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În articol sunt reflectate rezultatele studiului realizat în cadrul Proiectului Building Strong Library Association 

(Consolidarea unei asociaţii puternice pentru biblioteci), implementat de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica 
Moldova (ABRM) în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci (IFLA) şi cu suportul Progra-
mului Novateca în Republica Moldova. Cercetările au fost axate pe studierea eficienţei activităţii ABRM din perspectiva 
atitudinii, viziunilor membrilor actuali şi potenţiali ai asociaţiei profesionale în scopul consolidării şi dezvoltării capa-
cităţii instituţionale aplicate de asociaţia profesională pentru bibliotecari. 
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DIRECTIONS FOR INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING AND DEVELOPING 
A SUSTAINABLE PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR LIBRARIANS 
Article reflects the results of the study conducted within the Building Strong Library Association Project, implemented 

by the Librarians Association of Moldova (LAM) in partnership with the International Federation of Library Associations 
(IFLA) and with the support of Novateca Program in the Republic of Moldova. The study aimed to study the efficiency 
of LAM in terms of attitudes, visions of current and potential members of the professional association to strengthen 
institutional capacity building sustainable for professional association for librarians. 
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Introducere 
Cercetătorii considera că profesia este un grup organizat care interacţionează permanent cu societatea, 

îndeplineşte funcţii sociale prin relaţii formale şi informale şi creează o subcultură proprie, care cere de la 
membrii profesiei să se adapteze pentru a atinge performanţe în carieră [4]. Existenţa unei asociaţii profesio-
nale este un element obligatoriu pentru modelul ideal de activitate profesională. Dezvoltarea asociaţiilor pro-
fesionale de biblioteci depinde de societatea în care ele îşi desfăşoară activitatea, de situaţia politică, normele 
culturale, structura socială, nivelul de dezvoltare tehnologică etc. 

Lee Harvey şi Selena Mason [2] consideră că asociaţia profesională este un organism care acţionează 
pentru a proteja interesul public al unei organizaţii, ea reprezintă interesele profesionale ale practicienilor şi 
acţionează pentru a-şi menţine propria poziţie şi putere în calitate de un organ de conducere. În acelaşi timp, 
asociaţia profesională este definită în calitate de o organizaţie nonprofit care este preocupată de promovarea 
unei profesii, a intereselor persoanelor implicate în această profesie, precum şi a intereselor publicului larg [1]. 

Asocierea oamenilor pe baza unor interese comune este un fenomen caracteristic vieţii politice şi cultu-
rale în ţările democratice. Într-o societate pluralistă deciziile guvernamentale sunt influenţate de asociaţiile 
cetăţenilor, iar deciziile sunt luate pe baza unor acorduri şi compromisuri între indivizi şi grupuri între care 
este împărţită puterea în societate. Asociaţiile profesionale, în calitate de organizaţii nonprofit şi nonguverna-
mentale, sunt un instrument important pentru punerea în aplicare a activităţilor sociale în societatea civilă. 

Asociaţia reprezintă convenţia prin care mai multe persoane pun în comun în mod permanent contribuţia 
lor materială, cunoştinţele şi activitatea lor pentru realizarea unui scop care nu urmăreşte foloase materiale 
sau pecuniare. 

Constituirea unei comunităţi globale este o realitate a secolului al XXI-lea. Actualmente, multe dintre 
problemele bibliotecilor la nivel naţional, cum ar fi dreptul de autor, standardele tehnologice, au devenit ca-
racteristice pentru întreaga lume. Deciziile aprobate la nivel internaţional pot avea un impact dramatic asupra 
modului în care bibliotecile dintr-o anumită ţară funcţionează şi identifică gama de servicii pe care le pot 
oferi utilizatorilor. Prin urmare, asociaţiile de biblioteci din întreaga lume trebuie să conlucreze, să împărtă-
şească experienţele şi ideile despre diverse iniţiative dincolo de graniţele ţărilor. 
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Asociaţiile profesionale de biblioteci de nivel local, naţional, regional şi internaţional au o importanţă 
destul de mare pentru biblioteci, profesie şi societate. Astfel de asociaţii activează în diferite ţări ale lumii 
încă din secolul al XIX-lea. Actualmente există circa 80 de asociaţii internaţionale şi peste 500 de asociaţii 
naţionale de biblioteci, arhive şi instituţii informaţionale. 

