
Performanţa instituţiei 
– rezultatul eficienţei 

angajaţilor


Institution’s performance is  the result 
of employees  efficiency 

Elena HARCONIŢA
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Abstract: Balti University Library personnel management requires a sustainable 
partnership and a collaborative atmosphere between employees and manage-
ment. Librarians participate in classes for professional development, at the national 
and international professional meetings: conferences, colloquia, congresses, self-
guided improvement - all these contribute to career development and professional 
specialization. All the changes, restructuring is realized with the people, that is why, 
they should be always motivated, supported, trained, explained, defend and protected, 
because they are the people who ensure good work and success of the institution. 

Firma are două – şi numai două – funcţiuni de bază: marketingul şi inova-
rea. Numai marketingul şi inovarea produc rezultate – toate celelalte sînt cos-
turi, susţine Peter Drucker, cel mai mare pedagog şi autor de cărţi în domeniul 
managementului.

Aceste afirmări se referă şi la instituţia bibliotecară, date fiind problemele 
actuale cu care se confruntă:

 ● Creşterea concurenţei în condiţia fenomenului de globalizare, ceea ce a 
necesitat orientarea şi prezenţa Bibliotecii acolo unde este potenţialul 
utilizator;

 ● Creşterea exigenţelor utilizatorilor, ceea ce influenţează instituţia să se 
centreze pe crearea şi oferirea de plus – valoare: inovare, estetică, diversi-
tate şi calitate;

 ● Progresul tehnico-ştiinţific;
 ● Dezvoltarea societăţii informaţionale, care a transformat informaţia în re-

sursă strategică.
În aceste condiţii poţi avea clădiri minunate, dotări excelente, colecţii bogate 

şi variate, dar dacă nu există capitalul uman adecvat nu se realizează nimic.



Sugestive în acest sens sînt cuvintele directorului executiv de la Coca – Cola 
„Chiar dacă toate fabricile şi dotările noastre ar arde din temelii peste noapte, n-ar 
reuşi să afecteze prea mult valoarea companiei: toată această valoare se află, de 
fapt, în fondul comercial asigurat de francizele mărcii noastre şi tezaurul colectiv 
de cunoştinţe din companie.”

Marca, buna imagine a Bibliotecii universitare din Bălţi a fost creată de pre-
decesorii noştri, iar fără specialiştii de azi: competenţi, harnici şi doritori de a-şi 
perfecţiona mereu cunoştinţele, de a îmbunătăţi serviciile şi de a crea noi produse 
– totul este înzădar.

„Bine că Dumneavoastră aveţi cadre tinere care posedă computerul şi le 
puteti da orice sarcini, dar ce să facem noi cînd în majoritatea bibliotecilor şco-
lare personalul se află la o vîrstă înaintată şi nu mai vrea să înveţe nimic. Şi nici 
computere nu sînt atîtea precum aveţi aici”, se confesa mai ieri o colegă din mediul 
bibliotecilor şcolare.

Deci dintr-o parte se vede o mare bunăstare în Casa noastră Albă, condiţii 
de invidiat, studenţi care ne vizitează intens, multe şi diverse cărţi, computere 
performante, bibliotecare tinere şi deştepte!

Dar numai pe interior se cunoaşte cum au fost obţinute toate aceste bunuri, 
ori nici cînd oamenii bibliotecii nu s-au oprit odată porniţi la drum acum 67 de ani 
în urmă.

Temelia managementului Bibliotecii de învăţămînt superior din Bălţi a 
fost pusă în anul 1962, cînd s-au înfiinţat secţiile şi au fost „ademeniţi” (astăzi se 
foloseşte termenul recrutare) cei mai buni specialişti din urbă pentru slujba în Bib-
lioteca Institutului Pedagogic  „Alecu Russo”. 

Într-un termen foarte scurt despre Biblioteca a aflat tot spaţiul ex-sovietic. 
Experienţa ei de muncă este recomandată altor biblioteci, aici se organizea-

ză conferinţe internaţionale şi şedinţe ale Consiliului Bibliotecar din R. Moldova şi  
u. r. s. s.; cele mai înalte distincţii de nivel naţional şi unional îi găsesc pe bibliote-
carii din pedagogicul bălţean, care se trudeau din greu, fără computere, fără In-
ternet, fără reţele de socializare. Nu în fiecare secţie erau maşini de dactilografiat.

