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EDITORIAL 

BIBLIOTECA ÎN PANDEMIE (3) 

VASILE DOCEA 

La fârșitul pandemiei, bilanțul este inevitabil: înainte de toate, comemorarea celor uciși de 

virus; apoi, inventarierea schimbărilor: creșterea importanței literaturii în format 

electronic, diversificarea serviciilor online, preferința pentru comunicarea prin mijloace 

electronice și altele. La cele mai multe nu vom renunța dupa încetarea pandemiei 

 

andemia nu s-a încheiat încă, 

dar, de prin martie 2022, dă 

înapoi în mod simțitor.  Putem, 

prin urmare, sa-i întrevedem sfârșitul. 

Iar orice sfârșit aduce cu sine un bilanț. 

Rostul lui este să ne lămurească ce s-a 

întâmplat cu noi, să ne arate unde ne 

aflăm, pentru a putea merge mai 

departe. 

nainte de toate, bilanțul se cuvine 

să cuprindă comemorarea celor 

uciși de virusul SarsCov2. Printre 

cele peste trei milioane de victime la 

nivel global, se numără mulți 

bibliotecari: câteva sute în întrega 

lume, câțiva în România, o colegă în 

biblioteca noastră. De Alina Henrieta 

Muntyan, șefă a Biroului Completarea 

Colecțiilor, bibliotecară desăvârșită, 

greu de înlocuit, ne vom aduce aminte 

cu pioșenie și cu drag. 

estricțiile generate de starea 

de urgență, apoi de starea de 

alertă, au stimulat echipa 

bibliotecii să identifice mijloace 

alternative de acces la informații. 

Cititorilor le-au fost oferite o serie 

întreagă de servicii, pe care le-am 

descris într-un editorial anterior. 

Dintre acestea, multe „rezistă” și după 

domolirea pandemiei. 

ele mai importante sunt 

serviciile pe care biblioteca le 

oferă online: de la 

înregistrarea cititorilor și obținerea 

unei legitimații de acces, până la 

consultatea online a catalogului și a 

literaturii de specialitate. Pentru a 

putea face față solicitărilor online, a 

trebuit să renunțăm la vechiul site, 

depășit nu doar din punct de vedere 

grafic, ci mai ales din perspectiva 

utilității.  

oul site (https://bcut.ro/), mai 

flexibil și mai intuitiv, 

eliberat de multe din detaliile 

inutile ale celui vechi, este funcțional 

și răspunde cu success nevoilor 

utilizatorilor. Adică face tocmai lucrul 

pe care îl dorim. 
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