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Statistică de bibliotecă 

Lectură și Intelligence 

Evaluarea tendinţelor de informare şi lectură curente la nivelul utilizatorilor specifici ai 

bibliotecilor publice şi universitare prin analiza circulaţiei documentelor şi a tranzacţiilor de 

împrumut al documentelor cu conţinut tematic relativ la spionaj, servicii secrete, siguranţă 

naţională, terorism 

de Claudia Cristescu 

 

rezentul articol se înscrie într-un demers de cercetare mai amplu, concretizat într-un studiu-pilot de investigare 

normativă şi empirică a cadrului intern şi internaţional de proiectare, implementare şi evaluare a impactului 

instituţionalizării Studiilor de Intelligence la nivelul universităţilor civile româneşti. În acest sens, am considerat 

oportună includerea instrumentului studiilor de circulaţie (circulation studies) - în sensul analizei rulajului unităţilor 

bibliografice şi a tranzacţiilor de împrumut al documentelor cu conţinut tematic relevant pentru domeniul studiilor de 

securitate şi intelligence - cu scopul evaluării interesului de informare şi lectură în materie al utilizatorilor specifici ai 

Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timişoara (BCUT), Bibliotecii Centrale a Universităţii 

„Politehnica” Timişoara (BCUPT) şi ai Bibliotecii Judeţene Timiş (BJT).  

 

 

1. Cadrul general al cercetării. Precizări metodologice 

 

1.1. Argumentul cercetării  

remisa de la care s-a pornit în demersul de 

cercetare aplicativă se referă la faptul că instituţia 

bibliotecară, în calitate de sistem de informare şi 

documentare (SID)
1
, dispune de importante funcţii 

sociale şi culturale, care o legitimează ca domeniu 

relevant al investigaţiei ştiinţifice
2
:  

 serviciu de diseminare către utilizatori a cunoaşterii 

şi informaţiilor cuprinse în colecţii   

 întâmpinarea nevoilor de informare ale comunităţii 

deservite şi facilitarea transferului de informaţii 

cãtre utilizatori  

 instituţie de educaţie cu rol important în informarea 

şi formarea profesională a tinerilor 

 centru de cultură într-un spaţiu social determinant;  

 stimularea intereselor culturale şi modelarea 

intreselor de lectură. 

n considerent secundar avut în vedere în 

antamarea cercetării la nivelul structurilor 

infodocumentare se referă la tendinţa emergentă a 

comunităţilor de intelligence transatlantice de a include 

biblioteconomia, ştiinţa informării şi specialiştii acestor 

domenii ca obiective specifice în reformarea sectorului 

de securitate naţională. 

ai specific, o asemenea tendinţă implică 

demersul de cooptare a practicienilor de 

                                                           
1 Doina Banciu, Informatizarea bibliotecilor. Concepte şi practici, 

Ed.Universităţii Bucureşti, 2001, p. 18. 
2 Simona-Gabriela Sînzianu, Cerinţele şi nevoile de informare ale 
utilizatorilor - studiu de caz, în BIBLOS Nr.19-20/2007-2008, p. 54.  

biblioteconomie şi ştiinţa informării în analiza de 

intelligence din surse deschise de tip OSINT, pe fondul 

cerinţei de externalizare academică a analizei de 

intelligence (“academic outreach of intelligence”)
3
. 

Premisa de la care se porneşte într-un asemenea demers 

are în vedere, pe de o parte, faptul că managementul 

cunoaşterii (Knowledge Management) presupune 

gestionarea – prin resurse tehnologice şi resurse umane - 

a capitalului intelectual al unei organizaţii, prin 

identificarea, analizarea, prelucrarea resurselor 

informaţionale; or, de cele mai multe ori, eşecul de 

gestionare a cunoaşterii are cauze umane, nu tehnologice 

şi, pe de altă parte, faptul că - de regulă - analiştii de 

intelligence nu sunt pregătiţi în ştiinţa informării şi nu au 

competenţe în materia indexării, catalogării, 

abstractizării şi gestionării metabazelor de date
4
. Tocmai 

aici ar interveni aportul experţilor în biblioteconomie şi 

ştiinţa informării ca deţinători de competenţe şi abilităţi 

în materia managementului informaţiei (Information 

Management) ce reprezintă identificarea, colectarea, 

evaluarea, organizarea, prelucrarea, stocarea si 

distributia datelor pentru o organizaţie/un beneficiar, în 

raport cu un obiectiv stabilit
5
.  