Asociaţiile nonguvernamentale în domeniul biblioteconomic pot fi definite ca organizaţii care au o orien-
tare socială (în folosul comunităţii), care produc bunuri publice şi care acţionează într-u cadru legal [3, p.5]. 
Principalele obiective ale asociaţiilor de biblioteci şi instituţii informaţionale se referă la organizarea şi ma-
nagementul activităţii biblioteconomice, precum şi la dezvoltarea profesiei. Aceste sarcini sunt concretizate 
şi implementate prin diferite căi. Astfel, primul obiectiv este realizat prin susţinerea, promovarea şi punerea 
în aplicare a politicilor, cadrului legal în domeniul biblioteconomiei şi informării. Dezvoltarea profesiei  
în sfera infodocumentară, inclusiv a profesiei de bibliotecar, include următoarele direcţii de activitate ale 
asociaţiei: dezvoltarea teoriei domeniului de activitate, organizarea activităţii practice, asigurarea formării 
profesionale continue, definirea şi punerea în aplicare a principiilor etice ale activităţii profesionale, ridicarea 
statutului social al profesiei etc. 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) a fost fondată în anul 1991 prin decizia Con-
ferinţei de constituire a acesteia din 14 noiembrie 1991. La 10 iunie 1992 a fost emisă Hotărârea nr.393 a 
Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la înregistrarea Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica 
Moldova”. ABRM este o organizaţie nonguvernamentală, care uneşte eforturile factorilor interesaţi pentru 
susţinerea statutului profesional şi social al bibliotecarului, promovarea şi încurajarea persoanelor care se 
preocupă de problemele bibliologiei, informării şi documentării. 

Programul „Consolidarea unei asociaţii puternice pentru biblioteci” 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a ajuns în pragul unei etape importante în activitatea sa. 

În anul 2013 s-au împlinit 22 de ani de la crearea organizaţiei. În vederea continuării activităţii sale, a fost 
necesară analiza situaţiei curente şi determinarea priorităţilor ABRM pentru viitor. Din aceste considerente, 
aplicarea unui studiu a devenit un imperativ stringent pentru Consiliul de administraţie şi Biroul executiv ca 
echipe de guvernare ale asociaţiei. Anterior studiului, în perioada 17-19 septembrie 2012 ABRM împreună 
cu Programul Novateca au facilitat vizita de documentare a reprezentanţilor Federaţiei Internaţionale a Aso-
ciaţiilor de Biblioteci (IFLA) în Republica Moldova – Fiona Bradley, coordonatoarea Programului Building 
Strong Library Association (BSLA), şi Winnie Vitzansky, trainer IFLA. Evenimentul a fost parte componentă 
a unei acţiuni de colectare de date despre ABRM, inclusiv instituţiile partenere ale acesteia, care trebuia să 
servească ulterior la implementarea Programului Building Strong Library Association în Republica Moldova 
în perioada decembrie 2012 – octombrie 2013. Acţiunile vizitei au cuprins interviuri cu factorii de decizie: 
reprezentanţi ai Ministerului Culturii, Catedrei de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, Consiliului 
Biblioteconomic Naţional; focus-grupuri cu membrii Biroului şi Consiliului ABRM, discuţii în grup cu mem-
brii secţiilor şi comisiilor ABRM, prezentări în cadrul Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova, precum 
şi vizite în teritoriu – filialele Nord, filiala Bibliotecii Publice din or. Orhei, filiala Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu” şi filiala Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. Totodată, în scopul perceperii con-
textului organizaţional, ABRM a pus la dispoziţie diverse documente, statistici şi alte materiale ale acesteia 
(rapoarte, reviste, buletine etc.). Rezultatele vizitei au scos în evidenţă punctele forte şi cele slabe ale ABRM, 
ceea ce a determinat individualizarea programului BSLA pentru ABRM. 

