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Rolul bibliotecarului 
în comunitate

Lidia Sitaru

“Bibliotecarul este mereu în slujba comunităţii, 
având roluri multiple. El nu se poate mulţumi 
să fie doar gestionar şi operator tehnic, ci trebu-
ie să fie «dascăl», ghidând comunităţile deservi-
te şi oferind cursuri de instruire informaţională 
şi de instruire permanentă utilizatorilor; să fie 
«cercetător», studiind ştiinţific nevoile şi com-
portamentul utilizatorilor de informaţie; să fie 
susţinătorul dreptului la informaţie, provocând 
accesul la informaţie nu ca un privilegiu al 
celor care şi-l pot permite, ci ca un drept funda-
mental al cetăţenilor.” 

“Semănaţi şi pe piatră: din sămânţa moartă, pu-
trezită, din gunoiul păsărilor ce vor veni să prade  

se  va face hrană pentru sămânţa care creşte.”                                                                                            
                                              Nicolae Iorga

Se ştie că imaginea despre o instituţie,  o per-
soană, ghidează atitudinile şi acţiunile oamenilor 
faţă de acea instituţie, acea persoană. Imaginea 
reprezintă o sinteză a concepţiilor acumulate şi a 
posibilităţilor personale de percepere şi evaluare, 
este modul nostru de a înţelege realitatea,  este – 
spun psihologii – grila cu ajutorul căreia „citim” 
oamenii, evenimentele, este reprezentarea pe care 
o avem despre lumea în care trăim. Imaginea se 
formează cu ajutorul informaţiilor obţinute din 
diverse surse, prin experienţă directă şi sub in-
fluenţa contextului sociocultural în care oamenii 
s-au format şi în care trăiesc. Specialiştii sublini-
ază faptul că imaginea se formează în funcţie de 
propriul sistem de referinţă care include concepte 
de bază, valori, norme, principii, credinţe, preju-
decăţi etc.      

 Imaginea istorică a bibliotecarului s-a bazat 
pe faptul că biblioteca a îndeplinit o funcţie unică 
într-un mod unic. Într-o comunitate biblioteca-
rul trebuie să fie un element stimulator care nu se 
mărgineşte a fi numai un custode al depozitului 
de gândire şi artă, ci caută să fie un difuzor al cul-
turii ce sălăşluieşte în incinta instituţiei cărţilor, 
dar şi dincolo de această instituţie. El este un fac-
tor stimulator care caută şi profită de orice prilej 
pentru a pune în mişcare cartea, pentru a răspân-
di cultura, pentru a atrage membrii comunităţii 
spre cultură.

 Ea, biblioteca, a fost întotdeauna instituţia cu 
o colecţie de materiale bine organizate şi uşor ac-
cesibile beneficiarilor; cu bibliotecari ce aveau cel 
puţin idee cum să găsească materialele. Aceasta 
dădea bibliotecarului dacă nu monopolul, atunci 
măcar o parte limitată a controlului asupra unor 
tipuri de informaţii. Astăzi modelul tradiţional 
şi clasic al bibliotecarului s-a schimbat esenţial. 
Bibliotecarii servesc bine publicul, promovând 
servicii de bibliotecă, aducându-l în contact cu 
esenţa cunoştinţelor publice.   
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iubeşti cărţile, să găseşti acel limbaj de a comu-
nica cu litera scrisă şi, nu în ultimul rând, să ştii 
să comunici cu oamenii, cu cei care deschid uşa 
bibliotecii.

Bibliotecarul are un şir de activităţi pe care 
cititorul nu le ştie. A fi bibliotecar înseamnă să 
lucrezi cu publicul, să te adaptezi unor condiţii 
de lucru, să fii veşnic surâzător şi amabil. A fi bi-
bliotecar înseamnă pasiune, răbdare, pricepere, 
pregătire. A fi bibliotecar înseamnă stăruinţă şi 
entuziasm, cultură şi informaţie, spirit creator şi 
perseverenţă.

Bibliotecarul modern a încetat de a mai fi un 
solitar închis între rafturile cu publicaţii prăfuite. 
Ideile de renovare a funcţiilor sale îl plasează în 
centrul unor activităţi de mare actualitate: infor-
mare, cercetare, educaţie sau recreere, relevate de 
societatea modernă ca vitale. El este într-o con-
tinuă perfecţionare, desfăşoară o muncă asiduă, 
învăţând singur şi pe utilizatori  în acelaşi timp, 
despre noile tehnologii informaţionale.

În istoria sa milenară, profesia de bibliote-
car a fost concepută în diferite moduri în funcţie 
de mentalitatea epocii, de gradul de dezvoltare 
a producţiei grafice, de interesele de lectură etc. 
Profesia de bibliotecar în zilele noastre nu este 
una dintre cele mai simple, cum s-ar putea crede 
la prima vedere. Dimensiunea comunicativă şi re-
laţională a profesiei a devenit în zilele noastre tot 
mai importantă. 