                                                           
3 Edna Reid, “Information Professionals as Intelligence Analysts: 

Making the Transition”, în Marie Kadell (coord.), Best Practices for 
Government Libraries. Change: Managing It Surviving It and Thriving 

on It,  Ed.Lexis Nexis, 2009, p.40. disponibil la adresa 

http://www.lexisnexis.com/tsg/gov/Best_Practices_2009.pdf. Accesat 
iulie 2011. 

4 Vee Herrington, “Intelligence reform brings new opportunities for 

info pros”, în Information Outlook, Vol. 12, nr.3/martie 2008, p. 15.  
5 Ca proces, managementul informatiei cuprinde: planificarea, 
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naliza de intelligence de tip OSINT operează cu 

informaţii din surse deschise urmând etapele de: 

culegere a informaţiilor primare din surse deschise 

(pornind de la nevoile de informare ale beneficiarilor), 

analiză/procesare/interpretare a informaţiilor primare 

culese şi diseminare/valorificare a produselor de 

informare către beneficiari. Comparativ, managementul 

informaţiei la nivelul structurilor infodocumentare 

urmează un traseu procesual similar, cu diferenţa că 

practicienii din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor 

informării – bibliotecarii – nu utilizează sursele deschise 

pentru crearea produselor de informaţii. Astfel, orice 

SID operează cu informaţii, realizând următoarele 

funcţii
6
: 

 Colectarea documentelor primare de interes, în 

sensul identificării, achiziţionării, gestiunii şi 

conservării lor, dublată de colectarea informaţiilor 

preluate din alte sisteme (precum informatii 

bibliografice, textuale, faptice, multimedia ori 

statistice), utilizând, în acest caz, canale de 

colectare precum: web site-uri gratuite; baze de 

date bibliografice cu care există conventii de 

cooperare sau contra cost; CD-ROM-uri sau alte 

suporturi electronice existente în mod off-line. 

 Prelucrarea surselor primare, în sensul 

individualizării documentelor prin descrierea lor 

bibliografică (autor, titlu, editie, editura, an de 

aparitie, colectie, numar standard international, 

rezumarea continutului) prin tehnicile de 

catalogare, clasificare, indexare. 

 Organizarea, după anumite criterii, a informațiilor 

obtinute ca urmare a prelucrării documentelor 

primare și a colectării informațiilor din alte sisteme. 

Astfel, produsul colectării informaţiilor se 

materializează în: baze de date bibliografice; baze 

de date full-text; baze de date multimedia; baze de 

date faptice; baze de date statistice; baze de date de 

referință ce contin informații de tip catalog. 

 Diseminarea informației către beneficiari în sensul 

facilitării transferului de informaţii cãtre 

utilizatori/cititori: valorificarea informațiilor 

colectate, prelucrate şi organizate, prin produsele și 

serviciile de informare oferite beneficiarilor. 

ntr-un asemenea proces de management al 

informaţiei, abilităţile şi competenţele indexatorului 

includ în mod necesar: cunoştinţe aprofundate in 

domeniul ştiinţei pentru descrierea biblio-

grafică/indexarea corectă a documentelor (cunoaşterea 

tematicii, problematicii, metodologiei şi terminologiei 

unor varii domenii ştiinţifice); abilităţi lingvistico-

gramaticale (corecta utilizare ştiinţifică şi logică a 

instrumentelor limbii în procesul de construire a 

descrierilor bibliografice); capacitate de concizie 

(descrierile bibliografice pe bază de cuvinte-cheie ori 

vedete de subiect trebuie să aibă un caracter laconic şi să 

exprime esenţialul din conţinutul documentului indexat); 

                                                                                             
organizarea, coordonarea, comanda si controlul actiunilor efectuate, de 
la identificarea pâna la distributia informatiei. Doina Banciu, 

Informatizarea bibliotecilor: concepte şi practici, Ed.Universităţii 

Bucureşti, 2001, p.25. 
6 Idem, pp. 13-14. 

obiectivitate şi imparţialitate (indexarea trebuie să 

reflecte conţinutul documentului, fără a emite judecăţi de 

valoare, fără menţiuni orientative de influenţare a 

utilizatorului/cititorului); gândire sistemică în sensul 

capacităţii de a realiza conexiuni (determinarea 

interrelaţiilor ce pot fi stabilite intre subiectul (tema) 

unui document cu alte lucrări tematic similare).   

ocmai aceste abilităţi şi competenţe, dublate de 

familiaritatea cu metodologia fluxului 

informaţional, au fost avute în vedere în demersul de 

cooptare a practicienilor în biblioteconomie şi ştiinţa 

informării ca experţi în colectarea informaţiilor din surse 

deschise, prin integrarea lor în unităţile/centrele analitice 

OSINT ale agenţiilor de informaţii
7
. Se vorbeşte chiar de 

necesitatea unei modificări a denumirii profesiei de 

bibliotecar în "open-source research specialist" sau 

"open-source officer", în condiţiile în care există o 

diferenţă considerabilă între reprezentarea tradiţională a 

bibliotecarului şi abilităţile şi competenţele actuale ale 

practicienilor în biblioteconomie care deţin expertiză în 

ştiinţele informării şi managementul bazelor de date.  

