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Editorial 

Câți profesori mai vizitează biblioteca? 

de Vasile Docea

nalizând statisticile Bibliotecii Centrale 

Universitare „Eugen Todoran” din 

Timișoara, am observat că, în anul 2016, 

doar 212 cadre didactice posedă legitimație de 

acces. Dacă iau în considerare  Raportul Rectorului 

cu privire la starea Universității de Vest din 

Timişoara
1
, care înregistrează un număr de 657 de 

cadre didactice titulare la 1 ianuarie 2016, atunci 

am motive serioase de îngrijorare. Atât în calitatea 

mea de director al bibliotecii, cât și ca profesor la 

Universitatea de Vest. Cifrele sunt îngrijorătoare 

prin ele însele, dacă te gândești că doar 32,26% 

(deci mai puțin de o treime) dintre asistenții, 

lectorii, conferențiarii și profesorii universității 

vizitează biblioteca. 

ici evoluția din ultimii ani a acestei 

probleme nu este mulțumitoare. 

Dimpotrivă, în ultimii trei ani, numărul 

cadrelor didactice de la Universitatea de Vest care 

au trecut pragul Bibliotecii Centrale Universitare 

„Eugen Totdran” a scăzut continuu : 251 (dintr-un 

total de 701 titulari) în anul 2014 și 226 (din 697 

titulari) în 2015. 

Numărul cadrelor didactice UVT utilizatoare ale BCUT 

corelat cu totalul cadrelor didactice titulare UVT în 

perioada 2013-2016 

 

căderea de care vorbeam urmează trendul 

descendent din ultimii ani al evoluției 

numărului de titulari ai Universității de Vest, 

așa cum se poate observa în graficul de mai sus. 

Altfel spus : a scăzut numărul titularilor UVT, a 

                                                 
1 Raportul Rectorului cu privire la starea Universității de Vest 

din Timişoara, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea, 

Timişoara, 2016, p. 28. 

https://www.uvt.ro/files/23fa60feea7e357de9e4ce05a32d371a4

d54a765/ 

scăzut și numărul cadrelor didactice  care vizitează 

biblioteca. Ceea ce, la o privire grăbită, ar putea 

reprezenta o consolare. Totuși, analizând atent 

cifrele, motivele de îngrijorare se înmulțesc. Pentru 

că, din păcate, ponderea cadrelor didactice 

utilizatoare ale bibliotecii, din totalul titularilor, a 

scăzut, la rândul ei, constant în ultimii trei ani : 

35,8% în anul universitar 2013-2014, 32,4% în 

2014-2015 și 32,2% în 2015-2016. 

endința aceasta descrescătoare ar trebui să 

ne pună serios pe gânduri, chiar mai serios 

decât numărul mic al profesorilor care 

vizitează biblioteca. Cu atât mai serios, cu cât, în 

anii din urmă, serviciile pe care le oferă biblioteca 

s-au diversificat și s-au perfecționat. Practic, astăzi 

poți comanda, la bibliotecă orice carte din lume, iar 

aceasta îți este pusă la dispoziție. De unde, atunci, 

această lipsă de apetență a majorității cadrelor 

didactice universitare de a folosi biblioteca ? 

n prim răspuns l-am putea afla în existența 

unei bogate literaturi științifice în format 

electronic, pe care o putem accesa online, 

de oriunde, nu doar din bibliotecă. Totuși, o bună 

parte a literaturii științifice o găsim doar în format 

tipărit și o putem consulta numai dacă intrăm în 

bibliotecă. Prin urmare, existența bogatei literaturi 

accesibile online ar fi trebuit să conducă mai 

degrabă spre o diminuare a frecvenței vizitelor la 

bibliotecă, nicidecum spre ocolirea completă a 

acesteia de către peste două treimi din cadrele 

didactice. 

u dispun, în acest moment, de informații 

similare cu privire la situația altor 

universități și biblioteci universitare din 

țară. Nu știu, așadar, dacă această stare de lucruri 

este comparabilă cu a altora sau dacă este o 

excepție. Oricum, faptul că doar mai puțin de o 

treime din profesorii unei universități vizitează 

biblioteca, dar și constatarea că până și acest 

procent nesatisfăcător este în scădere, sunt lucruri 

alarmante. Nici studenții de la Universitatea de 

Vest nu stau mult mai bine cu vizitele la bibliotecă, 

deși, în cazul lor, procentul celor care o 

frecventează este mai mare decât al profesorilor 

(42,2% în 2016). Despre aceștia, însă, vom afla mai 

multe în numărul următor al revistei. Până atunci, 

stimați profesori și dragi studenți, vă invit la 

bibliotecă ! 
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