Evaluarea IFLA s-a axat pe următoarele aspecte: buna guvernare a organizaţiei, implementarea, monito-
rizarea, evaluarea, raportarea, managementul, serviciile şi produsele pentru membrii ABRM, activitatea în 
reţea şi advocacy. Problemele identificate au fost cele cu privire la consolidarea slabă a capacităţii şi durabi-
lităţii asociaţiei; managementul instituţional ineficient, parteneriate şi advocacy nedezvoltate, precum şi o 
slabă reprezentare regională şi rurală. Este nevoie de dezvoltare şi activităţi intersectoriale de colaborare între 
asociaţii profesionale la nivel internaţional. 

Metodologia şi procedura studiului 
În perioada decembrie 2012 – aprilie 2013 Asociaţia a considerat oportun lansarea unui studiu cu privire la 

eficienţa activităţii acesteia din perspectiva atitudinii, viziunilor actualilor şi potenţialilor membri ai acesteia. 
Rezultatele chestionarului au servit membrilor Biroului executiv şi Consiliului de administraţie al ABRM drept 
un instrument viabil, prin intermediul căruia s-a măsurat implicarea membrilor Asociaţiei şi non-membrilor 
în acţiunile şi structurile acesteia, calitatea serviciilor şi produselor, relaţia structurilor de guvernare a ABRM 
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cu membrii săi, atitudinea Asociaţiei privind demersurile de influenţare a deciziilor politice etc. Ca rezultat, 
s-a reuşit să se formeze o imagine mai concludentă a situaţiei existente, a serviciilor scontate, precum şi a 
măsurilor ce urmează a fi întreprinse în vederea îmbunătăţirii managementului instituţional şi furnizării pro-
duselor ABRM pentru a reprezenta interesele profesionale ale comunităţii bibliotecare. 

Anterior lansării chestionarului, ABRM şi-a identificat punctele tari şi slabe, ameninţările şi provocările 
prin intermediul autoevaluări interne şi externe, precum: analiza SWOT aplicată în cadrul seminarului Dezvol-
tarea unei asociaţii şi consolidarea relaţiilor, din 10-12 decembrie 2012, vizitele în teren în cadrul filialelor 
ABRM (martie-aprilie 2013), discuţiile purtate în cadrul şedinţelor Biroului şi Consiliului ABRM, precum  
şi vizita reprezentanţilor IFLA din septembrie 2012. Însă, toate acestea nu au reuşit să estimeze integral şi 
exhaustiv aspectele activităţii ABRM. Astfel, chestionarul a fost axat pe două dimensiuni, fiecare incluzând 
câţiva parametri: analiza situaţiei managementului instituţional real existent în cadrul Asociaţiei; identifica-
rea percepţiei bibliotecarilor din sistemul naţional de biblioteci (membri activi sau potenţiali ai ABRM) asupra 
prestaţiei şi activităţilor Asociaţiei; implicarea acestora în activităţile Asociaţiei; nivelul implicării ABRM  
în soluţionarea problemelor şi investigarea potenţialelor preferinţe şi a intereselor profesionale ale acestora; 
capacităţile Asociaţiei de a oferi beneficii membrilor săi; posibilităţile Asociaţiei de a influenţa politicile secto-
riale în beneficiul bibliotecilor şi bibliotecarilor etc.  

Chestionarul a fost adresat celor 300 de respondenţi selectaţi aleatoriu din cadrul bibliotecilor de diferite 
tipuri, situate în diverse zone ale republicii, rata de recuperare constituind 184 de chestionare (64%). Deşi 
ABRM a considerat oportună transmiterea chestionarului prin poşta de curier, incluzând un plic cu timbre 
pentru returnarea acestuia, totuşi rata returnării nu a fost obţinută, de aceea s-a recurs la distribuirea chestio-
narelor prin poşta electronică, precum şi în cadrul diferitelor evenimente profesionale. Astfel, din totalul de 
bibliotecari care au restituit chestionarele, 1,09% sunt din bibliotecile naţionale, 48,91% – din bibliotecile 
publice, 17,93% – din bibliotecile şcolare, 13,59% – din bibliotecile de colegiu, 10,33% – din bibliotecile 
universitare, 7,07% – din bibliotecile specializate şi 1,09% – din bibliotecile private. 