1.2 Obiectivele cercetării  

tudiul de faţă şi-a propus evaluarea tendințelor de 

informare şi de lectură curente în materie de 

intelligence şi studii de securitate ale utilizatorilor 

specifici ai Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen 

Todoran” Timişoara (BCUT), Bibliotecii Centrale a 

Universităţii „Politehnica” Timişoara (BCUPT) şi ai 

Bibliotecii Judeţene Timiş (BJT) prin analiza/statistica 

circulaţiei documentelor de profil la nivelul respectivelor 

structuri infodocumentare.  

irculaţia documentelor - în sensul tranzacţiilor de 

împrumut spre consultare la domiciliu şi în Sala de 

Lectură - a fost analizată atât prin metodele tradiţionale, 

urmărind buletinele de cerere şi fişele de termen/de 

restituire, cât şi prin utilizarea sistemelor automatizate 

integrate de bibliotecă (TINLIB, ALEPH).   

ategoriile de cititori avute în vedere pe parcursul 

cercetării au vizat utilizatorii  specifici ai BCUT, 

BCUPT, anume studenţi, cadre didactice, cercetători, 

doctoranzi, masteranzi, respectiv utilizatorii  specifici ai 

BJT, anume cititori aparţinând tuturor categoriilor socio-

profesionale şi tuturor segmentelor de vârstă, cu 

predilecţie studenţi şi masteranzi (în cazul Secţiilor 

Împrumut General şi Sala de Lectură), respectiv 

pensionari şi cercetători (în cazul Secţiei Documen-

tare/Periodice).  

ategoriile de documente avute în vedere: cărţi 

tipărite şi periodice/seriale. Categoriile de 

documente, după conţinut, avute în vedere: unităţile 

bibliografice din Colecţiile bibliotecare cu conţinut 

tematic relativ la: spionaj, servicii secrete, servicii de 

informaţii, intelligence, securitate şi siguranţă naţională, 

terorism, apărare naţională.  

                                                           
7 Christopher Brown-Syed, “Library and Information Studies and 

Open-source Intelligence”, în Library & Archival Security, vol.24, 

nr.1/martie 2011, Ed.Routledge, p.4. Disponibil la adresa 
http://www.tandfonline.com/. Accesat iunie 2011. 
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ornind de la considerentul că scopul principal al 

oricărei structuri infodocumentare este satisfacerea 

nevoilor de informare ale utilizatorilor, s-a urmărit, pe de 

o parte, evaluarea măsurii în care Colecţiile bibliotecilor 

(publice şi universitare) dispun de resurse bibliografice 

relevante în materie de intelligence şi studii de securitate 

(prin analiza variabilei Numărul unităţilor bibliografice) 

şi, pe de altă parte, evaluarea măsurii în care utilizatorii 

specifici ai structurilor infodocumentare manifestă 

interes de informare relativ la unităţile bibliografice cu 

conţinut de  intelligence şi studii de securitate (prin 

analiza variabilei Numărul tranzacţiilor de împrumut 

individual). La nivelul ţării noastre, cercetări anterioare 

în materia studiilor de circulaţie s-au materializat în 

elaborarea de statistici privind circulaţia unităţilor 

bibliografice utile în activitatea de dezvoltare a 

colecţiilor astfel încât cerinţele de informare ale 

utilizatorilor să fie satisfăcute sau acele documente care 

nu au circulat niciodată să poată fi retrase din circulaţie. 

De asemenea, rapoartele statistice anuale de utilizare a 

bibliotecii includ referiri la circulaţia documentelor după 

categorie şi mediul de stocare (cărţi, periodice, 

manuscrise, documente audio-video, colecţii 

electronice), după limbă, după conţinut (pe domenii 

ştiinţifice şi tehnice, potrivit Clasificării ONU – 

UNESCO şi după CZU, însă nu după subiect). 

1.3 Sfera de cuprindere a cercetării 

ercetarea a acoperit trei structuri infodocumentare 

(o bibliotecă publică cu caracter enciclopedic – 

Biblioteca Judeţeană Timiş, respectiv două biblioteci 

centrale universitare – Biblioteca Centrală Universitară 

„Eugen Todoran” Timişoara şi Biblioteca Centrală a 

Universităţii „Politehnica” Timişoara), ca unităţi incluse 

în „Codul CAEN – Grupa 910 Activităţi ale 

bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi 

culturale: 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor”. 

nitatea de cercetare este reprezentată, aşadar, de 

bibliotecă în calitate de unitate culturală 

organizată şi destinată populaţiei pentru informare, 

cercetare, educare prin intermediul utilizării facilităţilor 

oferite de aceasta.  

