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Editorial 

Biblioteca în pandemie (2) 

de Vasile Docea 

m început, în editorialul numărului 

precedent, descrierea felului în care 

Biblioteca Centrală Universitară 

„Eugen Todoran” se adaptează contextului 

pandemic, urmărind să își îndeplinească 

principala ei misiune, asigurarea accesului 

utilizatorilor la informație științifică de calitate. 

Din deciziile și măsurile care s-au constituit 

treptat într-o strategie coerentă, am prezentat 

deja serviciile care continuă să funcționeze în 

format fizic (împrumutul la domiciliu, 

împrumutul la distanță, dar și accesul la o sală 

de lectură). Este momentul să adaug că sunt 

admise în incinta bibliotecii doar persoanele 

care respectă cu strictețe normele sanitare 

valabile în acest context: purtarea măștii de 

protecție, dezinfectarea mâinilor, menținerea 

distanței fizice față de alte persoane. Mai nou, 

cetificatul verde (doveditor al vaccinării sau al 

trecerii prin contagiunea cu virusul SarsCov-2) 

este o condiție a accesului. 

m prezentat, de asemenea, o parte 

dintre serviciile oferite online 

(înregistrarea utilizatorilor, consultanța 

bibliografică, expedierea prin poșta electronică, 

la cererea utilizatorilor, a unor fragmente 

scanate din lucrări științifice aflate în fondurile 

bibliotecii, trimiterea către aceștia, de asemenea 

la cerere și prin poșta electronică, a unor 

articole din revistele științifice abonate. Așa 

cum am menționat atunci, acestea nu sunt 

singurele activități pe care biblioteca le 

derulează în folosul publicului academic. 

atalogul electronic, disponibil pe site-ul 

instituției (www.bcut.ro), conține 

referințele bibliografice ale majorității 

documentelor aflate în colecțiile biblotecii. El 

permite regăsirea cu ușurință a lucrărilor 

căutate. Site-ul oferă, de asemenea, acces la 

instrumentul RoLiNest, care facilitează căutarea 

de referințe bibliografice în cataloagele celor 

mai mari biblioteci din România. Prin 

intermediul catalogului electronic, se pot 

rezerva sau comanda cărți în scopul 

împrumutului la domiciliu. Această procedură 

prezină un mare avantaj pentru utilizatori, 

deoarece elimină timpul de așteptare a cărților 

în fața ghișeului de împrumut. 

recerea la derularea în format online a 

serviciilor menționate deja a fost 

facilitată de o serie de factori 

preexistenți. Înainte de toate, este vorba de 

abilitățile personalului bibliotecii în privința 

lucrului cu computerul și de disponibilitatea de 

a se perfecționa în acest sens. Apoi, faptul că 

biblioteca apucase să achiziționeze, cu puțin 

timp înainte de izbucnirea pandemiei, un server 

nou, foarte performant. Acesta face față, în 

prezent, tuturor solicitărilor venite din partea 

noilor tipuri de activități. În sfârșit, trebuie 

amintit aici softul integrat deținut de bibliotecă,  

cu ajutorul căruia sunt gestionate toate 

operațiunile de speialitate. 

in ansamblul serviciilor și activităților 

bibliotecii, o singură componentă a 

rămas fără soluții în acest context. Este 

vorba de activitățile culturale și artistice, care 

înainte de izbucnirea epidemiei aveau o 

frecvență foarte mare (în medie, un eveniment 

la două zile) și erau cât se poate de diverse, de 

la conferințe și lansări de carte, până la concerte 

și vizionări de filme. Ele s-au desfășurat cu 

precădere în aula bibliotecii, un spațiu care a 

reușit să devină foarte cunoscut nu doar în 

mediul academic, ci și în general, printre 

iubitorii de cultură și artă. Deoarece toate acele 

manifestări presupuneau prezența fizică a 

publicului și a actanților, ele au fost suspendate 

odată cu izbucnirea pandemiei. 
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