Chestionarea a fost realizată în perioada decembrie 2012 – aprilie 2013, respondenţii acordând o atenţie 
sporită întrebărilor din cadrul chestionarului şi fiind destul de deschişi în exprimarea sugestiilor, părerilor 
referitoare la activitatea Asociaţiei. 

Rezultatele studiului 
Analiza şi procesul de sintetizare a datelor au fost realizate conform următoarelor dimensiuni referitoare 

la: profilul bibliotecarilor: stagiul de muncă, tipul bibliotecii în care activează, categoria de calificare deţinută; 
implicarea şi apartenenţa la ABRM: motivele aderării la Asociaţie, gradul de implicare în activitatea Asocia-
ţiei; cunoaşterea activităţilor şi serviciilor ABRM: cele mai importante activităţi ale Asociaţiei, principalele 
interese şi tendinţe ale membrilor, beneficiile Asociaţiei, implicarea personală în planificarea sau prestarea 
serviciilor acesteia; perspectivele de îmbunătăţire a serviciilor ABRM: servicii potenţiale, beneficii oferite de 
Asociaţie, demersuri de schimbare a politicilor în domeniul bibliotecilor. 

Multiple au fost activităţile recunoscute ca fiind cele mai importante în cadrul ABRM. Astfel, pentru o mai 
bună percepere a acestora, s-a recurs la o analiză din diferite perspective: 

‐ promovarea statutului social: apărarea drepturilor bibliotecarilor, definirea rolului bibliotecii în socie-
tatea democratică şi civilizată; apărarea intereselor bibliotecarilor, remunerarea şi salarizarea adecvată 
a bibliotecarilor; 

‐ stabilirea relaţiilor de colaborare naţională şi internaţională: stabilirea relaţiilor dintre bibliotecarii 
din Republica Moldova cu cei de peste hotare; schimbul naţional şi internaţional de opinii şi experienţe, 
colaborarea internaţională între asociaţii; coordonarea la nivel naţional a tuturor tipurilor de biblioteci; 
schimbul de experienţă profesională a bibliotecarilor; dezvoltarea relaţiilor dintre structurile de guver-
nare ale Republicii Moldova cu bibliotecile; 

‐ organizarea reuniunilor profesionale: reprezentarea intereselor bibliotecarilor; adunări în teritoriu; 
organizarea seminarelor, conferinţelor profesionale anuale etc., organizarea întrunirilor profesionale, 
vizitarea mai multor filiale în teritoriu; 

‐ elaborarea resurselor de informare a membrilor: menţinerea site-ul ABRM; editarea materialelor pro-
moţionale, a Buletinului ABRM, abonarea la resursele din cadrul Consorţiului REM (Resurse Elec-
tronice pentru Moldova); elaborarea unui Îndrumar pentru bibliotecar, mai ales pentru bibliotecarii 
începători; 
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‐ menţinerea unui mecanism de formare profesională: formarea mediului profesional unic; activităţi de 
formare continuă, organizarea comunităţii bibliotecare în reuniuni, adunări, şedinţe profesionale de 
lucru; activităţi de dezvoltare profesională; şcolarizări, organizarea conferinţelor; instruirea şi perfec-
ţionarea continuă; 

‐ îmbunătăţirea cadrului legislativ: elaborarea strategiilor, politicilor în domeniul cultural, educaţional şi 
informaţional, precum şi a actelor legislative de bibliotecă; 

‐ iniţierea evaluărilor în domeniu: monitorizarea activităţii bibliotecilor; 
‐ promovarea ABRM la nivel naţional şi internaţional: promovarea tinerilor bibliotecari în activitatea 