Variabile studiate în cercetare:  

 Colecţiile bibliotecilor pe tip de bibliotecă şi după 

conţinut tematic;  

 Numărul tranzacţiilor de împrumut individual 

(documente eliberate) pe tip de bibliotecă, tip de 

documente, după conţinut şi perioadă de referinţă. 

n cadrul cercetărilor privind activitatea bibliotecilor 

s-au colectat următoarele date de identificare ale 

bibliotecii / unităţii: 

 denumirea bibliotecii / unităţii; 

 adresa bibliotecii / unităţii; 

 forma juridică şi forma de proprietate; 

 activitatea principală (Cod CAEN); 

 tipul şi felul bibliotecii. 

Clasificări şi nomenclatoare utilizate 

ipul bibliotecii s-a definit conform Legii nr. 

334/2002 – Legea bibliotecilor, cu completările şi 

modificările ulterioare.  

ctivitatea economică s-a definit şi codificat 

conform Clasificării Activităţilor din Economia 

Naţională (Cod CAEN).  

ariabilele statistice studiate în conformitate cu 

“Metodologia cercetărilor statistice din domeniul 

culturii” elaborată de Institutul Naţional de Statistică 

(Bucureşti, 2006). 

Metode de calcul ale variabilelor studiate  

 Pentru variabila Numărul unităţilor bibliografice 

cu conţinut tematic relativ la: spionaj, servicii 

secrete, informaţii, securitate, intelligence, siguranţă 

naţională, terorism etc., metodologia utilizată s-a 

materializat în interogarea Modulului de 

catalogare (interfaţa OPAC) al bazei electronice de 

date bibliografice TINLIB (în cazul Colecţiei BJT), 

respectiv Interogarea Modulului de catalogare 

(interfaţa OPAC) al bazei electronice de date 

bibliografice ALEPH (în cazul Colecţiilor BCUT şi 

BCUPT)
8
.  

 Pentru variabila Numărul tranzacţiilor de 

împrumut individual al documentelor după conţinut 

tematic (servicii secrete, spionaj etc.), metodologia 

utilizată s-a materializat în analiza de circulaţie/rulaj 

al documentelor prin inventarierea manuală a 

Buletinelor de Cerere tipizate, Fişelor cărţii & 

Fişelor de termen (în cazul BJT), respectiv în 

utilizarea softului de bibliotecă ALEPH, Modulul 

Circulaţie, Meniul Item activities – Item 

Circulation Log – Item History (în cazul BCUT şi 

BCUPT). 

Perioada de referinţă corespunzătoare cercetării: 

2009 - 2011 

Limitări. Limitele cercetării au fost impuse, în primul 

rând, de o serie de considerente de natură tehnică precum 

automatizarea parţială a Bibliotecii Judeţene Timiş 

(inactivarea Modului Rapoarte – Circulaţie al aplicaţiei 

software TINLIB) dublată de absenţa unei evidenţe 

biblioteconomice în materia variaţiei/dinamicii pe ani a 

tranzacţiilor de împrumut, după conţinut/subiect, fapt 

care a obligat cercetătorul la operarea unei colectări şi 

centralizări manuale a datelor privind rulajul/circulaţia 

documentelor la nivelul celor trei secţii ale Bibliotecii 

Judeţene Timiş – Sala de Lectură, Împrumut General, 

Documentare/Periodice; astfel, circulatia documentelor a 

fost analizată prin metode tradiţionale, urmărind 

buletinele de cerere şi buletinele de termen (restituire). 

n al doilea rând, tipologia şi profilul utilizatorilor 

predilecţi (studenţi, cadre didactice, cercetători, 

doctoranzi, masteranzi, cititori externi) ai volumelor cu 

conţinut tematic relativ la spionaj, servicii secrete etc. nu 

s-a putut stabili datorită caracterului confidenţial al 

datelor privind utilizatorii bibliotecii cuprinse în 

Modulul Circulaţie al aplicaţiei ALEPH utilizat ca 

instrument de analiză a circulaţiei documentelor la 

nivelul bibliotecilor universitare.  