Bibliotecarii de ieri însă:
 ● reuşeau să achiziţioneze şi să prelucreze cîte 50 – 70 000 documente pe an;
 ● să promoveze cunoştinţele bibliotecar – bibliografice studenţilor din anul I 

şi 3, actualul curs de Cultură a Informaţiei;
 ● să creeze un sistem bine stabilit de informare – cataloagele pe care le 

actualizăm şi le folosim şi azi;
 ● să concureze cu cititorii Bibliotecii în lecturile celor mai bune creaţii literare;
 ● să ghideze lectura a mii de studenţi din toţi anii de studii, să creeze noi 

forme şi metode de lucru;
 ● să le analizeze, sintetizîndu-le pe cele mai pozitive şi eficiente.
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În structura Bibliotecii era integrată subdiviziunea de Informaţie Tehnico-Şti-
inţifică şi numai cei mai inteligenţi bibliotecari puteau să ajungă să lucreze acolo. 

Era foarte dificil să te angajezi la Biblioteca Institutului, prioritatea o aveau 
specialiştii în domeniu, dată fiind existenţa Facultăţii de Biblioteconomie şi Bib-
liografie la Universitatea din Chişinău, apoi specialitatea de Biblioteconomie şi 
Asistenţă Informaţională în cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 
la aceeaşi universitate.

Odată angajat, viitorul bibliotecar trebuia să se instruiască cu multă serio-
zitate şi responsabilitate pentru ca peste ani de muncă intensă să poată promova 
la o altă treptă profesională.

Peste ani de zile, puţinii bibliotecari din acea perioadă, care au mai rămas 
– 26 % (de vîrsta peste 50), ne amintim de spiritul tenace şi stilul, uneori foarte 
autoritar şi dur, de conducere, al doamnei Faina Tlehuci, directoarea de 4 decenii 
a acestei Biblioteci.

Dumneaei, prin propriul exemplu, a ştiut să motiveze şi să ghideze colegii în 
aşa fel ca să ridice Biblioteca la cea mai înaltă treaptă de dezvoltare să o transforme 
în Instituţie de Muncă Excelentă.

Managementul personalului, în anii primului deceniu al Mileniului 3, presu-
pune deja parteneriatul şi o atmosferă colaborativă dintre angajaţi şi adminis-
traţie, ceea ce a devenit o motivare benefică de lucru.

Participarea bibliotecarilor la orele de profesionalizare de nivel local, la în-
truniri profesionale naţionale şi internaţionale: conferinţe, colocvii, simpozioane, 
congrese, autoperfecţionarea prin lecturile în domeniu – toate acestea contribuie 
la dezvoltarea carierei şi la specializarea profesională.

Un rol deosebit îl are creativitatea bibliotecară ca o modalitate internă de 
stimulare. Anume creativitatea şi inventivitatea au devenit factorii ce cu adevărat 
stimulează socializarea profesională şi măreşte responsabilitatea bibliotecarului.

În Bibliotecă este încetăţenită tradiţia de-a implica toţi angajaţii în diverse 
activităţi, echipe şi grupuri de profil cu aprofundare într - un anumit domeniu ori 
proces:

 ● Virtualizarea serviciilor infobibliotecare;
 ● Responsabili de relaţiile cu Facultatea; Noul utilizator, Promotori Ai cărţii; 

Fişare analitică; Redactare fişiere de autoritate-vedete de subiect; Apli-
care standarde; Integrare profesională; Formare profesională continuă; 
Evaluare personal; Audit intern.

Cumularea sarcinilor şi proceselor, la fel are impact pozitiv asupa stabilităţii 
şi perfecţionării cadrelor.

Motivarea personalului, (60 % - persoane cu vîrsta între 30 - 50 de ani, 12 % 
tinerii – pînă la 30 de ani) de a-şi onora funcţiile în condiţiile actuale sînt:

 ● Importanţa socială a profesiei;
 ● Legislaţia, actele normative şi standardele care reglementează activitatea 
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bibliotecară;
 ● Stimularea materială (suplimentul, premiile, adaosurile, gradul de califi-

care, vechimea în muncă) şi morală: diplome, menţiuni, mulţumiri, nomi-
nalizări în rapoarte, cărţi, publicaţii periodice;

 ● Crearea condiţiilor confortabile de muncă, tehnologizarea, accesul liber 
la resursele informaţionale şi comunicaţionale;

 ● Ne dorim şi crearea sălilor de menaj şi poate a sălilor de sport multifunc-
ţionale.

Toate schimbările, restructurările, remodelările, informatizarea în orice 
structură se realizează cu oamenii, de aceea ei trebuie mereu motivaţi, susţinuţi, 
învăţaţi, explicaţi, influenţaţi, uneori avertizaţi, dar întotdeauna ocrotiţi şi apăraţi 
căci ei sînt oamenii care asigură bunul mers al activităţii şi succesul instituţiei.

Astăzi statisticile bibliotecare nu ne demonstrează mari diferenţe de intrări 
şi împrumuturi dintre perioadele obişnuite şi sesiuni de examene. 

