
noi, şi cunoaşterea unei limbi străine.   
Bibliotecarii întotdeauna trebuiau să 
dispună de o cultură enciclopedică. 
Iar acum au nevoie îndeosebi de 
cunoştinţe de limbă, literatură şi is-
torie, iar sub aspect practic trebuie 
să stăpînească regulile de ordonare 
şi de administrare a fondurilor, 
respectiv, principiile de bază ale 
catalogării. În faţa noilor provocări, 
sarcinile bibliotecarului au devenit 
mai complexe şi extrem de mul-
tiple. În munca bibliotecarului s-a 
produs o divizare, o specializare 
pronunţată.

Importanţa cunoaşterii lim-
bilor străine pentru un bibliote-
car

Limbile sunt asemenea trenu-
rilor ce ne poartă în profunzimea 
diferitelor culturi. Noi, bibliotecarii, 
cunoaştem foarte bine importanţa 
limbilor străine, pentru că oferim 
acces la materiale în diverse limbi.

Bibliotecarul, prin instituţia 
pe care o serveşte şi la a cărei 
funcţionare contribuie, de-
ţine un loc aparte, deosebit 

Într-o Europă care va rămîne 
întotdeauna multilingvă, învăţarea 
limbilor străine deschide numeroase 
oportunităţi către o carieră mai bună, 
şansa de a locui, lucra sau studia în altă 
ţară sau, pur şi simplu, de a călători. 
Limba vorbită devine parte integrantă 
a identităţii şi bagajului cultural al unei 
persoane. Învăţarea limbilor străine 
contribuie la înţelegerea altor popoare 
şi culturi. Efortul de perfecţionare în-
tr-o limbă străină trebuie să fie zilnic. 
Deci cunoaşterea unei limbi străine e 
importantă şi pentru un bibliotecar 
pentru a-şi atinge scopul în dezvolta-
rea şi comunicarea colecţiilor de carte, 
pentru a facilita uztilizarea acestora, 
mai ales, a colecţiei de carte în limbi 
străine. 

Ce înseamnă profesia de bibliotecar 
în secolul XXI? Aproape nimic din ceea 
ce însemna acum un secol, sau poate 
chiar mai puţin de un secol. Noile teh-
nologii şi iniţiativele digitale, din ce în 
ce mai prezente în biblioteci, impun o 
reconsiderare a profesiei de bibliotecar. 
Procesul de comutare între tehnicile de 
prelucrare a documentelor din regim 
tradiţional în regim automatizat presu-
pune, pe lîngă însuşirea unor abilităţi   
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de important, în viaţa cultural - ştiinţifică 
a societăţii. Secretul eficienţei, în ca-
zul activităţii bibliotecarului, constă în 
munca sistematică dusă cu tenacitate. 
Atît activitatea individuală, cît şi cea 
de la nivelul unei colectivităţi trebuie 
riguros şi cu acurateţe planificată. Ea 
necesită să aibă o bază solidă de porni-
re, un început clar şi bine chibzuit. 

Meseria îi cere bibliotecarului să 
fie dispus, pe toată durata activităţii 
sale, la receptarea a tot ceea ce este 
nou în domeniul cultural şi ştiinţific, 
să fie în stare să sesizeze marile cu-
rente şi tendinţe ale evoluţiei cul-
turale şi ştiinţifice în sfera transmiterii 

informaţiilor, să fie în stare să iden-
tifice noile surse şi modalităţi de 
documentare. Bibliotecarul trebuie 
să fie angajat valorilor pe care le 
promovează instituţia sa şi, într-un 
fel, să împărtăşească şi aspiraţiile 
locului sau, cum se mai spune, chiar 
,,spiritului locului,,. În acelaşi timp, 
el trebuie să-şi găsească rostul şi în 
sistemul organizatoric internaţio-                                                                                             
nal, să fie capabil să-şi desfăşoare 
activitatea conform regulilor uni-
versale ale tagmei sale. Aceasta 
înseamnă că a conştientizat im-
portanţa extinderii sistemului in-
ternaţional de documentare. De 
asemenea, bibliotecarii au fost pri-
mii care, în cadrul unor instituţii 
de învăţămînt născute în condiţii 
istorice vitrege şi cu o bază de 
existenţă mai tot timpul modestă, 
i-au pus pe elevi şi pe studenţi în 
contact cu cartea, le-au cultivat dra-
gostea pentru lectură, setea pentru 
cultură sau au sprijinit idealurile 

