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Abstracte informare

1. Drd. Tabita Chiriță – Biblioteca: instituție și domeniu al cunoașterii
 De-a lungul timpului, funcția de bază a oricărei biblioteci a fost aceea de memorie a 
culturii pentru diferitele comunități umane, biblioteca sprijinind astfel evoluția omenirii. Lucrarea 
își propune să analizeze biblioteca din trei perspective: ca instituție, ca organizație și ca domeniu 
al cunoașterii. 
 Domeniul biblioteconomiei și al științei informării are o vechime de aproape 150 de ani, 
iar racordarea specialiștilor la cunoștințele și cercetările la nivel mondial este o necesitate care are 
legătură directă cu calitatea colecțiilor și a serviciilor oferite de organizațiile numite bibliotecă. 
 O recunoaștere a existenței spațiului infodocumentar ca un spațiu polivalent, 
multidisciplinar, este singura abordare valabilă într-o lume în care nu se mai poate face abstracție 
de schimbările esențiale care s-au produs în ultima jumătate de veac. 
 Cuvinte cheie: bibliotecă; instituție; organizație; științe infodocumentare.

2.  Dana Drăguț – Parcursul unei meserii moderne – specialist în științele informării și 
documentării

Articolul este o pledoarie pentru formarea și dezvoltarea continuă a personalului specializat 
din cadrul bibliotecilor și centrelor de documentare, etalând în partea de început istoricul și 
evoluția sistemului de învățământ românesc infodocumentar, cu toate urcușurile și coborâșurile 
înregistrate, și continuând cu precizarea rolului bibliotecilor și asociațiilor profesionale în formarea 
și perfecționarea specialiștilor săi. Este adus în discuție contextul european, implicarea Uniunii 
Europene prin instituțiile și organismele sale în procesul de formare profesională, prin derularea 
programului LLP și nu numai. Sunt prezentate sisteme etalon de învățământ biblioteconomic din 
unele țări ale UE, fiind expusă și problematica pregătirii specialiștilor români în acest domeniu - o 
temă prea puțin studiată până în prezent. 

Pentru asigurarea unui nivel profesional care să fie în concordanță cu exigențele 
și standardele europene, în România este necesar efortul susținut al celor trei piloni de bază 
implicați: universități, biblioteci și asociații profesionale.

Cuvinte cheie: formare profesională, învățământ specializat, științe ale informării și 
documentării, profesia de bibliotecar, cercetare, universități, biblioteci, asociații profesionale.
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3.  Dr. Cristina Raluca Man – Resursele electronice și bibliotecarul de referințe versus 
fenomenul Google

Articolul reprezintă rezumatul tezei de doctorat cu același titlu, în care autoarea își 
propune să abordeze problematica resurselor infodocumentare actuale din mai multe puncte 
de vedere: apariția unor tipologii documentare specifice în contextul dezvoltării Internetului și 
impactul pe care acestea îl au asupra comportamentului informațional al utilizatorilor, dar și 
asupra celor care gestionează informația. Se are în vedere modul în care evoluția internetului 
a atras după sine fenomenul de globalizare a cărui viteză de propagare a fluxurilor ridică o 
serie de probleme de adaptare în structurile infodocumentare. Pornind de la cele mai recente 
studii privind dinamica resurselor electronice și schimbările pe care acestea le produc la nivel 
individual și instituțional, este prezentată atât situația actuală a bibliotecilor românești, fiind 
oferite, în același timp, soluții pentru o disponibilizare cât mai eficientă a resurselor electronice 
deținute de acestea. 

Cuvinte cheie: servicii de referințe; internet; motoare de căutare; google; referințe prin 
e-mail; utilizatori de informație; generația net; structuri info-documentare; România.

4.  Drd. Dina Paladi – Memorie culturală și depozit legal
Rolul bibliotecilor naționale în asigurarea accesului universal și echitabil la informație 

este esențial în dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, acestea trebuind să garanteze 
preluarea și păstrarea patrimoniului publicat al țării. Un instrument important prin care o 
bibliotecă națională poate îndeplini această misiune este depozitul legal (o prevedere care obligă 
producătorii de toate tipurile de publicații să depună un anumit număr de exemplare din fiecare 
publicație în biblioteci sau instituții desemnate prin lege). Apariția de noi formate a generat 
o serie de probleme provocate în același timp și de neconcordanțele legislative în ce privește 
depozitul legal de la o țară la alta. Articolul analizează aceste probleme, pornind de la datele 
istorice și evoluția prevederilor privind depozitul legal în diferitele țări ale lumii, încercând 
totodată să propună și o serie de soluții, subliniind necesitatea revizuirii liniilor directoare în 
scopul adaptării la noile medii de publicare. 

