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20 DE TENDINȚE CARE VOR INFLUIENȚA DEZVOLTAREA 

BIBLIOTECILOR, IDENTIFICATE DE IFLA ÎN ANUL 2021 
 

1. Urmează vremuri grele 
2. Virtualul este aici pentru a rămâne 
3. Revenirea în spațiile fizice 
4. Creșterea abilităților de utilizare a soft-urilor 
5. Diversitatea este luată în serios 
6. Mediul înconjurător contează 
7. Populația mobilă 
8. Utilizatorul nerăbdător 
9. Revenirea la resursele analoge 
10. Scara contează 
11. Dominarea datelor 

12. Transformarea procesului de căutare  

13. Cursa spre extreme 

14. Învățarea pe tot parcursul vieții 
15. O colecție globală unică 
16. Privatizarea cunoștințelor 
17. Calificările contează 
18. Alfabetizarea informațională recunoscută 

19. „Deschis” ridică întrebări privind bibliotecile  

        ca punct unic de acces la informație  

20. Inegalitățile se adâncesc. 

https://repository.ifla.org/handle/
123456789/1830    

https://repository.ifla.org/handle/123456789/1830
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1830
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1830
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UTILIZAREA ROBOȚILOR ȘI A INTELIGENȚEI ARTIFICALE ÎN BIBLIOTECI 

În bibliotecile din Japonia putem întâlni robotul 
semi-umanoid „Pepper”, principalele 
caracteristici ale căruia sunt:  
• Aproximativ 120 cm înălțime, aproximativ 

29 kg în greutate și o durată de funcționare 
a bateriei de aproximativ 12 ore. 

• Diferiți senzori în cap, piept, mâini și 
picioare. 

• Echipat cu o cameră și un microfon. 
• Echipat cu un afișaj tactil de tip tabletă pe 

piept. 
• Se mișcă cu ajutorul unei roți, nu este un 

robot cu două picioare. 
• Poate comunica cu utilizatorii, răspunde la 

diverse întrebări. 
• Este utilizat în bibliotecile din Japonia din 

anul 2015. 



 

„Bibliotecile în societatea contemporană – provocări, transformări și premise pentru dezvoltare în noul context social-economic”  

23 septembrie 2022, Biblioteca Științifică a ASEM 

UTILIZAREA APLICAȚIILOR MOBILE  

Producătorii de soft-uri de bibliotecă dezvoltă 
diverse aplicații pentru dispozitivele mobile, 
bazate pe tehnologia RFID, care permit:   
• orientarea în spațiul fizic al bibliotecii; 
• direcționarea spre locul și raftul unde se află 

publicația solicitată; 
• excursii cu audioghid; 
• împrumutul și restituirea publicațiilor 

tradiționale și electronice utilizând aplicația; 
• acces la bazele de date abonate de 

bibliotecă; 
• acces la expoziții electronice etc. 
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UTILIZAREA IMPRIMANTELOR 3D 

 În anul 2019, în România a fost 
implementat proiectul cu „3D Printing 
Challenge in Libraries - Innovation and Tech  
Practice for Students”, finanțat de Google, în 
cadrul competiției Google's Europe Code Week 
Grants. În cadrul Proiectului au fost create 6 
ateliere de modelare & imprimare 3D în 
biblioteci din București, Cluj, Brașov, Pitești, 
Buzău și Galați. 
 Utilizatorii bibliotecilor vor fi 
familiarizați și instruiți privind tehnicile de 
modelare şi imprimare 3D, precum și cu 
beneficiile noilor tehnologii pentru 
transformarea digitală a predării/învățării și 
formarea unei comunități de copii și tineri 
creativi, deschiși la inovație și receptivi la 
provocările lumii digitale. 
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ROBOTIZAREA ȘI AUTOMATIZAREA PROCESULUI DE TRANSPORTARE A PUBLICAȚIILOR 

 În bibliotecile naționale mari din 
lume, care dețin colecții enorme de milioane 
de publicații, sunt amenajate depozite uriașe în 
care operează un robot de tip macara RooBot, 
care „știe” exact unde este localizată fiecare 
publicație. Atunci când primește comanda de la 
operator, robotul se deplasează spre raftul dat, 
scoate de pe raft cutia cu publicații și o 
plasează pe banda rulantă, care transportă 
cutia spre operator. Acesta selectează 
publicația solicitată și o transmite utilizatorului. 
La restituirea publicației se procedează în 
același mod. 
 Asemenea roboți sunt utilizați în 
Biblioteca Națională a Norvegiei, a Marii 
Britanii, Biblioteca Universitară din Kansas etc. 
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CONCLUZII 

 Tehnologiile viitorului se apropie cu pași rapizi, sunt extrem de aproape. 
Pentru a face față cerințelor utilizatorilor trebuie să cunoaștem care sunt 
tendințele în dezvoltarea bibliotecilor și să ținem cont de aceste tendințe în 
procesul de planificare a activității. 


