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Rezumat: Articolul prezintă succint noi tendinţe în domeniul informaţiei digitale şi efectele pe care expansiunea
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Literatura de specialitate în domeniu pune în evidenţă faptul că lumea informaţiei este una în
continuă schimbare şi în continua expansiune. În prezent ne confruntăm cu accesul global la
nenumărate resurse fapt care pune în pericol bibliotecile şi serviciile de informare, dacă acestea nu
se adaptează rapid acestui nou mediu informaţional şi dacă personalul acestora nu se adaptează din
punctul de vedere al competenţelor.
Funcţiile bibliotecilor tradiţionale trebuie să ţină cont de schimbări şi să aibă în vedere
necesităţile comunităţii pe care o deservesc, dar şi revoluţia tehnologică continuă.
Era digitală transformă priorităţile către abilităţile legate de regăsirea informaţiilor,
conținutului şi resurselor relevante din mediul digital, în mod rapid, facil şi ieftin, iar conţinutul
digital este mai atractiv pentru utilizatori datorită disponibilităţii la oricând şi de oriunde a
informaţiilor.
Viitorul bibliotecii, aşa cum o ştim noi va fi
momentului:
•

acces deschis la informaţii;

•

drepturile de proprietate intelectuală;

•

interoperabilitate.

condiţionat de cele 3 mari provocări ale

Informaţia digitală cunoaşte în ultima perioadă o creştere exponenţială, iar această expansiune
a condus la schimbarea rolului informaţiei şi a necesităţilor de informare a utilizatorilor, la
creşterea competiţiei în oferirea informaţiei digitale, la dezvoltarea cooperării dintre instituţiile care
furnizează conţinut digital, la o mai mare concentrare asupra valorii informaţiei şi la necesitatea
creării unor noi servicii sau îmbunătăţirea celor existente.
Impactul asupra bibliotecilor este imens, acestea fiind afectate direct de aceste schimbări în
mediul informaţional, în abordarea acestuia de către utilizatori, de continuă dezvoltare tehnologică,
dar şi de contextul socio-politic.
Deşi există deja un boom informaţional, resursele financiare ale bibliotecilor nu sunt nelimitate
pentru a achiziţiona resurse digitale şi a oferi servicii. Astfel, serviciile existente trebuie regândite
odată cu formarea profesională a bibliotecarilor care trebuie să lucreze cu informaţia digitală.
Multe biblioteci îşi dezvoltă fondul digital propriu şi joacă un rol activ în acest sens, altele
cooperează cu instituţii care au, creează şi stochează conţinut digital.
Toate aceste aspecte schimbă aşteptările şi cerinţele utilizatorilor şi mentalitatea societăţii în
general şi furnizorii de conţinut digital trebuie să se orienteze către:
•

designul centrat pe utilizator – mediul digital trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor
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utilizatorilor;
•

comportamentul utilizatorului care caută informaţii: necesitate, informare, acces – cei care
creează şi dezvoltă spaţiile digitale uneori scapă din vedere faptul că utilizatorii au nevoie
să regăsească informaţia efectiv şi eficient, satisfacţia fiind un factor extrem de important;

•

accesibilitatea conţinutului digital, de oriunde şi oricând.

Într-un raport al său, IFLA identifica la începutul anului 2016 principalele 5 trenduri din noul
mediu informaţional:
•

noile tehnologii vor creşte şi totodată limita numărul persoanelor care au acces la
informaţie – o problema principală este gestionarea drepturilor de autor, ceea ce plasează
bibliotecile în economia informaţiei;

•

educaţia online va transforma şi afecta învăţământul tradiţional – educaţia va fi globală şi
mobilă, iar calculatorul sau mobilul vor deveni noii translatori sau interpreţi;

•

graniţele privind protecţia datelor în general şi a celor cu caracter privat vor fi redefinite;

•

societăţile hiper-conectate vor avea în vedere noile grupuri de utilizatori;

•

economia globală informaţională va fi transformată de către noile tehnologii – bibliotecile
pot asista utilizatorii oferind servicii care să menţină totodată limba şi integritatea
culturală. Noile tehnologii au influenţat fluxul tradiţional al informaţiei (creator – editură –
persoana care deţine drepturile de autor – distribuitor – vânzător – bibliotecă - cititor) şi
pun în discuţie vechile modele de business şi cadrele de reglementare facilitând competiţia
şi noile modele de acces;