Nici pentru obţinerea unei diplome de master nu mai este nevoie de bib-
liotecă, de colecţiile ei, de bibliotecarii care să le ofere cele mai relevante surse de 
informare şi documentare, fie în format tipărit, fie electronic.

Iată de ce odată cu schimbările din învăţămînt a fost necesar să se schimbe 
şi Biblioteca, şi Bibliotecarul.

Deschiderea accesului la raft în sălile de lectură pentru a oferi cît mai bune 
condiţii de muncă de sine stătătoare conform Procesului de la Bologna. Orele de 
contact direct cu profesorul trebuie să continue în sălile de lectură.

Aplicarea unor strategii mai dinamice şi mai agresive, publicitatea – influ-
enţarea opiniei studenţilor şi profesorilor, comunicarea personală, mesajele cu 
conţinut bibliotecar prin e-mail-uri personale şi la catedre, relaţiile publice – pro-
movarea atitudinii pozitive faţă de bibliotecă în mediul academic, în comunitatea 
profesională, prin site-uri, bloguri şi pe reţelele de socializare – iată instrumentele 
actuale ale bibliotecarului.

Dinamismul sporit, abordarea proactivă, opusă celei tradiţionale, sînt abso-
lut necesare în condiţiile în care informaţiile pot fi găsite nu numai la Bibliotecă.

Din şirul de activităţi propuse printre cele mai importante obiective ale anu-
lui 2012, doar cîteva au fost integrate în Planul general al Universităţii: Proiectul 
„Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator”, Blogul Filialei BIN, editarea re-
vistei BiblioUniversitas@abrm.md; contorizarea serviciilor electronice; crearea noii 
versiuni a programului de Evidenţă statistică a principalilor indicatori de activitate 
- ProgStats.

Ce trebuie să realizăm cu toţii pentru a nu pierde din imagine şi pentru a 
rămîne întotdeuna locul de întîlnire a cititorilor cu cele mai strălucite personalităţi 
ale umanităţii, cu cele mai avansate descoperiri ale civilizaţiei, cu cele mai celebre 
creaţii literare şi de artă; cu cei mai buni bibliotecari şi cu cei mai buni prieteni:
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 ● Să utilizăm în continuare mediile electronice pentru diseminarea infor-
maţiilor referitoare la Bibliotecă: web, bloguri, reţele...

 ● Să expediem Buletinele informative de Achiziţii recente; materialele 
promoţionale, tutorialele, mostrele de redactare a referinţelor biblio-
grafice şi de întocmire a bibliografiilor, tot felul de informaţii prin e-mail, 
ceea ce poate contribui la îmbunătăţirea comunicării bibliotecii cu utili-
zatorii.

 ● Să furnizăm accesul la distanţă la colecţii şi servicii: catalog, bibliotecă 
digitală, expoziţii virtuale, reviste locale, reviste naţionale şi străine, re-
ferinţe on-line.

 ● Să continuăm achiziţia (oneroasă şi gratuită) a bazelor de date pentru 
suplimentarea ofertei informaţionale.

 ● Să stimulăm feedback-ul cu utilizatorii: formulare de comandă a docu-
mentelor pentru achiziţii; difuzare selectivă a informaţiei; opini şi propu-
neri de îmbunătăţire a activităţii.

 ● Să prezentăm cît mai amplu Biblioteca în mediul Internet, contribuind 
esenţial la creşterea prestigiului ei.

 ● Să relaţionăm incontinuu cu structurile şi organizaţiile naţionale şi inter-
naţionale pentru creşterea fluxului informaţional.

 ● Să ogranizăm cît mai multe şi incitante expoziţii/ manifestări culturale 
pentru atragerea studenţilor la Bibliotecă.

 ● Să păstrăm şi să multiplicăm colecţiile tradiţionale – fundamentul netă-
găduit al instruirii şi cercetării de calitate.

„Atitudinea personalului, cunoştinţele şi profesionalizarea lor, modul de 
organizare a spaţiilor, instrumentele şi campaniile de promovare, calitatea docu-
mentelor de prezentare participă în mod egal la succesul Bibliotecii. În societatea 
dinamică în care trăim, marketingul este o necesitate, iar ignorarea lui – un lux. 
O imagine bună a bibliotecii se proiectează asupra autorităţii finanţatoare, care 
este stimulată, astfel, să acorde o mai mare atenţie acestei instituţii. Nu în ultimul 
rînd, o imagine bună a bibliotecii este un atu important în momentul în care se 
încearcă obţinerea unor fonduri extrabugetare. Cel mai important beneficiu se 
va regăsi, însă, în modul de receptare a locului şi rolului bibliotecii universitare în 
procesul de învăţămînt şi de cercetare.” (Mircea Regneală)
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