Cuvinte cheie: depozit legal; legislație; biblioteci naționale; patrimoniu cultural.

5.  Dr . Nicoleta Roxana Dinu – Biblioteca digitală și digitizarea patrimoniului cultural 
național. 

Articolul constituie rezumatul tezei de doctorat cu același titlu, prin care autoarea 
își propune prezentarea și analizarea procesului de digitizare a fondului documentar deținut 
de instituțiile de cultură și constituirea bibliotecii digitale, ca pol al cunoașterii în noul 
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mediu informațional. Se pornește de la abordări teoretice, cu accent pe cercetările actuale, 
respectându-se principiul de la general la particular. Lucrarea este structurată în două părți, 
astfel: în prima parte este abordată problematica digitizării la nivel european, prin prezentarea 
selectivă a definițiilor existente în literatura de specialitate și furnizarea câtorva exemple de 
proiecte ale unor țări cu experiență în digitizare; în cea de a doua parte este prezentat contextul 
actual al digitizării din instituțiile culturale din România. În vederea analizei situației actuale 
privind digitizarea și pentru identificarea proiectelor de digitizare din România, a fost elaborat 
un chestionar, distribuit on-line unui număr de 134 de instituții culturale. Rezultatele 
chestionarului au generat o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității de digitizare la 
nivel național. 

Cuvinte cheie: digitizare; bibliotecă digitală; patrimoniu cultural; prezervare; proiecte 
de digitizare; consorții; România. 

6.  Dr. Nicoleta Roxana Dinu – Digitizarea documentelor de patrimoniu
Inventarea world wide web-ului și apariția noilor tehnologii de informare și comunicare 

au reușit să remodeleze societatea și instituțiile culturale din interiorul ei. Drept urmare, 
instituțiile culturale au inclus, printre obiectivele principale, activitatea de digitizare, din două 
considerente: dorința de a prezerva documentele originale și de a furniza un acces îmbunătățit 
la acestea, în mediul online. Prezenta lucrare își propune să ofere o privire de ansamblu asupra 
întregului proces de digitizare.

Cuvinte-cheie: patrimoniu; digitizare; conținut digital; bibliotecă; prezervare digitală.

7. Drd. Nicoleta Rahme – Controversele cărții electronice: o relație complicată cu 
bibliotecile
Cărțile electronice sau ebook-urile sunt cărți într-un format nou. Explozia acestora în plină 
expansiune a transformat piața de carte și modalitățile de lectură, ducând la o crescândă 
popularitate a ebook-urilor; în plus, aplicațiile noilor tehnologii reprezintă un succes. În ultimii 
ani, cererea pentru acest tip de cărți a crescut semnificativ, fapt ce a dus la extinderea lor rapidă 
pe piață. Un prim rol al bibliotecii este de a obține drepturile de autor-acces, ebook-ul având 
nevoie de o serioasă reevaluare, cauzată de serioasele probleme legate de modul său de circulație, 
de respectarea drepturilor de autor, de schimbările tehnologice și de cerințele editorilor. 
 Cuvinte cheie: carte electronică; acces; copyright; bibliotecă 
 
8.  Drd. Simona Gheorghe – Tehnologia rfid: necesitate, utopie sau distopie?

Pornind de la controversele produse pe tema necesității informatizării în anii’ 80 și de 
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la rezultatele pozitive pe care acest proces le-a produs în timp (servicii mai puțin costisitoare, 
mai rapide și de o mai mare acuratețe), articolul își propune să prezinte motivele pentru care 
bibliotecile ar trebui să opteze pentru implementarea tehnologiei RFID. Articolul prezintă 
procesul de implementare a tehnologiei RFID la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din 
București, precizându-se avantajele, dar și obstacolele întâmpinate în implementare, făcându-
se în același timp referire la BCU “Lucian Blaga“ din Sibiu, unde sistemul funcționează cu 
succes din anul 2008. La BCU București sistemul RFID este destinat proceselor de securitate și 
inventariere, în vreme ce la BCU “Lucian Blaga“ din Sibiu există o funcție în plus a sistemului, 
și anume aceea de împrumut. 

Cuvinte cheie: RFID; securitatea documentelor; împrumut; tehnologii informaționale; 
sisteme de bibliotecă; Biblioteca Centrală Universitară Carol I București.