Literatura de specialitate evidenţiază pentru ultimii 40 de ani trei revoluţii digitale care au
afectat fundamental universul informaţional.
Prima revoluţie digitală s-a petrecut în perioada anilor 1980 – 2000 şi a vizat începerea
procesului de digitizare a obiectelor din biblioteci coroborat cu penetrarea internetului în bandă
largă. Astfel în SUA rata de utilizare a internetului a crescut de la 52 % în 2000, la 84% în 2015.
Cea de-a 2-a revoluţie digitală a fost considerată adoptarea la scară largă a dispozitivelor
mobile.
În ianuarie 2014, 92% din populaţia SUA deţinea un telefon mobil şi dintre aceştia, 55%
deţineau un smartphone. Se estimează că în curând numărul de telefoane mobile va depăşi numărul
populaţiei, pentru că există persoane care deţin mai multe telefoane mobile. De exemplu, în 2014,
Hong Kong avea o rată de penetrare a telefoniei mobile de 237% (OFCA 2014).
Cea de-a 3-a revoluţie digitală este considerată utilizarea la scară largă a reţelelor de
socializare.
În 2014, 74% dintre adulţii din SUA cu acces la Internet foloseau site-urile de socializare.
Referitor la accesul la internet, un document al Comisiei Europene din anul 2015 evidenţia că:
•

82% dintre europenii intervievați au acces la internet, din care 65% în fiecare zi;

•

87% dintre cetăţenii francezi, din care 73% în fiecare zi ;

•

84% dintre cetăţenii englezi, din care 75% în fiecare zi ;

•

83% dintre cetăţenii austrieci, din care 69% în fiecare zi ;

•

83% dintre cetăţenii germani, din care 71% în fiecare zi ;

•

94% dintre cetăţenii olandezi, din care 86% în fiecare zi ;

•

70% dintre cetăţenii români, din care 53% în fiecare zi;

Printre mijloacele utilizate pentru accesarea internetului cele mai utilizate sunt laptop-urile şi
computerele de birou, astfel:
26
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•

48% dintre români folosesc laptop-uri sau notebook-uri faţă de 64% dintre europeni;

•

46% dintre români folosesc computere de birou faţă de 52% dintre europeni;

•

24% dintre români folosesc tablete faţă de 36% dintre europeni;

•

37% dintre români folosesc smartphone faţă de 58% dintre europeni.

Dintre cei chestionaţi, 42% dintre români au accesat cel puţin o dată cărţi electronice sau
digitale faţă de 27% dintre cetăţenii europeni conform datelor din figura 1.

Figura 1. Acces la conținut digital online
(sursa: Flash Eurobarometru 411: Acces transfrontalier la conținut online)

Referitor la gradul de disponibilitate online a conținutului digital în statele membre, aşa cum
reiese din figura 2 cetăţenii europeni regăsesc, accesează şi descarcă frecvent de pe internet
conţinut audio-vizual în proporţie de 50% față de ceea ce caută şi 41% cărţi electronice sau
digitale, iar românii regăsesc frecvent conţinut audio vizual în proporţie de 37% faţă de ceea ce
caută şi 36% cărţi electronice sau digitale:
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Figura 2. Gradul de disponibilitate online a conţinutului digital în statele membre
(sursa: Flash Eurobarometru 411: Acces transfrontalier la conţinut online)

În acest sens, bibliotecile se confruntă cu provocări din mai multe direcţii. Dacă în trecut
biblioteca punea la dispoziţie utilizatorilor informaţii pe suport tradiţional, odată cu aceste revoluţii
digitale, bibliotecile ajung la utilizatorii lor prin mediul virtual, prin intermediul internetului, al
calculatoarelor, al telefoanelor mobile şi al reţelelor de socializare.
O altă abordare, care capătă din ce în ce mai mult teren este aceea a depăşirii graniţelor unei
simple conexiuni prin internet şi adăugarea de plus de valoare prin utilizarea IoT (Internet of
Things). Astfel cetăţeanul se îndreaptă spre o ”smart society – smart city, smart grid, smart
solutions, smart education” toate acestea având la bază accesul la informaţie.
Conţinutul digital este foarte atractiv pentru utilizatori datorită disponibilităţii sale de oriunde
şi oricând. Problema cea mai mare este că informaţiile pe internet nu sunt structurate şi de cele mai
multe ori nu au o origine cunoscută care să poată fi verificată şi de aici şi o calitate care poate fi
contestată. În acest proces un rol important îl au profesioniştii în domeniu care au avut de-a lungul
timpului rolul de a dezvolta şi menţine resurse informaţionale bine structurate cu origine cunoscută
şi de o anumită calitate.
Totuşi, în mediul digital este mai dificil să organizezi multitudinea de resurse, în funcție de
structura care le oferă și publicul căruia i se adresează. Totodată specialistul în informație digitală
trebuie să fie foarte atent la criteriile de selectare a informaţiilor, la interpretarea / traducerea
acestor astfel încât sa nu le altereze şi la faptul că în Internet informaţia ”evoluează” adică pot
apărea multiple versiuni şi actualizări ale acesteia şi specialistul trebuie să urmărească acest trend
şi să ofere cea mai recentă şi pertinentă actualizare a informaţiei.
Revoluţiile digitale la care face referire literatura de specialitate au schimbat complet accesul la
informație şi mediul informațional în sine. Astfel odată cu schimbarea infrastructurii
informaţionale au fost definite 5 tipuri de acces la informaţie:
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•

acces tradiţional prin biblioteca clasică la o colecţie de informaţii de tip cataloage şi
descrieri bibliografice;