culturale. 
Un bibliotecar, fiind un 
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misionar al europenizării, trebuie să 
fie un vorbitor de limbi străine, îndeo-
sebi un fluent vorbitor al limbii engleze. 
Cunoaşterea limbilor străine de către 
un bibliotecar îi ajută a realiza o comu-
nicare eficientă, în special, cu vorbitorii 
unei limbi străine. 

Categoriile de utilizatori

Cominicarea stă la baza legăturilor 
dintre oameni. Membrii echipei de re-
laţii cu utilizatorii vor putea demonstra 
faptul că felul în care comunică între 
ei şi cu utilizatorii determină succesul 
desfăşurării activităţii lor şi posibili-
tatea dezvoltării unor relaţii interper-
sonale strînse. Din punct de vedere 
ocupaţional, studenţii sunt categoria cu 
cea mai mare probabilitate de a vorbi o 
limbă străină: aproape 8 din 10 studenţi 
pot folosi cel puţin o limbă străină. 
Bibliotecarul trebuie să diferenţieze 
necesităţile de comunicare ale utiliza-
torilor, dar şi să înţeleagă reacţiile aces-
tora la primirea informaţiilor. 

Există diverse tipologii ale utiliza-
torilor bibliotecii realizate în funcţie 
de diferite criterii de abordare luate în 
consideraţie. În funcţie de utilizarea 
serviciilor oferite sunt:
•	Cititori interni sau cititori specifici – 

membrii comunităţii universitare:
• studenţi 
• studenţi înscrişi la masterat sau la 

cursuri postuniversitare; 
• cadre didactice din universitate, 

doctoranzi, cercetători, personal 
auxiliar.

• elevi ai Liceului şi Colegiului Peda-
gogic “Ion Creangă”.

•	Cititori externi sau nespecifici:
• cadrele didactice care au frecven-



Pe parcursul a mai multor ani, Biblio-
teca a profitat de următoarele donaţii:

• Artur Carlson, SUA – Enciclopedia 
Britanică în 29 volume, 1988.

• Proiectul Tempus – Tacis – 216 tit-
luri în 460 exemplare de documente în 
limba germană din domeniul psiholo-
gie, pedagogie şi asistenţă socială.

• Universitatea Fresno, SUA – 9 
mii documente intrate în bibliotecă 
în  limba engleză, franceză, spaniolă, 
germană.

• Amis Sans Frontiers – 1 320 docu-
mente în limba franceză. Această aso-
ciaţie umanitară, care s-a declarat în 
afara politicii şi a religiei, este 
prezentă în Belgia, România, Mol-
dova, Benin, republica Democrată 
Congo. Conceptul general al com-
partimentului “Biblioteci şi Franco-
fonie” constă în colectarea operelor 
autorilor francofoni pentru crearea 
în oraşele Europei a unor spaţii cul-
turale şi de relaţii francofone.

În prezent, susţinem activităţi 
noi pentru completarea datelor 
din cataloage, prin care se poate 
asigura o mai bună informare. De 
asemenea, sistemele electronice 
facilitează publicarea rezultate-
lor cercetărilor, încît şi faza do-
cumentării se extinde foarte mult. 
Provocările noi faţă de munca bib-
liotecarului, în astfel de condiţii, 
sunt enorme.

Odată cu apariţia primelor ca-
taloage on-line, “prietenia cu utili-
zatorul” a devenit lege sau necesi-
tate, OPAC-urile fiind configurate 
în aşa fel, încât să dea posibilitatea 
acestuia să regăsească informaţia 
necesară prin metoda de 
căutare cel mai des utilizată, 
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tat cursurile de reciclare în cadrul 
Universităţii

• studenţi din alte centre universi-
tare, cercetători, cadre didactice 
din invăţămîntul preuniversitar

• elevi din clasele superioare din li-
cee.

Pentru această gamă variată de uti-
lizatori şi cerinţele sunt variate. Biblio-
tecarul cunoscător al unei limbi străine 
le poate oferi o deservire mai calitativă.