Asociaţiei şi a instituţiilor bibliotecare în societate; informarea mai completă a bibliotecarilor despre 
Asociaţie, seminare; promovarea intereselor bibliotecare; 

‐ promovarea şi susţinerea unor concursuri naţionale: desfăşurarea concursurilor Cel mai bun bibliotecar; 
a concursului naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei; iniţierea altor concursuri 
anuale; 

‐ stabilirea în cadrul ABRM a unui management / marketing de calitate: informarea despre şedinţele 
Consiliului şi ale Biroului Asociaţiei; consolidarea domeniului; asigurarea unui management instituţional 
calitativ; studierea principalelor probleme ale bibliotecilor; elaborarea unor normative statistice noi de 
apreciere a activităţii instituţiilor bibliotecare. 

Astfel, majoritatea respondenţilor susţin că sunt necesare câteva iniţiative, pentru că se atestă o situaţie ce 
trebuie îmbunătăţită, în mod special, cu referire la: 

‐ managementul Asociaţiei – acordarea atenţiei deosebite politicii coerente privind managementul pro-
iectelor, implicarea prin participare în diverse proiecte internaţionale şi transparenţa în activitate; 

‐ formarea profesională – motivarea organizării unui curs de formare a formatorilor în cultura informaţiei, 
organizarea unor centre zonale de instruire continuă pentru comoditatea deplasării şi accesul mai larg 
al bibliotecarilor din zonele rurale; 

‐ tinerii angajaţi – instruirea continuă şi stimularea lor de a activa în bibliotecile publice rurale; 
‐ relaţiile/colaborarea pe plan naţional şi internaţional – susţinerea participării bibliotecilor specializate 

la reuniunile internaţionale, implicarea mai activă în colaborările internaţionale; 
‐ promovare – promovarea ABRM la nivel internaţional, lansarea produselor Asociaţiei în mediul online; 
‐ cadrul normativ-legislativ – elaborarea strategiilor, politicilor în domeniul cultural, educaţional şi 

informaţional; 
‐ monitorizarea şi evaluarea activităţii – analiza activităţii bibliotecilor din Republica Moldova şi oferirea 

soluţiilor privind rezolvarea problemelor instituţionale; 
‐ activităţile de fundraising – atragerea sponsorilor, dezvoltarea parteneriatelor, consorţiilor; atragerea 

surselor financiare prin granturi, sponsorizări, este oportună mărirea taxei de participare, a cotizaţiilor; 
‐ consolidare – mobilizarea bibliotecarilor la o muncă mai eficientă, pentru a spori importanţa bibliotecii, 

intensificarea colaborării dintre toate tipurile de biblioteci; susţinerea, implementarea şi promovarea 
inovaţiilor şi a practicilor de succes; iniţierea deplasărilor mai frecvente la bibliotecile din teritoriu 
întru depistarea şi soluţionarea acestor probleme şi acordarea atenţiei deosebite bibliotecilor comunale; 

‐ informare/transparenţă – alocarea surselor pentru a se asigura o informare detaliată despre activităţi. 
În consecinţă, modul cel mai potrivit pentru a fi pe potriva aşteptărilor membrilor ABRM este de a negocia 

cu privire la luarea unor decizii, participarea la elaborarea documentelor, materialelor, inclusiv a celor pro-
moţionale, trebuie puse în aplicare argumentele veridice, tactul, insistenţa şi responsabilitatea pentru colegi, 
pentru instituţie, pentru profesie prin convingere şi comentarii. Astfel, membrii ABRM doresc ca aceasta să 
devină un organ colegial şi să fie deschisă pentru orice propunere. 

