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Îmbinând lecțiile
trecutului cu practicile
viitorului pentru a
performa în prezent.
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Strategia Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” a fost redactată cu încrederea că
perioada pe care o vizează va fi una a reconstrucției şi a revenirii la normalitate, după criza
cu multiple fațete care a afectat întreaga lume începând din 2020. Această criză a evidențiat
importanța rezilienței pentru instituțiile care nu se limitează la obiectivul supraviețuirii, ci
își propun să se dezvolte constant şi să contribuie la progresul societății. Instituția noastră va
trebui să demonstreze că este capabilă de adaptare și inovare, formând conexiuni menite să
ofere stabilitate indiferent de circumstanțe.
Diversitatea provocărilor cu care ne confruntăm ne obligă să recurgem la un tip de management
mai creativ, care reprezintă antidotul ideal pentru stagnare și negativism. Printre elementele
unui asemenea tip de management se regăsește și capacitatea de a identifica noi tipuri de
resurse şi de a le utiliza cu înțelepciune şi determinare.
Generarea de resurse proprii pentru bibliotecă nu trebuie confundată cu pivotarea spre un
model autarhic. Dimpotrivă, ea poate fi facilitată prin construirea de parteneriate cu instituții,
din țară sau din străinătate, care au viziuni şi practici asemănătoare. Doar astfel putem ieși
dintr-o eventuală inerție instituțională care ne limitează posibilitățile de dezvoltare.
Obținerea rezilienței presupune un efort amplu, dublat de creativitate. Acolo unde prin lentila
rigidă a conformismului vedem doar obstacole, creativitatea oferă o cale de acces. Coordonarea
unei echipe dinamice, concentrate pe identificarea oportunităților ce pot dubla provocările,
reprezintă un scop strategic important pentru următorii patru ani.
Fondatorii instituției au considerat-o un spațiu de diseminare şi perpetuare a cunoașterii.
Folosind instrumente adaptate la realitățile începutului de secol XXI, noi trebuie să continuăm
această misiune. Cercetarea, dezvoltarea sustenabilă şi egalitatea de șanse vor reprezenta
puncte importante ale acestui proces. Astfel, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, care
a trecut cu bine peste bombardamentele din timpul celui de-al doilea război mondial şi peste
distrugerile din decembrie 1989, va depăși şi efectele pandemiei de coronavirus, reprezentând
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în continuare un pilon important al vieții intelectuale românești.
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Secolul în care trăim este
cel care a conferit realitate
și lumii virtuale.
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Într-o lume aflată în continuă schimbare,
Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” îmbină
lecţiile trecutului cu practicile viitorului, pentru a
performa în prezent.
5
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Astăzi, în societate au loc foarte multe schimbări
care implică o adaptare continuă a oamenilor pentru a
produce cele mai bune rezultate în domeniile în care își
desfășoară activitatea. Ritmul accelerat al dezvoltării
tehnologice ne-a determinat să adoptăm un stil de
viață conectat la lumea digitală, noile generații trăind
într-o simbioză inedită cu universul virtual. Odată cu
aceste schimbări au apărut și noi profesii care implică
dobândirea de noi competențe.

Deși totul în jurul nostru se schimbă
accelerat, nevoia de cunoaștere și informare
a rămas constantă.
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
reprezintă un pilon de stabilitate în lumea vârtejului
informațional actual. Presiunea acumulării de
cunoștințe la nivelul umanității este translatată asupra
instituțiilor care administrează cunoașterea. Deși în
jur totul se modifică alert, sau poate tocmai de aceea,
nevoia de cunoaștere rămâne o ancoră în viața tuturor.
Cei care beneficiază de serviciile bibliotecii au exigențe
din ce în ce mai înalte, iar instituția este pusă constant
în fața unor noi provocări.
Evoluția internetului, care oferă resurse
nenumărate, rapide și accesibile, dar și dezvoltarea tot
mai extinsă a bazelor de date a condus la apariția unor
generații care optează mai puțin pentru variantele
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clasice de studiu. Cercetările ne indică faptul că
viitorii utilizatori vor căuta un mix diferit de servicii,
biblioteca fiind nevoită să își adapteze spațiile și modul
de lucru pentru a deveni mult mai atractivă.
Nu în ultimul rând, trebuie să luăm în considerare
faptul că secolul în care trăim este cel care a conferit
realitate lumii virtuale. Pandemia din ultimii ani
a accelerat dramatic procesele care stau la baza
transformării digitale a societății. Drumul până la
informație trebuie să fie cât mai scurt, iar utilizatorii
trebuie să poată accesa facil resursele de care dispune
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” prin
sistemele informatice performante.
Schimbările din societatea românească pun
instituția noastră în fața unor noi provocări.
Dezvoltarea pe scară largă a informației solicită
instituțiilor un ritm de lucru alert și o nouă abordare
a fluxurilor de lucru, iar bibliotecile sunt datoare să
genereze noi standarde profesionale în raport cu
utilizarea ei.