Serviciile acordate utilizatorului 
cunoscător al unei limbi străine

Bibliotecile acţionează ca porţi către 
cunoaştere şi cultură, asigurînd accesul 
la informaţie, la idei şi opere de creaţie 
în cele mai diverse forme. Într-un timp 
al conectării la viteze maxime, biblio-
tecile trebuie să se adapteze rapid la 
schimbări.

Împrumutul nr. 4 (documente ştiin-
ţifice, beletristice, didactice şi metodi-
ce în limbi străine), este un centru de 
informare din cadrul Serviciului de Li-
teratură în Limbi Străine care dezvoltă 
şi comunică colecţiile de carte în 42 
de limbi, baze de date pentru a facilita 
utilizarea acestora pentru informare şi 
educaţie de către elevi, studenţi, cadre 
didactice, cercetători şi doctoranzi. 

Ţinem cont de o comunicare creativă 
cu utilizatorii bibliotecii, oferindu-le 
informaţia solicitată. Organizăm şi 
promovăm activităţi cultural - educa-
tive (expoziţii, excursii, convorbiri indi-
viduale şi în grup). Îndeplinim referinţe 
bibliografice la cerere. În acest scop e 
foarte binevenită cunoaşterea limbilor 
străine, datorită cărora putem şti şi cu-
noaşte sursele din diferite colecţii şi pe 
diverse domenii.
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cuvinte din titlu. La fel de adevărat 
este faptul că, într-o etapă anterioară 
evidenţierii informaţiei prin afişare 
în OPAC, este esenţial modul în care 
informaţia existentă în colecţiile biblio-
tecii este reprezentată în baza de date 
astfel încât să fie pusă la dispoziţia uti-
lizatorului.

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
de Stat “Alecu Russo” din Bălţi este şi 
membră a celui mai mare consorţiu 
informaţional din lume. Este un proiect 
de cooperare între Institutul pentru o 
Societate Deschisă şi EBSCO Publishing 
– una dintre cele mai vestite agenţii de 
abonare la reviste în format tradiţional 

şi electronic. eIFL Direct ne oferă cir-
ca 18 000 reviste, ziare şi buletine de 
ştiri cu text complet. Bazele de date 
pot fi accesate on-line prin Internet 
sau în format CD-ROM, DVD-ROM. 
Biblioteca are acces la 13 baze de 
date, cele mai importante sunt:
. Academic Search Premier
. Business Source 
. Regional Business News
. Library, Information Science &     
  Technology Abstracts
. Master FILE Premier
. MEDLINE
. ERIC

Dacă beneficiarii nu posedă lim-
ba engleză, atunci în ajutor le vine 
traducătorul automat prevăzut pen-
tru această bază de date, traduceri-
le fiind efectuate din limba engleză 
în franceză, germană, spaniolă, por-
tugheză, rusă, Iar pînă la finele anu-
lui 2009 se va putea efectua tradu-
cerea şi în limba română.

În iulie 2008 a apărut o versiune 
nouă de EBSCOhost 2.0 Pe 
data de 16 iulie a fost orga-

nizat un reliz al acestei versiuni.
Posibilităţile noi:

• Interfacul mai simplu,
• Organizarea nouă de căutare avan-

sată,
• Metode noi de căutare, 
• Prezentarea limitatorilor rezultate-

lor,
• Lista rezultatelor mai detaliată,
• Personalizarea lărgită,
• Informaţia relativă (analogică) – arti-

cole, imagini,
• Căutarea rapidă a imaginilor,
• Demonstarea video a versiunii.

În  EBSCOhost 2.0  este  aplicată 
asistenţa tehnică cu toate particularită-
ţile noi. De asemenea, există posibili-
tatea unicală  a participării în training-
urile electronice.

 În Serviciul Literatură în Limbi străine 
această bază e solicitată de utilizatori, şi 
pe parcursul anului 2008 avem 422 de 
accesări, iar în total pe Bibliotecă avem 
849 de accesări.

