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Principiu fundamental al 
bibliotecii universitare: 
serviciile sale trebuie să 

fie disponibile pentru toţi 
şi să nu favorizeze un 
grup din societate în 
detrimentul altora.



•Codul deontologic al bibliotecarului din Republica 
Moldova
•Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse 
între femei și bărbați din 09.02.2006
•Legea cu privire la asigurarea egalității din 
25.05.2012
•Directiva 2000/43/CE
•Directiva 2000/78/CE



Profesia de bibliotecar este o 
profesie dedicată valorilor 

democratice, valorilor dreptății 
sociale. Resursele bibliotecilor şi 

abilităţile bibliotecarilor sunt 
îndreptate şi utilizate pentru 

dezvoltare socială şi comunitară şi 
pentru îmbogățirea spirituală, 

culturală, academică a grupurilor şi 
indivizilor. 



Implementarea serviciilor pentru 
persoanele dezavantajate cere o 

instruire accesibilă care implică o 
definiție incluzivă şi clară a instruirii ca 

punct de început pentru relația bibliotecii 
cu persoanele dezavantajate: instruirea 

este un proces al angajării active cu 
potențialul experiențial în asigurarea 

serviciilor de calitate. 



Servirea persoanelor 
dezavantajate este un proces de 
diversificare a serviciile oferite 

utilizatorilor ce implică schimbări 
- de la colecții până la personal. 



Personalul bibliotecar care lucrează cu aceste persoane 
trebuie să întrunească următoarele caracteristici: 
să-i înțeleagă şl să-i respecte pe oamenii cu deficiențe;
să fie la curent cu disponibilitatea resurselor editate, 
sonorizate şi electronice; 
să fie familiarizat cu starea colecțiilor şi cu necesitățile 
persoanelor dezavantajate;
să fie familiarizat cu utilizarea echipamentului special;
să cunoască alfabetul Braille şi alfabetul cu semne pentru 
hipoacuziei;
să fie doritor să învețe;
să fie destul de flexibil pentru a accepta şi implementa 
schimbările; 
să fie apt să ofere informații din toate sursele existente; 
să fie un ajutor persoanelor dezavantajate.



Personalul trebuie conştientizeze dificultățile cu care se 
confruntă persoanele dezavantajate trebuie să se comporte 
confidențial în furnizarea asistenței. Lipsa de cunoştințe şi 
instruire pot uşor să ducă la neînțelegeri, descurajări atât din 
partea utilizatorilor, cât şi din partea membrilor bibliotecii



Instruirea trebuie să includă 
modele de interacțiune a 

bibliotecarilor cu persoanele 
dezavantajate, inclusiv eticheta de 

comportament, utilizarea unui 
limbaj corespunzător şi tehnici 
descriptive importante pentru 

abilitățile practice. Personalul de 
bibliotecă trebuie să recunoască 

nivelul de căutare a informației şi 
stilurile de studiere comportament 

al persoanelor dezavantajate. 



Instruirea ridică nivelul 
conştientizării, înțelegerii, 

responsabilității, inventivității şi 
ingeniozității personalului; poate 

conduce la îmbunătățiri 
substanțiale ale accesibilității şi 
încuraja biblioteca să adopte o 

abordare holistică şi 
interdisciplinară care informează şi 

instruieşte întreg personalul, 
începând cu directorul până la 

ultimul angajat de la uşa de intrare. 



Un personal bine instruit este mult mai pregătit, plin de 
resurse, mai descurcăreț şi inventiv în oferirea soluțiilor 

de acces, adaptarea serviciilor ca să poată satisface 
necesitățile specifice ale persoanelor dezavantajate şi 

grupurilor sociale.



Vă mulțumesc pentru atenție!

bascacov.xenia@gmail.com


