
Reinventăm profesia de bibliotecar! 

Cum se întâmpla acest lucru?  

Atunci când reușiți să ieșiți din așa-

zisa zonă de confort. Este important 

să participați la evenimente la care 

anterior puțin probabil ați fi 

participat și să socializați cât mai 

mult. Bibliotecarii trebuie să simtă 

necesitățile culturale ale comunității 

și să împărtășească idei pe rețelele 

de socializare. 

 

5 sfaturi utile cum reinventăm profesia de bibliotecar: 

Uniți-vă forțele! 

În această comunitate globală, care devine din ce în ce mai interconectată, cheia succesului sunt 

parteneriatele și colaborarea. Nici o persoană sau organizație nu are abilitățile, instrumentele, talentul și 

resursele necesare pentru a oferi servicii de calitate tuturor utilizatorilor, în orice moment. În acest 

context, devine din ce în ce mai important de creat o rețea de bibliotecari profesioniști, pentru că niciodată 

nu știi când și cu cine poți crea un nou parteneriat. Totodată, nu subestimați importanța aderării la 

asociații și participați activ în viața socială a comunității. Spiritul de inițiativă și participarea dvs. vă 

conectează la o rețea largă de cunoștințe, din afara instituției dvs. 

Fiți voi înșivă!  

Întrucât funcția de bibliotecar se află în continuă schimbare, la fel sunt și cerințele de informare ale 

utilizatorilor. Utilizatorii serviciilor de bibliotecă și potențialii vizitatori trebuie înțeleși corect. Necesitățile 

lor s-au schimbat global, axându-se tot mai mult pe conținutul online. Prin urmare, e necesar să trageți o 

linie și să vă întrebați: unde înregistrați succese și unde mai aveți de lucrat? Bibliotecile de peste hotare 

dezvoltă programe de studiu și limbi străine pentru a satisface cerințele unui număr tot mai mare de 

imigranți, care vorbesc o altă limbă. Dacă e să aplicăm la nivel local și particularitățile fiecărei localități în 

parte, care sunt schimbările pe care le puteți face?  

Spre exemplu, unele biblioteci dezvoltă servicii moderne de bibliotecă pentru agricultori. Ce înseamnă 

acest lucru? Bibliotecile au fost receptive la  necesitățile comunității și astfel, au reușit să atragă utilizatori 

de vârsta a 2-a, care de obicei sunt ocupați cu multe alte activități.   

Țineți minte: În cazul unui bibliotecar, o „idee bună” este cu adevărat bună doar atunci când ea satisface 

cerințele comunității. Este necesar să comunicați cu membrii comunității și să aflați de la ei ce servicii de 

bibliotecă prezintă interes pentru ei. 



Îmbrățișați creativitatea! 

Priviți instrumentele și resursele pe care le aveți deja la îndemână dintr-un alt unghi - chiar și cele care la 

prima vedere par a fi inutile. Accesul la internet vă permite sa găsiți inspirație în cele mai nebănuite 

surse. Folosiți culori si aduceți energie în biblioteci!  

Ieșiți din spatele meselor! 

Profesia de bibliotecar este o profesie axată pe 

servicii. Un bibliotecar nu trebuie să fie 

“căsătorit” cu modelul tradițional punct de 

deservire al utilizatorilor. Un bibliotecar trebuie și 

poate să ofere servicii și în afara bibliotecii. 

Organizați evenimente si promovați-vă biblioteca 

înafara pereților ei! 

Faceți schimb de idei! 

Atunci când o idee are succes, comunicați-o! Atunci când o idee are mai puțin succes, de asemenea 

comunicați-o! Bibliotecarii pot învață unii de la alții, chiar si atunci când este vorba de un eșec. Istoriile de 

succes sunt pentru a fi povestite și replicate în alte biblioteci. În același timp, istoriile care nu au fost cele 

mai reușite, sunt la fel de importante. Deseori, ele ne oferă o perspectivă mai amplă și ne învață cum să 

mergem mai departe ți să învingem obstacolele. Important e să comunicați despre activitățile dvs. și să 

distribuiți informația în diverse publicații, prezentări, pe blogurile dvs. ți desigur, pe rețelele de socializare! 

Acestea sunt doar câteva exemple despre cum are loc redefinirea profesiei de bibliotecar și cum rolul dvs. 

se schimbă în dependentă de necesitățile comunității la acces, utilizare și creare a informației.  

 