  

                                                           
8 Ca mijloc de căutare în baza de date  (Modulul Web OPAC a 

sistemului ALEPH – Meniul Căutare de bază) a fost utilizată 
interogarea câmpului „subiect”.  
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2. Interpretarea rezultatelor cercetării 

 

Notă: Valoarea 448 însumează volumul unităţilor bibliografice relevante tematic ale tuturor celor 3 secţii BJT (Sala Lectură, 

Împrumut General, Documentare/Periodice) 

 

valuarea măsurii în care Colecţiile bibliotecilor 

dispun de resurse bibliografice relevante în 

materie de intelligence şi studii de securitate (prin 

analiza variabilei V1 - Numărul unităţilor bibliografice) 

a evidenţiat BCUT drept structură infodocumentară ce 

dispune de cel mai consistent număr de documente de 

profil (627), urmată de BJT care deţine (prin cumularea 

unităţilor biliografice, cărţi şi periodice, ale celor trei 

Secţii) 448 de documente de profil.  Cu toate acestea, 

volumul unităţilor bibliografice încadrate strict la 

categoriile spionaj, servicii secrete, servicii de informaţii 

deţinute de BJT - dacă adăugăm la cele 186 de cărţi şi 

cele 190 de periodice de profil - depăşeşte volumul 

unităţilor bibliografice încadrate la aceleaşi categorii 

deţinute de BCUT (209). În plus, valoarea de 209 este 

una relativă dacă ţinem cont de faptul că cercetătorul a 

luat în calcul inclusiv acele exemplare de cărţi şi 

periodice care se află stocate în Depozitul Legal al 

BCUT (revista Intelligence a SRI, respectiv cărţile 

publicate la Editura Academiei Naţionale de Informaţii) 

şi nu pot fi consultate ori tranzacţionate de cititori. 

 

 
Notă: Valoarea 520 descrie numărul tranzacţiilor de împrumut al itemilor pe tematică de intelligence şi studii de securitate, derulate 

la nivelul BJT- Sectia Împrumut General în intervalul 1997-2011. În cazul BCUT şi BCUPT, perioada de referinţă este intervalul 

2009-2011. În cazul BJT, Secţiile Sala de Lectură şi Documentare/Periodice, perioada de referinţă este intervalul 2010-2011. 

 

naliza comparativă a tendinţelor de informare şi 

de lectură curente (variabila V2 - Numărul 

tranzacţiilor de împrumut individual) în materie de 

intelligence şi studii de securitate ale utilizatorilor 

specifici ai celor trei structuri infodocumentare 

investigate a evidenţiat că volumul tranzacţiilor de 

627 

95 

448 

Volumul unităţilor bibliografice relevante tematic   
din Colecţiile bibliotecilor 

u.b. BCUT u.b. BCUPT u.b. BJT 

BCUT  
BCUPT  

BJT 

985 

49 

2 

520 

123 

Volumul tranzacţiilor de împrumut  
al documentelor relevante tematic 
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împrumut operate de utilizatorii BCUT este net superior 

tranzacţiilor de împrumut al utilizatorilor BCUPT. De 

asemenea, volumul tranzacţiilor de împrumut operate de 

utilizatorii BCUT exclusiv în intervalul 2010-2011 este 

superior (595) tranzacţiilor de împrumut al utilizatorilor 

BJT, cumulate, de la nivelul secţiilor Sala de Lectură şi 

Documentare/Periodice (125) în acelaşi interval 

temporal.   

 

 

 

olumele cele mai frecvent împrumutate de 

utilizatorii BCUT se încadrează în categoria 

“securitate” şi “servicii secrete”, iar cele mai puţine 

solicitări au vizat documentele încadrate în Colecţia 

Bibliotecii la categoria “apărare naţională”. Mai specific, 

prin cumularea procentelor tranzacţiilor de împrumut al 

categoriilor cele mai relevante pentru cercetarea noastră - 

anume servicii secrete, spionaj şi servicii de informaţii – 

obţinem o valoare de 29,02% care este un indicator al 

nevoii de informare şi al gradului de interes al 

utilizatorilor BCUT direcţionat înspre tematica de 

intelligence.  

n cazul studiilor de securitate (care cumulează 

categoriile “securitate naţională”, “siguranţă 

naţională”, “securitate internaţională”, “securitate”), 

nivelul procentual al tranzacţiilor ajunge la 53,48% 

raportat la volumul documentelor incluse tematic în 

categoriile sus menţionate, anume 166 u.b. 