Prezenta strategie conturează necesitatea
și obiectivele unei noi direcții. Ne dorim ca
beneficiarii noștri, dar și cei care lucrează
în bibliotecă, să creadă că viitorul va fi mai
bun.
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Ne preocupă modalitățile prin care Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I” va putea contribui la
procesul de instruire, educare și cercetare, defininduse nu doar ca un gestionar al cunoașterii ci și ca un
producător de cunoaștere.
Ca efect al pandemiei de COVID-19, multe
biblioteci din Europa s-au reinventat și au căutat să
ofere noi servicii. Realitățile cotidiene ne împing spre o
reorganizare a spațiului fizic și o constantă preocupare
de îmbunătățire a climatului din bibliotecă. Crearea
unor locuri de studiu și socializare, dar și regândirea
modului în care ne raportăm unii la ceilalți, profesional
și emoțional, vor genera o creștere a numărului de
utilizatori în bibliotecă și transformarea ei într-un loc
favorit de studiu și de întâlnire.

Ne dorim ca în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
studentul, cadrul didactic și cercetătorul să găsească un mediu
în care este cultivată dorința de învățare pe tot parcursul vieții
și care să stea la baza desfășurării unor activități educaționale
și culturale de excepție.
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MISIUNE
Prin puterea ideilor și forța valorilor promovate,
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
modelează generații.
Misiunea bibliotecii este aceea de a contribui decisiv la dezvoltarea
societății prin conectarea la cele mai bune surse de cunoaștere. Totodată,
fiind o instituție culturală de elită, cu un bogat patrimoniu istoric, Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I” are datoria de a transmite din generație în
generație toate valorile acumulate în decursul unui secol, conectând astfel
trecutul, prezentul și viitorul.
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VIZIUNE

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” își propune să ofere acces
egal la informații și resurse, astfel încât beneficiarii să dobândească diverse
competențe, să-și cultive interesul pentru lectură, creativitatea și dorința
de a învăța pe toată durata vieții.
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” sprijină nemijlocit lumea
universitară în misiunea de a oferi cunoaștere și de a cultiva valori.
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REPERE
INSTITUȚIONALE
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ADAPTAREA CONSTANTĂ LA
PROFILUL UTILIZATORILOR
Prin intermediul comunicării cu utilizatorii
ajungem să înțelegem cerințele lor individuale,
astfel încât să ne aliniem resursele și serviciile
în consecință, pentru a îi susține necondiționat.

COOPERARE ȘI
CREATIVITATE
Ne-am angajat să lucrăm împreună cu instituții
culturale și de învățământ, cu oricare alți
parteneri interesați în susținerea și dezvoltarea
procesului educațional, înțelegând că punerea
laolaltă a resurselor și ideilor bune reprezintă
cheia pentru a ajunge la rezultate cu adevărat
relevante. Suntem adepții cooperării, iar nu ai
competiției în peisajul cultural actual.
Suntem convinși că doar printr-un management
creativ, cu respectarea cadrelor instituționale,
se pot găsi soluții adaptate la realitățile zilelor
noastre.

CERCETARE - INOVARE
Din dorința continuă de a se adapta la noile
cerințe ale utilizatorilor, personalul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” trebuie să aibă în
centrul acțiunilor dorința continuă de a deveni
tot mai buni prin participarea la proiecte de
cercetare, implementarea de soluții inovative,
perfecționarea continuă, precum și racordarea la
rețelele profesionale internaționale.

COMUNITATE
Comunitatea generată în jurul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” reprezintă
mai mult decât suma cititorilor ei. Aceasta
conferă valoare adăugată instituției noastre
transformând-o într-un pol de referință al vieții
intelectuale românești.
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este
un loc de studiu, dar în egală măsură un loc
al întâlnirilor și dezbaterilor, precum și al
împărtășirii bucuriei actului artistic.
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DEZVOLTARE SUSTENABILĂ
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” își
asumă obiective de dezvoltare în armonie
cu protejarea mediului înconjurător prin
implementarea unor fluxuri și activități care să
economisească resurse.

