelor strategiei de advocacy, a ști cum 
se planifică o campanie de advocacy și a 
deţine abilităţi de implementare/utilizare 
de advocacy. Astăzi oricare bibliotecar este 
obligat de a fi avocat activ al instituţiei și 
profesiunii, pe care a îmbrăţișat-o. Suportul 
documentar în sprijinul conceptualizării 
fenomenului privind activitatea bibliote-
cară este insuficient, la fel și identificarea 
instrumentelor și reperelor de sprijinire a 
activităţii de advocacy.

Pentru a acoperi aceste necesităţi a fost 
elaborat și editat sub egida Bibliotecii Na-

Abstract: 
Articolul reliefează actualitatea și importanța 
lucrării semnate de către Vera Osoianu „Tribuna 
avocatului bibliotecii”, componentele teoretice și 
practice ale îndrumarului. 
Cuvinte-cheie: advocacy; statistica de bibliotecă; 
pracitici de advocacy.

ţionale a Republicii Moldova îndrumarul 
Tribuna avocatului bibliotecii, autor Vera 
Osoianu-Filip (3). 

Din punct de vedere al destinaţiei func-
ţionale, lucrarea, de fapt, se ridică la nivelul 
unui manual practic, realizând funcţiile de 
informare, de formare, de stimulare și au-
toinstruire. Abordările și descrierile teo-
retice sunt detaliate prin exemple, mostre 
concrete de documente, activităţi, adresări, 
lik-uri, fapt ce amplifică capacitatea și posi-
bilitatea de înţelegere a advocacy. Din volu-
mul total de pagini (145), 34% este ocupat 
de partea teoretică-conceptuală, iar 66% - 
anexe cu mostre de instrumente și pârghii 
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de avocatură bibliotecară.  Lucrarea abundă 
de bune practici în domeniul advocacy ale 
bibliotecilor din SUA și ţări europene.

Construcţia logică a lucrării este bene-
fică învăţării fenomenului „advocacy de 
bibliotecă”. Reliefând la început directori-
ile activităţii de advocacy la nivel local și 
naţional, autorul identifică în continuare 
și oferă recomandări metodologice pentru 
implementarea formelor concrete: proiec-
te, programe, campanii, scrisori, adrese, 
constituire de agenţii și fundaţii și altele.  

O atenţie deosebită este acordată statis-
ticii de bibliotecă – indicatorilor statistici și 
celor de performanţă (relaţionali), care la 
părerea autorului au menirea „… de a scoa-
te în evidenţă natura multidimensională a 
serviciilor de bibliotecă și impactul institu-
ţiei bibliotecare asupra societăţii” (3, p. 21). 
Considerăm necesar de a dezvolta acest su-
biect (traininguri de formare profesională, 
comunicări, publicaţii metodologice etc.) 
din mai multe considerente. Este vorba 
despre declararea în cadrul Forumului Ma-
nagerilor Sistemului Naţional de Biblioteci 
(29 noiembrie 2016) ca prioritate a anului 
profesional curent – consolidarea sistemu-
lui de statistică bibliotecară. Bibliotecile 
publice teritoriale din Republica Moldova, 
în cadrul Programului Naţional Novateca,  
sunt implicate într-o experienţă inedită – 
colectarea și raportarea on-line a datelor 
statistice – fapt ce implică revizuirea indica-
torilor statistici, modificări în formularele 
statistice, învăţarea și cunoașterea conţinu-
tului indicatorilor, promovarea/implemen-
tarea experienţei la nivel naţional etc. Un 
alt argument – aprobarea recentă a noului 
standard SM ISO 11620-2016 „Informare 
și Documentare. Indicatori de performan-
ţă pentru biblioteci” (aprobat prin hotărâ-
rea nr. 309 din 22.11.2016 a Institutului de 
Standardizare din Moldova). 

Foarte importante sunt documentele/
informaţiile din compartimentul „Anexe”, 
acestea facilitând accesul persoanelor inte-
resate la texte integrale, dar și economisind 
timpul profesional în cazul activităţilor în 
domeniu. Studiul „Bibliotecile publice din 
Republica Moldova: dinamica între anii 
1990-2015” (Anexa nr. 1), un material con-
sistent și substanţial, ar avea un statut de 
„studiu în studiu”, dat fiind complexitatea și 
fundamentarea acestuia în baza interpretării 
situaţiilor statistice, metodelor comparative, 
a analizei documentelor etc. Se remarcă și 
Anexa nr. 8 – „Recomandări IFLA/UNES-
CO pentru bibliotecile publice” – acestea 
contribuind la alinierea bibliotecilor cerinţe-
lor și prevederilor internaţionale. Integrând 
textele documentelor internaţionale, reco-
mandările  IFLA, ALA, modele de docu-
mente de advocacy,  compartimentul „Ane-
xe” oferă cititorului (bibliotecar, cercetător, 
factor de decizie etc.) posibilitatea de a des-
coperi noi sensuri, noi valori a bibliotecii.

Referitor la compartimentul „Referinţe 
bibliografice” constatăm, cu părere de rău, 
necorespunderii prevederilor standardului 
în vigoare: lipsa sistemului de citare, de nu-
merotare a lucrărilor destinate citării, neres-
pectarea semnelor de punctuaţie, incorecti-
tudini în prezentarea elementelor identifică-
rii bibliografice a documentelor.

Parcurgerea lucrării V. Osoianu-Filip 
necesită implicare, atenţie maximă.  Fiind 
de utilitate maximă azi, lucrarea trebuie 
continuată și valorificată (ne referim la su-
biectul advocacy) la capitolul forme și me-
tode de advocacy pentru diverse categorii 
de biblioteci, rezultate ale cercetării (acţi-
uni de formare a bibliotecarilor, dezvolta-
rea/editarea suportului documentar pentru 
implementarea advocacy etc.). 

O lucrare care completează Raftul cu 
BIG Ideea!
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