n ceea ce priveşte studiile militare şi de apărare (care 

cumulează categoriile apărare naţională, apărare, 

sociologie militară), nivelul procentual al tranzacţiilor 

ajunge la 18,45% raportat la volumul documentelor 

incluse tematic în categoriile sus menţionate, anume 252 

u.b. Dacă analizăm nivelul tranzacţiilor prin 

raportare la volumul unităţilor bibliografice, constatăm 

că interesul de lectură al utilizatorilor BCUT se 

îndreaptă, cu predilecţie, înspre studiile de securitate şi 

în al doilea rând înspre intelligence. Fiind o bibliotecă 

universitară, BCUT reprezintă principala sursă de 

informare bibliografică a studenţilor în redactarea 

proiectelor la disciplinele incluse în curricula academică, 

a lucrărilor de licenţă şi disertaţie, respectiv în procesul 

de pregătire pentru examinarea la disciplinele incluse în 

planurile de învăţământ. Astfel, urmare analizei rulajului 

documentelor efectuată în Modulul Circulaţie al 

aplicaţiei ALEPH s-a constatat că majoritatea 

utilizatorilor care au realizat tranzacţii de împrumut al 

volumelor relevante pentru studiile de securitate sunt 

studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi 

Ştiinţe ale Comunicării al cărei plan de învăţământ 

include o serie de cursuri pe profilul relaţiilor 

internaţionale, geopoliticii, - tangenţial - a Securităţii ca 

organ represiv în regimurile totalitare şi inclusiv 

disciplina “Studii de Securitate”.  Pe de altă parte, 

frecvenţa tranzacţiilor de împrumut pentru documentele 

din categoria intelligence nu poate fi pusă pe seama 

nevoii de informare bibliografică pentru redactarea 

proiectelor de curs ori seminar sau pentru pregătirea în 

vederea susţinerii examenelor în condiţiile în care 

planurile de învăţământ ale facultăţilor nu includ 

discipline ori programe de studiu de profil. Cu toate 

acestea, sub aspectul frecvenţei cititorilor care au 

consultat documentele din categoria intelligence, urmare 

a analizei realizate în Modulul Circulaţie din ALEPH, s-

a constatat un număr constant de utilizatori care au 

realizat majoritatea tranzacţiilor de împrumut în acest 

sens şi care sunt încadraţi ca masteranzi la Facultatea de 

Sociologie.  

nteresul de lectură cel mai scăzut se manifestă 

pentru studiile militare şi de apărare: în raport cu 

numărul mare al volumelor din Colecţia BCUT (252), 

nivelul procentual al tranzacţiilor de împrumut este de 

doar 18,45%. În interiorul acestei categorii, s-a constatat 

o frecvenţă mai mare de circulaţie a lucrărilor de factură 

istorică militară regională (pe zona Banatului), a 

V 

Î 

Î 
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lucrărilor privind trupele de grăniceri şi rezistenţa 

anticomunistă armată din Munţii Banatului, respectiv 

pentru lucrările axate pe subiectul organizării militare 

din perioada romană, majoritatea tranzacţiilor de 

împrumut fiind realizate de cadre didactice şi studenţi ai 

Facultăţii de Istorie. 

 

  

 
 

 

 
 

naliza tendinţelor de informare şi de lectură 

curente în materie de intelligence şi studii de 

securitate ale utilizatorilor specifici ai BCUT a relevat o 

diminuare considerabilă cu aproape 50% a tranzacţiilor 

de împrumut al documentelor relevante tematic la 

nivelul acestei structuri infodocumentare, în 2011 faţă de 

anul precedent. Pe de altă parte, în 2010, interesul de 

lectură pentru aceste documente s-a menţinut aproape la 

acelaşi nivel faţă de anul 2009. Individualizată pe 

unităţile bibliografice incluse în categoriile servicii se-

crete, spionaj, servicii de informaţii, analiza pe ani a 

tendinţelor de informare şi de lectură curente în materie 

relevă aceeaşi tendinţă de diminuare a tranzacţiilor de 

împrumut în 2011 faţă de anii precedenţi. 
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Perioada de referinţă. An calendaristic 

Dinamica tranzacţiilor de împrumut al documentelor relevante 
tematic, la nivelul BCUT 
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valuarea măsurii în care utilizatorii specifici ai 

structurii infodocumentare BCUPT manifestă 

interes de informare relativ la unităţile bibliografice cu 

conţinut de  intelligence şi studii de securitate (prin 

analiza variabilei V2 - Volumul tranzacţiilor de 

împrumut individual) a evidenţiat volumele categoriei 

“servicii secrete” drept cele mai frecvent împrumutate de 

către utilizatorii BCUPT, urmate de cărţile axate pe 

“securitatea informaţiei”. Cu toate acestea, dacă avem în 

vedere că unităţile bibliografice pe tematica spionajului 

şi a terorismului tradiţional nu au înregistrat, în 

intervalul 2009-2011, nicio tranzacţie de împrumut şi că, 

pe de altă parte, 12,2% din volumul tranzacţiilor a vizat 

un domeniu conex securităţii informaţiei, anume 

“hacking-ul”, putem afirma că nu s-au constatat diferenţe 

semnificative în interesul de lectură şi informare al 

utilizatorilor BCUPT între categoriile servicii se-

crete&spionaj&terrorism clasic şi securitatea informaţiei 

(incluzând lucrări pe terorismul informatic, criptografie, 

hacking).  

ele mai puţine solicitări de împrumut au vizat 

documentele încadrate în Colecţia Bibliotecii la 

categoria “securitate”. 