Bibliotecarul tradiţional ştie cum să achiziţi-
oneze publicaţiile, cum să lucreze respectând anu-
mite standarde în funcţie de gradul de tehnicitate 
al epocii, cum să gestioneze fondul de publicaţii 
avut la dispoziţie.

În secolul nostru, supranumit pe bună drep-
tate “secolul vitezei”, setea de informare a atins 
niveluri fără precedent, culminând ca dezvoltare 
tehnologică cu apariţia computerului. 

Biblioteca tradiţională traversează o succesiu-
ne de paşi necesari în contextul schimbării. Presi-
unea utilizatorilor (nu cititorilor) din ce în ce mai 
pretenţioşi angajează bibliotecarul într-o continuă 
perfecţionare. Societatea evoluează, vrem sau nu 
vrem, timpurile se schimbă. Dacă nu suntem 
pregătiţi pentru schimbare, comunitatea va sim-
ţi acest lucru şi s-ar putea să renunţe la serviciile 
noastre.   

În ultimii ani se vorbeşte mult despre rolul 
bibliotecii în societatea contemporană, mutaţiile 
care au avut loc în ultimele decenii în plan infor-
maţional şi influenţa acestora asupra domeniilor 
cărţii şi a instituţiei bibliotecare. Dacă bibliotecile 
de astăzi sunt diferite de cele de acum un secol, e 
firesc ca şi bibliotecarii informaţiei să fie diferiţi.

Pentru schimbarea şi dezvoltarea de mai de-
parte a domeniului bibliotecar este necesară spo-
rirea competenţei profesionale a personalului de 
bibliotecă. 

Bibliotecile nu sunt destinate în întregime 
informării, ci există pentru conservarea, disemi-
narea şi utilizarea cunoştinţelor înregistrate pe 
orice suport, fapt pentru care bibliotecile, şi im-
plicit bibliotecarii, trebuie să-şi construiască mij-
loace tradiţionale de informare, pentru că numai 
aşa biblioteca de mâine poate să reţină  tot ce este 
mai bun din trecutul ei şi să integreze armonios 
inovaţia cu valorile tradiţionale verificate. 

Biblioteca viitorului introduce metode noi 
de difuzare şi informare a utilizatorilor prin in-
formatizarea şi automatizarea diferitelor servicii. 
Bibliotecarul trebuie să fie pregătit din timp pen-
tru schimbare, pentru  „şocul viitorului”.

Ce metode vor trebui aplicate pentru adapta-
rea profesioniştilor bibliotecii la impactul mijloa-
celor electronice? Bibliotecarul viitorului va fi un 
specialist în informaţie, va deveni un consultant 
cu o nouă cunoaştere asupra tehnicilor microe-
lectronice şi calculatoarelor. El va înceta să fie un 
intermediar între puterea culturii sau ştiinţei şi 
explorarea lor, nu mai trebuie să caute şi să desco-
pere documentaţia şi informaţia pentru a o pune 
la dispoziţia celui care o solicită. 

Programele de formare profesională cuprind 
astăzi discipline din domeniul ştiinţelor informă-
rii şi ale comunicării, discipline de management 
şi marketing. Toate acestea ne îndreptăţesc să afir-
măm că bibliotecarul de astăzi este complet diferit 
de cel de odinioară şi că biblioteca însăşi a devenit 
o instituţie mult mai deschisă decât altădată, care 
ţine pasul transformărilor contemporane.  

Relaţia cu utilizatorul în raportul ascultare-
consiliere extinde profesia într-un context nou. 
Ce aşteaptă utilizatorul de la bibliotecă şi ce poa-
te biblioteca să-i ofere prin priceperea, interesul 
şi profesionalismul bibliotecarului – aceasta este 
problema fundamentală a biblioteconomiei de 
astăzi.                                                                                            

Mulţi se întreabă dacă erudiţia mai este cali-
tatea de elită a bibliotecarilor. Criza de identitate 
a bibliotecilor tradiţionale este şi criza de identi-
tate profesională a bibliotecarilor, ieri păstrători 
ai patrimoniului cultural al umanităţii, astăzi 
transmiţători de informaţii pe baza  tehnologiilor 
informării.   

Dezvoltarea tehnologiei în epoca electroni-
că va face ca dependenţa bibliotecarului de cărţi 
fizice să scadă progresiv. În curând vom vorbi cât 
mai des de bibliotecarul electronic sau biblioteca-
rul virtual aşa cum vorbim de biblioteca electro-
nică sau biblioteca virtuală.

Bibliotecarul contemporan devine din ce în 
ce mai mult un consultant în informare. Specia-
liştii în ştiinţele informării îşi pun o serie de în-
trebări legate de viitorul profesiei de bibliotecar. 
Bibliotecarul profesionist se va putea el repede 
adapta la schimbările vremii  pentru a răspunde 
provocărilor  prezentului şi viitorului?  

