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Biblioteca a aparţinut şi aparţine în continuare comunităţii, intrând
de-a lungul timpului, în tradiţia culturală a popoarelor. Drumul cărţii a
fost strâns legat de cel al bibliotecii.

În etapa actuală a informatizării şi globalizării societăţii umane,
când asistăm la o veritabilă explozie informaţională, rolul bibliotecilor
sporeşte, ca o condiţie a dezvoltării unei societăţi moderne, care aduce
un nou tip de cultură, de comunicare implicând şi o relevantă
dinamică a limbajului informatic.

De fapt, acestea sunt dintre cele mai vechi instituţii de cultură care
alături de muzee şi de cele ale artei spectacolului, au fost create din
necesitatea de a tezauriza şi a transmite în timp cât mai multe
informaţii despre evoluţia umanităţii. Suportul pe care au fost păstrate
informaţiile, în varii domenii, a evoluat şi el de la tăbliţele de lut la
papirus, pergament, manuscrise, tipărituri şi până la cele recente:
floppy disk, înregistrare video şi CD-ROM.

Definiţia dată de UNESCO, în 1994, specifică: „Biblioteca publică
este un instrument esenţial pentru educaţia permanentă, pentru luarea
unor decizii în mod independent şi pentru dezvoltarea culturală a
individului şi a unor grupuri sociale…”. Ca parte componentă a
sistemului, ca şi a subsistemului cultural, instituţia bibliotecară trebuie
să-şi direcţioneze activitatea în aşa fel încât ea să menţină permanent
un echilibru între stabilitate şi dinamism, între modalităţile clasice şi
cele moderne de interacţiune, între funcţia tradiţională şi tendinţele
novatoare.

Plecând de la aceste deziderate am considerat util să adun în acest
volum o parte din numeroasele articole, publicate în aproape patru
decenii la reviste de specialitate, ele constituindu-se în tot atâtea
motive de reflecţie asupra destinului în timp al acestui adevărat tezaur
de spiritualitate care este biblioteca. Ele au apărut în reviste ca:
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„Biblioteca”, „Biblioteca Bucureştilor”, „Magazin bibliologic”
(Chişinău), „Studii biblioligice Valahice”, „Curier”, „Arnania”.

O parte din articole vizează tradiţii ale bibliotecilor: cea a Cantacu-
zinilor, a Văcăreştilor, a lui Ion Heliade Rădulescu sau a bibliotecilor
târgoviştene.

Sunt abordate teme de o stringentă actualitate ce se referă la insti-
tuţia bibliotecară ca spaţiu al comunicării, integrarea în sistemul cultu-
ral, organizarea şi planificarea activităţii, resursele umane de care be-
neficiază, modul cum se realizează statistica sau exercitarea controlu-
lui. Am evidenţiat unele aspecte ale managementului cultural în gene-
ral, cu aplicabilitate la biblioteci, precum şi o implementare a politicii
de marketing în activitatea desfăşurată.

De asemenea s-au abordat subiecte de strictă actualitate privitoare
la locul instituţiei bibliotecii în societatea informaţională, relaţia cu
stadiile informării şi comunicării a lecturii ca fenomen social, precum
şi perspective de viitor, a bibliotecii virtuale.

Unele articole au mai fost încorporate în lucrări scrise în colabo-
rare: „Biblioteca şi societatea”, 2001 (cu Doina Banciu şi Gheorghe
Buluţă); „Introducere în managementul de bibliotecă”, 2003 (cu Oc-
tavian Mihail Sachelarie).

Deoarece prima ediţie s-a epuizat, prezentând interes pentru cei
care lucrează în biblioteci şi pentru studenţii în bibliologie şi ştiinţa
informării, şi nu numai, am considerat să edităm o nouă ediţie revăzu-
tă şi adăugită.

Cu mulţi ani în urmă bibliologul Dan Simonescu afirma că: „Bi-
blioteca viitorului va introduce metode noi de difuzare a cărţilor şi
informare a cititorilor prin informatizarea şi automatizarea diferitelor
servicii. Bibliotecarul trebuie să fie pregătit din timp pentru schim-
bare, pentru şocul viitorului”.

Autorul propune temele în discuţie din dorinţa ca ele să servească
atât colegilor interesaţi de prezentul, dar mai ales de viitorul institu-
ţional al bibliotecii, cât şi tinerilor care se pregătesc pentru această
profesie din ce în ce mai complexă, fiind convins că ele vor fi folositoa-
re, vor trezi interes, alături de alte contribuţii ale unor cercetători ai do-
meniului, creionându-se astfel o teorie biblioteconomică românească.