•

acces fizic prin biblioteca clasică la documente în format tipărit;

•

acces fizic la documente electronice sau la evenimente cu acces bibliografic şi la informaţii
de pe internet nestructurate;

•

acces intelectual la colecţii structurate şi gestionate de biblioteci digitale;

•

acces intelectual – conceptual – este orientat către cerinţele şi necesităţile utilizatorilor şi
solicită intervenţia specialiştilor în domeniu care, având în vedere evoluţia explozivă a
mediului digital, trebuie să îşi orienteze competenţele în acest sens pentru a putea face faţă
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cerinţelor imediate ale utilizatorilor.
Astfel, odată cu schimbarea infrastructurii informaţionale, un specialist în informaţie digitală
trebuie să aibă competenţe precum:
•

să poată gestiona şi organiza informaţii şi resurse digitale;

•

să folosească infrastructura pentru a disemina informaţie digitală de interes;

•

să ofere servicii precum referinţe digitale şi informare electronică pentru utilizatori;

•

să ofere informaţii de noutate asupra unui anumit subiect pe care să le extragă din diverse
baze de date;

•

să facă faţă activităţilor de digitizare masivă, precum şi proceselor de stocare şi conservare
digitală;

•

să ofere acces universal la cunoaştere digitală;

•

să catalogheze şi să clasifice documente digitale şi cunoaştere digitală.

Odată cu cea de-a doua revoluţie digitală - adoptarea la scară largă a dispozitivelor mobile –
posibilitatea de a accesa informaţia oricând şi de oriunde şi de pe aceste tipuri de dispozitive
constituie un avantaj competitiv pentru cei care o utilizează mai ales că datele din sistemele care
partajează informaţii, din bazele de date relaţionale, din bazele de date orientate pe obiecte au
început să fie accesibile şi disponibile şi pentru programe care funcţionează pe aceste tipuri de
dispozitive.
Evoluţia tehnologiei în domeniul informaţiei şi comunicaţiilor a revoluţionat mediul
informaţional în decursul ultimilor 20 de ani.
Convergenţa dintre informarea tradiţională şi internet a schimbat modul de viaţă al societăţii,
permiţând cetăţenilor nu numai să interacţioneze între ei, ci şi cu furnizori de conţinut. Astfel,
posibilităţile de informare au crescut şi odată cu ele şi provocările legate de crearea unor politici
comune la nivel european în ceea ce priveşte sectorul audiovizual şi noile media, crearea unei Pieţe
Unice Digitale pentru conţinut.
Agenda digitală pentru Europa avea, printre alte obiective la fel de importante, şi pe acelea de
dezvoltare a bibliotecii digitale Europeana, de susţinere a efortului de digitalizare a conţinutului
cultural european şi asigurare a unei platforme în vederea centralizării resurselor culturale digitale
într-un singur punct de acces facil la informaţie precum şi digitalizarea moştenirii culturale
(biblioteci, arhive în format fizic şi creaţii audiovizuale, muzee) în vederea facilitării accesului la
nivel european şi în vederea asigurării conservării acesteia în timp.
Totodată, în ultimii ani Comisia Europeană a investit bani pentru susţinerea acestor obiective şi
s-au dezvoltat multe proiecte, modele şi metodologii de digitalizare.
De asemenea, mai nou accentul cade pe promovarea utilizării datelor deschise şi în special pe
reutilizarea informaţiei din sectorul public (open government data), dar şi pe reglementarea
cadrului legislativ pentru drepturile de autor, astfel încât toţi actorii să aibă beneficii prin
oportunităţile oferite de o piaţă unică digitală conectată.
Potrivit strategiei pentru piaţa digitală unică, serviciile şi conţinutul de interes trebuie să fie
disponibile într-un mediu on-line interoperabil şi fără limitări legate de graniţe. De aceea politicile
privind conţinutul şi media vin să susțină mediul serviciile de conţinut on-line prin finanţarea de
către Comisie a unor proiecte de cercetare şi inovare în domeniu.
Totodată aspecte importante sunt şi cele legate de rolul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor în gestionarea conţinutului cu îmbunătăţirea disponibilităţii conţinutului online şi a
gradului de accesibilitate, dincolo de graniţele unei ţări precum şi simplificarea procedurilor de
licenţiere pentru drepturile de autor prin utilizarea bazelor de date, metadatelor şi standardelor.
Comisia Europeană monitorizează progresul statelor membre în acest domeniu precum şi
transpunerea corectă a Directivei operelor orfane pentru a face disponibile online cărţi, articole de
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presă, filme care sunt încă protejate de copyright, dar cu autori necunoscuţi sau cu alţi posesori de
drepturi de acest tip necunoscuţi.
Totodată, Comisia Europeană recomandă statelor membre să planifice şi să monitorizeze
digitizarea tuturor tipurilor de materiale culturale, să încurajeze parteneriatele de tip public – privat
şi să finanţeze activităţile de digitizare.
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