Profesioniştii în informare trebuie să fie cali-
ficaţi atât din punctul de vedere al informării, cât 
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cu competenţă cererilor utilizatorilor care sunt 
din ce în ce mai specializate.  

Bibliotecarul trebuie să efectueze o muncă 
diferenţiată în raport cu profilul bibliotecii, al 
utilizatorilor, al cadrului socio-economic în care 
îşi desfăşoară activitatea. Dacă într-o comunitate 
mare funcţiile principale ale bibliotecarilor sunt 
bine delimitate, într-o localitate mică, cu un nu-
măr redus de biblioteci, cele existente îşi asumă 
mai multe funcţii. Astfel, biblioteca, dincolo de 
rolul ei de informare, devine participant activ la 
viaţa comunităţii.                                                                                       

Bibliotecarul este mereu în slujba comunităţii, 
având roluri multiple. El nu se poate mulţumi să fie 
doar gestionar şi operator tehnic, ci trebuie să fie 
“dascăl”, ghidând comunităţile deservite şi oferind 
cursuri de instruire informaţională şi de instruire 
permanentă utilizatorilor; să fie „cercetător”, studi-
ind ştiinţific nevoile şi comportamentul utilizato-
rilor de informaţie; să fie susţinătorul dreptului la 
informaţie, provocând accesul la informaţie nu ca 
un privilegiu al celor care şi-l pot permite, ci ca un 
drept fundamental al cetăţenilor.   

În societatea informaţională şi a cunoaşte-
rii statutul bibliotecarului se schimbă inevitabil. 
Noul bibliotecar trebuie să fie un intermediar în-
tre informaţie şi public, comunitate. Trebuie să 
fie un om rapid, dinamic cu o gândire moderată 
şi flexibilă la noile nevoi, să fie deschis spre nou, 
spre progres, să fie un luptător, un luptător inte-
ligent încât să fie capabil să poată schimba men-
talităţi, să poată dovedi importanţa cărţii şi a bi-
bliotecii în viaţa şi formarea omului, să convingă 
că fără carte şi bibliotecă oamenii vor fi mai trişti, 
mai săraci.                           

Dacă bibliotecarul este destul de convingă-
tor, reuşeşte să se facă înţeles şi să lege relaţii de 
colaborare în toate domeniile, iar dacă reuşeşte 
să demonstreze că munca pe care o desfăşoară 
este utilă şi importantă pentru societate, atunci 

biblioteca îşi îndeplineşte, ca instituţie, funcţia 
sa socială şi culturală cu succes, definindu-şi un 
loc propriu şi bine structurat în cadrul activităţii 
în care îşi desfăşoară activitatea, cât şi ansamblul 
cultural, educaţional şi informaţional la nivel lo-
cal, naţional şi, de ce nu, internaţional.  

În acelaşi timp, bibliotecarul trebuie să fie 
“avocat pledant” în faţa forurilor decizionale şi 
finanţatoare, susţinând rolul social al bibliotecii, 
importanţa serviciilor oferite, să fie lider al co-
munităţii în sfera vieţii culturale; să fie iniţiator 
şi consultant în parteneriate cu toate instituţiile 
socioculturale şi politico-administrative locale; să 
fie inovator, agent al schimbării şi al noului în via-
ţa culturală a comunităţii pe care o deserveşte.  

Prin urmare, munca de bibliotecar este nu 
numai o ocupaţie pur şi simplu, ci una dintre cele 
mai frumoase, mai distinse, mai nobile: Profesiu-
nea de bibliotecar.   

Încă la 1878, cunoscutul bibliolog american 
Melvil Dewe a declarat: „Va veni timpul când bi-
bliotecarul va avea dreptul să vorbească  despre 
ocupaţia sa ca despre o profesie”.

De-a lungul timpului, bibliotecile au fost şi 
continuă să fie izvoare de cultură, iar meseria de 
bibliotecar este una nobilă care trebuie respectată 
şi apreciată la înalta ei valoare. 

În condiţiile în care informaţia este esenţială 
pentru viaţa oamenilor din comunitate, bibliote-
carii, ca furnizori calificaţi de informaţii, vor creş-
te în valoare şi recunoaştere.   

Recunoaşterea profesiei de bibliotecar ar 
putea conduce la creşterea statutului şi, concomi-
tent, la creşterea salariului şi a prestigiului.  

Astăzi ne confruntăm cu multe şi profunde 
dificultăţi materiale, financiare, dar biblioteca tră-
ieşte, îşi face simţită prezenţa în comunitate, este 
apreciată pentru că, dincolo de toate aceste pro-
bleme, pe bibliotecar îl găseşti mereu la datorie, 
onorându-şi obligaţiile cu multă conştiinciozita-
te, onestitate şi responsabilitate, ghidat fiind de 
puterea miraculoasă a cărţilor.                                                         
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