 

 

 
Unde: SL - Secţia Sala de Lectură; ÎG - Secţia Împrumut General; D/P - Secţia Documentare Periodice 
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81 

190 

Volumul unităţilor bibliografice relevante tematic din Colecţia BJT, 
pe Secţii 
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n cazul utilizatorilor Bibliotecii Judeţene Timiş, 

interesul de informare şi lectură în materie de 

intelligence şi studii de securitate este aproape inexistent, 

dacă avem în vedere faptul că, în decurs de doi ani, cele 

177 de unităţi bibliografice relevante din Colecţia Secţiei 

Sala de Lectură au fost tranzacţionate doar de 2 ori. 

Acelaşi interes scăzut se înregistrează şi la nivelul 

Secţiei Împrumut General al BJT, dacă avem în vedere 

faptul că, într-un interval de 14 ani (1997-2011), s-au 

înregistrat doar 520 de tranzacţii de împrumut; cifra este 

extrem de mică dacă ne raportăm la cele 985 de 

tranzacţii de împrumut operate în doar doi ani la BCUT. 

La nivelul Secţiei Documentare/Periodice, cele 190 de 

exemplare periodice au circulat de 123 de ori în doi ani, 

înregistrând o diminuare cu 15,5% a tranzacţiilor de 

împrumut în 2011 în raport cu anul precedent.  

 

3. Concluzii ale analizei de circulaţia documentelor.  

Recomandări 

 

eşi colecţiile celor trei structuri infodocumentare 

ce au servit ca unităţi de cercetare pentru studiul 

de faţă sunt ofertante în ceea ce priveşte volumul 

documentelor (cărţi şi periodice) pe tematica de 

intelligence şi studii de securitate - fapt arătat prin 

analiza Variabilei 1 (Numărul unităţilor bibliografice), 

interesul de informare şi lectură în materie de 

intelligence şi studii de securitate, în intervalul 2009-

2011, a manifestat o tendinţă de regres, după cum s-a 

demonstrat prin analiza Variabilei 2 (Volumul 

tranzacţiilor de împrumut individual) ce a evaluat 

dinamica tranzacţiilor de împrumut pe ani şi după 

încadrarea tematică.  

alorile cele mai mari ale variabilelor analizate s-au 

înregistrat în cazul BCUT; astfel, 627 u.b. compun 

fondul de carte profilat pe tematica de intelligence, studii 

de securitate, studii militare, din care 209 u.b. vizează 

strict volumele incluse în categoriile „servicii secrete”, 

„servicii de informaţii”, „spionaj”. În materia circulaţiei 

documentelor relevante tematic pentru cercetarea de faţă, 

în perioada de referinţă 2009-2011, utilizatorii specifici 

ai BCUT au operat 985 de tranzacţii de împrumut 

individual, din care 286 au vizat strict unităţile 

bibliografice incluse tematic în categoriile „servicii 

secrete”, „servicii de informaţii”, „spionaj”. Cu toate 

acestea, dinamica pe ani a tranzacţiilor de împrumut a 

relevat o diminuare considerabilă cu aproape 50% a 

tranzacţiilor de împrumut al documentelor relevante 

tematic la nivelul acestei structuri infodocumentare, în 

2011 faţă de anul precedent. În plus, analiza circulaţiei 

documentelor relevante tematic a mai evidenţiat, cu 

precădere la nivelul BCUT şi BJT (Secţia 

Documentare/Periodice), repetitivitatea, în mod constant, 

a aceloraşi utilizatori/cititori în tranzacţiile de împrumut 

al documentelor de profil vizate în cercetare. Altfel spus, 

numărul mare de tranzacţii de împrumut nu s-a reflectat 

într-un număr mare de utilizatori/cititori interesaţi de 

tematica de intelligence, studii de securitate, studii 

militare. Atât tendinţa de regres a interesului de 

informare şi lectură în materie de intelligence şi studii de 

securitate, cât şi gradul mai redus al nevoii de informare 

şi lectură în materie de intelligence comparativ cu nevoia 

de informare şi lectură în materia studiilor de securitate, 

ar putea fi puse pe seama unor potenţiali factori precum: 

fie utilizarea unor surse alternative de informare precum 

presa ori Internet (fapt relevat de cercetarea sociologică 

anterioară realizată pe populaţia studenţească), fie 

nealimentarea nevoii de informare în materie prin 

insuficienta dezbatere academică la cursuri şi seminarii a 

problematicii organizării şi funcţionării serviciilor de 

informaţii (fapt, de asemenea, relevat prin cercetarea 

sociologică anterioară realizată pe populaţia 

studenţească) ori prin absenţa din planurile de 

învăţământ a curriculei de intelligence. 