Identificând problemele de consolidare în cadrul ABRM, membrii Asociaţiei au menţionat că: în ultimul 
timp prea puţin au fost informaţi despre planurile şi activităţile ABRM, astfel cred că noua conducere a 
Asociaţiei va depune mai mult efort pentru crearea imaginii acesteia; nu au suficientă experienţă; drept de 
vot au doar membrii Consiliului ABRM, iar deciziile se iau doar de către membrii Biroului ABRM; comuni-
carea dintre conducerea ABRM şi membrii de rând ai Asociaţiei nu este suficientă; transparenţa în luarea 
deciziilor şi respectarea intereselor tuturor membrilor ABRM lasă de dorit; nu există coeziune şi colaborare 
profesională. 
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Unii respondenţi au reiterat că din lipsa de curaj şi a unei informaţii despre modalitatea de a influenţa o 
decizie sau alta nu pot avea încredere în ABRM. Probabil, orice membru al ABRM, în special bibliotecarii 
din bibliotecile publice rurale, ar putea influenţa deciziile ABRM la etapa de proiect, participând la discuţii 
colective colegiale, care ar trebui să fie organizate cu anticipaţie, până a fi aprobată o hotărâre sau alta. 

Principalele probleme social-politice pe care membrii şi non-membrii Asociaţiei le propun să ajungă la 
factorii de decizie prin intermediul ABRM sunt cele cu privire la: promovarea statutului bibliotecarului în 
societate; desemnarea în ministere şi organele de resort a unor specialişti-bibliotecari notorii; aprovizionarea 
bibliotecilor cu echipament tehnic necesar; majorarea salariilor bibliotecarilor; modernizarea bibliotecilor; 
diversificarea serviciilor şi produselor informaţionale; dirijarea bibliotecilor electronice; pregătirea cadrelor 
bibliotecare în instituţiile universitare. 

Este de menţionat că respondenţii consideră relaţiile curente dintre ABRM şi bibliotecari ca fiind pozitive, 
oferind argumente precum: activitate benefică cu rezultate pozitive, parteneriat profesional, favorabil, amical, 
responsabil, constructiv, profitabil. 

Totuşi, Consiliul de administrare al ABRM ar trebui să ia în atenţie ca aceste relaţii să fie bazate pe des-
chidere şi comunicare, lipseşte sprijinul profesional cuvenit în teritoriu din partea ABRM, precum şi transpa-
renţa în luarea deciziilor (de aceea, nu toţi bibliotecari sunt mulţumiţi de activitatea ABRM), nu sunt stabilite 
noi parteneriate, mai multor persoane nu li se oferă posibilitatea de a participa la conferinţele internaţionale. 

În final, prin intermediul acestui chestionar, am aflat că doar 4,35% din respondenţi au declarat că sunt 
membri ai altei asociaţii, iar 95,65% sunt fideli ABRM. 

Concluzii 
În baza studiului realizat pot fi enunţate câteva direcţii de remediere şi fortificare a activităţii Asociaţiei: 

consolidarea instituţională şi de guvernare a ABRM prin elaborarea unui cadru intern de organizare a acesteia; 
consolidarea teritorială şi comunicarea cu membrii ABRM prin dezvoltarea unor instrumente profesionale, 
produse şi servicii în corespundere cu necesităţile profesionale ale bibliotecarilor; îmbunătăţirea atitudinii, 
reprezentării şi formularea unor argumente forte în dialog cu factorii de decizie în vederea susţinerii membri-
lor ABRM. 

Bibliotecarii din Republica Moldova încă mai întâmpină dificultăţi în a demonstra valoarea bibliotecii în 
societate şi contribuţia ei la dezvoltarea comunităţii. Astfel, ABRM trebuie să depună efort pentru a răspunde 
cu competenţe şi resurse nevoilor utilizatorilor, pentru a consolida profesia şi instituţia bibliotecară, pentru  
a face faţă acestei provocări. Rezultatele acestui studiu vor acoperi deficitul de cunoaştere a necesităţilor 
membrilor ABRM vizând: dezvoltarea managementului de comunicare, un sprijin adecvat pentru formarea şi 
dezvoltarea profesională, motivarea tinerei generaţii de bibliotecari, iniţierea colaborărilor şi parteneriatelor 
internaţionale etc. 
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