O altă Bază de date MS-Access Su-
marScanat efectuează căutarea după 
datele din sumarul cărţilor şi revistelor. 
Prelucrarea preliminară este efectuată 
de specialistul în domeniu care scanează 
şi identifică conţinutul cărţilor şi reviste-
lor. Textul obţinut este importat în ta-
belul bazei de date. Aceasta este o bază 
de date autonomă. Cititorul efectuează 
căutări după următorii parametri: titlu, 
cuvînt - cheie, vedetă de subiect. Sunt 
oferite 190 de titluri de carte: 112 – în 
limba engleză, 25 - în limba franceză, 
52 - în limba germană. La fel sunt oferi-
te şi 25 titluri de reviste: 16 - în limba 
engleză, 5-în limba franceză ,1 - în lim-
ba germană.

Din toamna anului 2003 s-a deschis 
Filiala Bibliotecii Institutului Goethe, ce 

DIALOG  CONTINUU

 

 36



Bibliografie:

1. Aniko, Nady. Meseria de bibliotecar [on-line]. Disponibil pe Internet: 
www.bcucluj.ro/bibliorev/carte-biblio3.html

2. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi : Raport de 
activitate 2004 / 2007. Bălţi, 2004 - 2007

3. Bursaşiu, Simona Marilena; Domocoş, Livia Aurica. Comunicarea din 
cadrul echipei de relaţii cu utilizatorii în biblioteci. In: Biblioteca. 2007, nr. 
3-4, p. 78-79.

4. Congresul Mondial al Bibliotecilor şi informaţiei Québec, 2008 Cuvîntul 
de deschidere al preşedintelui IFLA, Claudia Lux. In: Biblioteca Bucureştilor 
[on-line]. 2009, nr.1 [citat 27 mai 2009]. Disponibil pe Internet: <www.
bmms.ro>

5. Petrescu, Victor; Sachelarie, Octavian Mihail. Tipologii ale utilizatorilor 
serviciilor de   bibliotecă. In: Biblioteca. 2007, nr.7, p.188-189.

6. Safaliu, Ionela - Luiza. Cum să te descurci în viaţă? – Importanţa cunoaşterii 
unei limbi străine [on-line] [citat 20mai 2009]. Disponibil pe Internmet: 
www. gorjeanul.ro

cuprinde 161 de cărţi în limba germană, 
care sunt solicitate nespus de mult de 
beneficiarii noştri. În anul 2008 avem 
3 564 împrumuturi. Este o colecţie din 
mai multe domenii, şi le oferă utiliza-
torilor şansa de a folosi în procesul de 
învăţămînt cele mai recente surse de 
informaţie. Un scop important în activi-
tatea acestei instituţii este promovarea 
colaborării culturale internaţionale. 

În anul 2004, la Bibliotecă s-a înfi-
inţat Fondul de carte Wilhelmi, ce cu-
prinde documente în limba germană 
din mai multe domenii: geografie, is-
torie, literatură, lingvistică. E o colecţie 
de carte donată de către profesorul 
elveţian Thomas Wilhelmi, originar 
din Elveţia, care a reuşit de-a lungul 
anilor să intermedieze donaţii din Fon-
dul cantonal de dezvoltare din Basel 
Universităţii din Bălţi. În total, donaţia 
numără  1 758 documente, 678 titluri 

de cărţi de valoare. În anul 2008 
am avut 3 372 împrumuturi de 
carte din acest fond.

Din anul 1993 Biblioteca be-
neficiază şi de Proiectul The Jour-
nal Donation Project (JDP), un proiect 
de mare valoare, fondat în anul 1990 de 
către Arien Mack, profesor în psihologie 
(SUA). JDP colaborează cu 29 de ţări din 
lume printre care şi Republica Moldova. 
Graţie acestui Proiect, Biblioteca a in-
trat în posesia a 120 titluri de reviste (26 
curente) în 3 524 exemplare de reviste 
în limba engleză ale celor mai presti-
gioase edituri din SUA pe următoarele 
domenii: filozofie, psihologie, econo-
mie, drept,  muzică, filologie, istorie.                                                    

Toate acestea le oferim utilizatorilor, 
Chiar dacă nu putem schimba definitiv 
lumea, putem fi mai activi oferind valo-
rile bibliotecilor oricui are nevoie de ele 
şi folosindu-le activ.

C
B
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