9. Dr. Tatiana Oprescu – Materializarea și mitizarea informației: “forma spirituală“ a 
informației 

În momentul de față informația nu mai are o materie de care să poată fi legată. Articolul 
prezintă istoric, din punct de vedere filosofic, conceptele de informație și formă, având în 
vedere și legătura dintre acestea. Este, practic, o încercare de conceptualizare a informației 
ca un proces, nu ca un produs, informația fiind asociată cu infuzia formei în obiect. Deși 
informația este privită în general ca un lucru, ea poate fi descrisă și ca un fapt intangibil. În 
ciuda eforturilor de a îi măsura valoarea și de a o cataloga, ea rămâne insesizabilă, putând fi 
legată de orice. 

Cuvinte cheie: informație; formă; dematerializarea informației; filosofie.

10.  Dr. Adriana-Elena Borună – Accesibilizarea informației din biblioteci, imperativ al 
societății cunoașterii. Servicii de bibliotecă destinate persoanelor cu deficiențe de vedere

Articolul reprezintă rezumatul tezei de doctorat cu același titlu, în care autoarea își 
propune să demonstreze faptul că, actualmente, transformarea spațiilor (reale sau virtuale), a 
tehnologiilor, a documentelor etc., astfel încât ele să poată fi utilizate fără probleme și de către 
persoanele cu dizabilități, reprezintă nu doar o necesitate stringentă a societății, ci și o posibilitate 
reală de dezvoltare a lumii în care trăim. Lucrarea propune modalități de creare și dezvoltare a 
unui mediu accesibil tuturor, pentru a putea participa cu toții la evenimentele cotidiene, pentru 
a ne implica în desfășurarea lor și, de ce nu, pentru a rezolva diferitele probleme care inevitabil 
apar într-o lume normală. Scopul lucrării a fost acela de a aprofunda și împărtăși situația 
accesibilizării informației în România, având în vedere instrumentele și politicile existente la 
nivel european, prin definirea câtorva inițiative sau reforme necesare în avansarea procesului 
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de eliminare a barierelor, în special a acelora care împiedică accesul persoanelor cu dizabilități 
vizuale în mediul cultural / educativ.

Cuvinte cheie: accesibilizare; accesibilizare digitală; acces universal; documente 
accesibile; biblioteci accesibile; utilizatori cu dizabilități.

11.  Adriana Ispas – Recuperarea memoriei documentare a unei colecții – Muzeul 
Național al Țăranului Român

Muzeul Național al Țăranului Român este cunoscut atât prin stilul original de 
expunere, cât și prin publicațiile sale sau evenimentele culturale pe care le organizează (târguri, 
ateliere de creație, proiecție de film, expoziții etc.) datorită cărora această instituție a căpătat o 
imagine specială în peisajul cultural românesc. Articolul tratează pe larg un aspect mai puțin 
cunoscut, dar având o importanță deosebită, colecțiile muzeului. Se au în vedere date istorice 
asupra constituirii colecției, proveniența documentelor sau a obiectelor, dar și tipologia acestora. 
Muzeul deține cea mai bogată colecție de obiecte țărănești din România (90.000 de piese la care 
se adaugă și o arhivă vizuală de aprox. 60.000 de itemi). Sunt trecute în revistă de asemenea și 
principalele instrumente de prelucrare a obiectelor muzeale existente atât la nivel internațional, 
cât și la nivel național, precum și cadrul legislativ căruia se supun bunurile culturale mobile. 

Cuvinte cheie: Muzeu; patrimoniu cultural; colecție; Comitetul Internațional de 
Documentare; obiecte muzeale. 

12.  Dr. Letiția Constantin – Noua literatură de mistere: efectul „Codul lui Da Vinci“ și 
pactul cu cititorul

Articolul își propune ca, în jurul apariției, în 2003, în versiune românească, a cărții 
lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci, să formuleze câteva observații privind ceea ce reprezintă 
noutatea în politica de carte și în comportamentul cititorului de azi și, în replică, ceea ce 
reprezintă relația cu tradiția, cu referire specială la relația dintre literatura de consum de azi și 
literatura de mistere a secolului XIX.

Specifice sistemului media contemporan, sistem care include și industria editorială, este 
transpunerea rapidă, în sistem de „franciză“ (literar-simbolică) din versiune carte, în versiune 
film, joc video, bandă desenată, format interactiv on-line etc., a unei povești (story/ récit), 
în special a celor cu succes la public, ca și livrarea, alături de povestea în sine, a unui soi de 
„manuale tehnice de întrebuințare“, cazul romanului lui Brown, ce a inițiat chiar o modă a 
„detectivisticii bibliografice“, fiind elocvent în acest sens. 

Cuvinte-cheie: Sociologia lecturii; Teorie literară; Istorie literară; Teorie bibliografică; 
Antropologie culturală.