ECHITATE ȘI
EGALITATE DE ȘANSE
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” oferă un
mediu prietenos față de toți cei care beneficiază
de serviciile sale, astfel încât instituția să fie un
spațiu deschis în care tuturor, indiferent de gen,
etnie, naționalitate, rasă, religie sau statut social,
să le fie respectate drepturile.
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LIBERTATE INTELECTUALĂ
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” susține
accesul neîngrădit la informație protejând dreptul
fiecărui utilizator la intimitate, asigurându-i
resursele necesare fără cenzură sau discriminare
pe baza preferințelor intelectuale.

RESPONSABILITATE ȘI
REZILIENȚĂ
Pandemia ne-a arătat că lumea se poate
schimba radical într-un timp foarte scurt.
Responsabilitatea și solidaritatea oamenilor au
reprezentat principalele instrumente pe care
le-am avut pentru a traversa crizele. Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I” este un partener
de încredere într-o amplă rețea de dezvoltare
socială, fiind totodată un sprijin pentru revenirea
societății la normalitate.
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DIRECȚII ȘI PRIORITĂȚI
STRATEGICE PENTRU
URMĂTORII 4 ANI
Actuala echipă managerială, luând act de provocările și
constrângerile pe care le traversează societatea românească
și lumea întreagă, își asumă următoarele direcții și priorități
strategice care vor ghida activitățile instituției.
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CREARE DE COMUNITĂȚI CENTRATE
PE EDUCAȚIE ȘI ȘTIINȚĂ
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” - un loc al întâlnirilor
pentru educație, cercetare, dezvoltare, inovare și dialog între
oameni care împărtășesc aceleași valori, dar și între persoanele care
nu sunt în acord, devenind astfel o platformă a progresului social.

DEZVOLTARE CONTINUĂ ȘI SUSTENABILĂ
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” – o instituție modernă
care se adaptează și se asigură că poate respecta cerințele mediului
social de funcționare, atât în ansamblul său cât și adecvat fiecărui
beneficiar.

TRANSFORMARE DIGITALĂ
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” – un spațiu istoric în care
educația, cultura și tehnologiile digitale se îmbină perfect pentru
facilitarea accesului la informație și cunoaștere.

15
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OBIECTIVE
STRATEGICE
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PRIORITATEA 1: CREARE DE COMUNITĂȚI
1. Dezvoltarea de activități cu caracter cultural, educativ și științific menite să întregească procesul
de cunoaștere și să atragă noi utilizatori și noi tipuri de public.
2. Dezvoltarea de parteneriate cu organizații din societatea civilă pentru identificarea și satisfacerea
cât mai adecvată a nevoilor de informare actuale.
3. Deschiderea bibliotecii către organizarea de evenimente cu caracter cultural, educativ și științific
al căror scop principal este dezvoltarea de noi comunități.
4. Susținerea și facilitarea creării unor rețele de persoane ale căror interese converg în scopul
dezvoltării cunoașterii.
5. Dezvoltarea unor facilităţi şi aplicaţii software specializate dedicate susținerii și încurajării
lecturii având drept obiectiv creșterea incluziunii sociale. „Incluziune prin lectură!”
6. Diversificarea serviciilor ca urmare a identificării și aplicării noilor direcții de cercetare în
științele informării.
7. Identificarea unor parteneriate prin care organizațiile profesionale pot avea acces la fonduri
specializate și pot utiliza resursele documentare selectiv, în funcție de temele lor de interes.
8. Inițierea și participarea activă la proiecte și programe de cercetare la nivel național și internațional.