Recomandările pentru o viitoare cercetare vizează 

investigarea altor doi indicatori
9
 relevanţi în direcţia 

evaluării tendinţelor de informare şi lectură ale 

utilizatorilor structurilor infodocumentare, anume: 

 Valoarea medie a tranzacţiilor de împrumut per 

item (unitate bibliografică). Valoarea medie a 

tranzacţionării fiecărui item se calculează ca raport 

între numărul total al tranzacţiilor de împrumut al 

documentelor relevante tematic (spionaj, servicii 

secrete etc.) şi numărul itemilor circulaţi (al 

unităţilor bibliografice tranzacţionate) la nivelul 

fondului de carte relevantă pentru cercetarea 

noastră. 

1 2

2

1 . , . ... . n

Variabila

Variabila U B U B U B  
 

unde: 1 2. , . ... . nU B U B U B  = suma unităţilor 

bibliografice relevante tematic în cazul cărora nu s-a 

efectuat nicio tranzacţie de împrumut; 

 

 Valoarea procentuală a itemilor (unităţilor 

bibliografice) tranzacţionaţi. Reprezintă nivelul 

procentual al itemilor tranzacţionaţi raportat la 

fondul de carte relevantă pentru cercetarea noastră şi 

se calculează după formula: 

 

1 2%* 1 1 . , . ... . nVariabila Variabila U B U B U B 
 

 altă recomandare de evaluare a tendinţelor de 

informare şi lectură ale publicului în materie de 

intelligence şi studii de securitate se referă la antamarea 

                                                           
9 Jennifer E. Knievel, Heather Wicht, Lynn Silipigni Connaway, “Use 
of Circulation Statistics and Interlibrary Loan Data in Collection 

Management”, în College&Research Libraries vol.67, nr.1/ian.2006, 

pp.42-44. Disponibil la adresa http://crl.acrl.org/content/ 
67/1/35.full.pdf+html. Accesat iunie 2011. 
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unor direcţii noi de cercetare materializate în auditarea 

circulaţiei cărţilor tipărite, prin solicitarea de informaţii 

la nivelul editurilor, librăriilor clasice şi a librăriilor 

online, după modelul Audit Bureau of Circulations 

(ABC) din Statele Unite ale Americii
10

 sau Nielsen 

BookScan din Marea Britanie
11

 care realizează rapoarte 

de monitorizare a vânzărilor de carte după casa de 

editură, autor, titlu şi inclusiv după conţinutul tematic al 

volumelor comercializate. În România, cercetările 

statistice din domeniul culturii, pe partea de edituri, 

vizează doar colectarea datelor statistice privind tirajul 

(totalul exemplarelor tipărite într-un an calendaristic, 

vândute şi nevândute) publicaţiilor seriale (ziare, reviste 

şi alte publicaţii periodice)
12

. 

e asemenea, considerăm oportună replicarea 

studiului de circulaţie a documentelor şi a 

tranzacţiilor de împrumut al documentelor cu conţinut 

tematic relativ la spionaj, servicii secrete, siguranţă 

naţională, terorism pe un eşantion reprezentativ la nivel 

naţional, prin reluarea cercetării la nivelul tuturor 

bibliotecilor centrale universitare din ţară.  

n fine, apreciem ca necesară includerea 

biblioteconomiei, ştiinţei informării şi a specialiştilor 

acestor domenii ca obiective specifice în reformarea 

sectorului de securitate naţională - potrivit modelului 

emergent practicat de comunităţile de intelligence 

transatlantice - în sensul cooptării practicienilor de 

biblioteconomie şi ştiinţa informării în analiza de 

intelligence din surse deschise de tip OSINT, pe fondul 

cerinţei de externalizare academică a analizei de 

intelligence. 

                                                           
10 http://www.accessabc.com/  
11 http://www.nielsenbookscan.co.uk/controller.php?page=48  
12 A se consulta, în acest sens, Filofteia Panduru (coord.), Metodologia 

cercetărilor statistice din domeniul culturii, Institutul Naţional de 
Statistică, Bucureşti, 2006, pp.14, 19, 22. 
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