17

strategia managerială | 2021 - 2025

PRIORITATEA 2: DEZVOLTARE CONTINUĂ ȘI SUSTENABILĂ
1. Creșterea constantă a atractivității Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” ca instituție modernă
care oferă utilizatorilor un loc favorabil creației, învățării, cercetării, inovării și colaborării.
2. Întreținerea, adaptarea și dezvoltarea spațiilor din bibliotecă și îmbunătățirea constantă a
serviciilor.
3. Dezvoltarea unor servicii și produse dinamice de cercetare, adaptate în mod susținut la evoluția
tehnologică, la nevoile de informare și la exigențele utilizatorilor.
4. Dezvoltarea resurselor info-documentare și organizarea, prezervarea și accesibilizarea acestora,
în acord cu activitățile didactice universitare, de cercetare și inovare.
5. Achiziția de noi resurse în concordanță cu solicitările utilizatorilor, dar și cu noile tendințe
privind evoluțiile sociale.
6. Gestionarea eficientă a resurselor materiale și umane de care dispune Biblioteca Centrală
Universitară „Carol I”, cu scopul de a asigura desfășurarea optimă a activităților.
7. Colaborarea cu instituții sau organizații similare, cu scopul de a favoriza partajarea eficientă a
rezultatelor obținute și a tuturor resurselor disponibile și pentru îndeplinirea misiunii sale.
8. Încurajarea colectării selective a deșeurilor și a producției de carte nouă din hârtie reciclată.
9. Identificarea unui număr cât mai mare de unități de învățământ către care se poate redirecționa
fondul de carte recondiționată și casată al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.
10. Adaptarea administrativă a spațiilor Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” pentru
eficientizarea consumului de energie.
11. Cultivarea conștientizării importanței economisirii și a reutilizării resurselor.

18
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PRIORITATEA 3: TRANSFORMARE DIGITALĂ
1. Dezvoltarea colecțiilor digitale ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, în acord cu interesele
de studiu și cercetare ale utilizatorilor.
2. Implementarea unor soluții software integrate complexe, care să răspundă provocărilor actuale.
3. Creșterea vizibilității instituției în mediul online în încercarea de a stabili un dialog susținut cu
grupurile de utilizatori.
4. Îmbunătățirea continuă a infrastructurii informatice, astfel încât să integreze cele mai noi
tehnologii și să susțină biblioteca în îndeplinirea misiunii ei complexe.
5. Facilitarea accesului la resursele Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, prin intermediul
noilor tehnologii.
6. Scanarea colecțiilor care includ documente vechi, rare, bibliofile cu scopul conservării
exemplarelor originale, prin accesarea lor în format digital.
7. Dezvoltarea unor programe prin care Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” devine un centru
de învățare și dezvoltare al aptitudinilor digitale.
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BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITARĂ „CAROL I”
– UN SIMBOL AL ISTORIEI
ROMÂNEȘTI
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Tudor Vianu, Dan Bota, Șerban Cioculescu, Mircea
Eliade, Petre Comarnescu, Mircea Vulcănescu,
Constantin Noica sau Mihail Sebastian.

Pe 3 mai 1891, într-o scrisoare adresată Președintelui
Consiliului de Miniștri – document ce poate fi
considerat un adevărat act de întemeiere, Regele Carol
I își declara „dorința de a înființa un așezământ spre
binele tinerimii universitare de la toate facultățile din
țară, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă”. În
1895, acesta inaugurează Fundația Universitară, care,
pe lângă acordarea de burse și premii de încurajare
oferite studenților, avea ca nobilă misiune contribuția
la formarea unei veritabile elite intelectuale.
Pe data de 9 mai 1914 Carol I prevede înzestrarea
noii aripi a palatului cu un elegant și modern
amfiteatru cu 500 de locuri destinat găzduirii unor
întruniri și conferințe științifice, pentru a permite
autofinanțarea. Aula Fundației Universitare se va
consacra drept un punct de referință în universul
spiritual bucureștean, găzduind evenimente la care
au conferențiat personalități culturale ale României
precum Nicolae Iorga, Simion Mehedinți, Vasile
Pârvan, Mircea Djuvara, Nae Ionescu, Alice Voinescu,
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De-a lungul timpului, prestigiul Fundației și
al viitoarei Biblioteci Centrale Universitare va fi
consolidat și de numele ilustre ale unor scriitori,
profesori universitari, exponenți marcanți ai vieții
culturale, care au lucrat în Biblioteca Centrală
Universitară „Carol I” precum G. Dem Teodorescu,
Ștefan Octavian Iosif, Alexandru Tzigara-Samurcaș,
Mircea Florian, Constantin Rădulescu Motru sau
Mircea Tomescu.
O jumătate de secol mai târziu, Bibliotecii Fundației
Universitare i se atribuie statutul de Bibliotecă
Centrală a Universității „C.I. Parhon” din București, iar
după 1963 instituția devine treptat cea mai complexă
bibliotecă universitară din țară. Fondul de publicații
dobândește o structură enciclopedică, asigurând o bază
pluridisciplinară aprofundării studiilor universitare și
cercetării.
Cea mai mare încercare prin care trece Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I” se petrece la finalul
anului 1989. Proximitatea clădirilor Comitetului
Central al Partidului Comunist Român și Direcției
a V-a a Departamentului Securității Statului o face,
din păcate, țintă în focul Revoluției anticomuniste.
Devastatorul incendiu a dus la dispariția a peste
500.000 volume, dintre care 12.000 de carte bibliofilă,
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52 din biblioteca lui Eminescu, numeroase ex-librisuri,
hărți vechi și aproape 3700 de manuscrise aparținând
unor mari personalități ale culturii române între care
Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale,
George Coșbuc, Lucian Blaga sau Mircea Eliade.
După 1990 începe un amplu proces de reconstrucție
și refacere a colecțiilor de documente. Directorul
General UNESCO Federico Mayor face apel către
toate guvernele, organizațiile, instituțiile politice de a

participa la reconstrucția și modernizarea bibliotecii.
După mai bine de un deceniu, are loc redeschiderea
noii Biblioteci Centrale Universitare din București.
La finalul anului 2005, în cadrul evenimentului de
aniversare a 110 ani de la inaugurarea Fundației
Universitare „Carol I” este prezent, ca invitat de
onoare, Majestatea Sa, Regele Mihai, iar un an mai
târziu, în 2006, Biblioteca Centrală Universitară din
București își modifică numele, devenind Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I”.
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BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITARĂ „CAROL I”
– UN EDIFICIU DE CULTURĂ
ÎN INIMA BUCUREȘTIULUI
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Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este o
instituție complexă, formată din sediul central, secția
pedagogică „I. C. Petrescu” și 17 biblioteci filiale,
localizate în spațiile Universității din București. Trei
corpuri cu o valoare arhitecturală deosebită compun
complexul bibliotecii, integrând alături de palatul
Fundației, clădirea fostei Bănci Dacia și corpul Boema,
cu intrări de pe străzile Boteanu, Calea Victoriei și C.
A. Rosetti.
În centrul universitar București, Biblioteca Centrală
Universitară „Carol I” asigură baza documentară și de
informații necesare procesului de învățământ, atât
la nivelul aprofundării studiului, cât și al cercetării,
realizează valorificarea și comunicarea documentelor
și surselor de informații, facilitează accesul rapid la
diverse categorii de resurse, atât din colecțiile proprii,
cât și din cele externe și organizează un sistem complex
de servicii pentru diverse categorii de utilizatori.
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Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este
prima mare bibliotecă universitară din România care
a introdus un sistem informatic integrat. Conectarea
la baze de date naționale și internaționale de nivel
academic asigură sincronizarea cu tendințele
contemporane ale cunoașterii, oferind utilizatorilor
un potențial remarcabil pentru studiu și cercetare. De
asemenea, începând cu anul 2021 Biblioteca Centrală
Universitară „Carol I” a devenit prima bibliotecă din
țară care s-a integrat în platforma națională de plăți
online Ghișeul.ro.
Nu în ultimul rând, Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I” promovează cercetarea în domeniul
biblioteconomiei și științei informării, participă la
activități naționale și internaționale de analiză și
sinteză profesională și inițiază și dezvoltă programe și
acțiuni de formare și educație continuă în domeniul
bibliologiei și științei informării.
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Puține instituții culturale din România au o istorie la fel de tumultoasă sau o identitate la
fel de complexă precum Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”. Ea a traversat o perioadă de
peste 13 decenii marcată de evenimente dramatice și reprezintă astăzi deopotrivă un centru
educațional, o bibliotecă enciclopedică și un reper cultural pentru București. Utilizatorii au
posibilitatea de a consulta peste două milioane de cărți și de a se conecta la baze de date
internaționale, iar evenimentele pe care le organizăm (conferințe, concerte, expoziții de artă
etc.) contribuie la îmbogățirea vieții intelectuale a orașului.
O bibliotecă este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a generațiilor următoare,
constituind o investiție ce își va arăta roadele pe termen mediu și lung. În același timp, ea are
datoria de a genera un plus de strălucire și de vigoare în existența cotidiană a comunității
din care face parte. Prezenta strategie garantează că instituția noastră va rămâne un spațiu
vibrant și seducător, în care cele 7 arte creează un front unit împotriva atmosferei urbane
agitate cotidiene.

www.bcub.ro
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