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Internetul, acest fenomen complex ce marchează progresul omenirii şi domină sfârşitul de 

secol 20, acest instrument media caracterizat prin interactivitate, mondialitate şi diversitate de 

domenii de informaţie, presupune o îmbinare armonioasă a celor mai performante tehnici 

electronice cu rodul imaginaţiei umane, care a intrat în viaţa cotidiană, fiind acceptat alături de 

realitatea înconjurătoare. Popularitatea Internetului a crescut exponenţial datorită noii sale 

"înfăţişări", numită World Wide Web, aplicaţie ce a împlinit promisiunile pe care le aducea 

Reţeaua la înfiinţarea sa, acelea de a deveni un nou mediu de comunicare şi informare. 

         Această ultimă tehnologie, a cărei rezultat a constituit-o combinaţia între text, grafică şi 

chiar sunet într-un format aspectuos şi uşor de accesat, a determinat extinderea Internetului prin 

conectarea a milioane de computere la reţea, câştigând zilnic mii de utilizatori împătimiţi ce 

"navighează" în acest vast ocean de informaţii. Chiar dacă Internetul nu este atât de popular ca 

televiziunea, tinde să acapareze tot mai mulţi adepţi, care devin dependenţi de Internet, 

rămânând ore în şir în faţa monitorului, captivaţi fiind de "copia virtuală" a realităţii, dar găsind 

aici şi "lucruri" pe care nu le pot avea în viaţa reală. Comunitatea virtuală adună împreună 

oameni ce sunt separaţi de bariere geografice, dar care pot dezbate probleme de ultimă oră pe 

teme de interes comun, iau informaţii sau lasă un mesaj pentru cineva interesat de subiectul 

comun, prin intermediul "grupurilor de ştiri" (Newsgroups). E-mailul a devenit modul de 

comunicare cel mai rapid şi comod pentru multe milioane de oameni ce utilizează Internetul. O 

simplă legătură la Internet, îţi dă posibilitatea să accesezi informaţia stocată în calculatoare ce 

cuprind informaţii de orice tip. Motoarele de căutare, locurile de plecare în căutarea informaţiei, 

sunt uşor de învăţat şi utilizat. Acest "cyberspace", aşa cum l-a numit Wiliam Gibson, presupune 

o comuniune între calculatoare, resursele de informaţii stocate în hard-discurile lor şi 

comunitatea umană ce poate naviga în spaţiul virtual. Cuvântul "cyber" derivă din cuvântul 

grecesc "kuberna" - nu din cibernetică cum s-ar crede aparent, deşi referinţa la cibernetică ca 

ştiinţă a informaţiei şi comunicaţiei, reprezintă un aspect important - şi înseamnă "a conduce", 

ceea ce presupune abilitatea de a "umbla" printre informaţiile în format electronic şi a le controla 

prinmanipularealor.  

       Cybersapce-ul nu este deci un loc pasiv de depozitare a informaţiilor, ci reprezintă un spaţiu 

virtual constituit prin conectarea într-o reţea a tuturor canalelor de comunicare şi calculatoarelor 

la lumea reală şi care permite interacţiunea navigatorilor în această lume. 

Revoluţia Tehnologiei Informaţiei care s-a declanşat în urmă cu câţiva ani intervine în 

schimbarea de fapt a celor mai obişnuite aspecte ale vieţii cotidiene, iar pentru utilizatori, 

Internetul este o revoluţie pe tărâmul comunicării interumane. Învăţământul, factor important în 

evoluţia unei societăţi, înregistrează astăzi schimbări radicale la nivel mondial, necesitatea 

implementării Internetului în educaţie constituind o maximă prioritate. Internetul a devenit un 

vector în educaţie oferind noi soluţii învăţământului, odată cu apariţia noilor concepte, 

îmbunătăţirea tehnicilor vechi şi evoluţia comunicării multimedia. 

Învăţământul la distanţă oferă celor care nu au posibilitatea să urmeze cursurile şcolare datorită 

unor bariere economice, sociale, geografice sau culturale această oportunitate şi de aceea foarte 



multe universităţi susţin această metodă, ca fiind o nouă şi modernă formă a învăţământului şi 

educaţiei. Avantajele înlocuirii sălilor clasice de curs şi a materialelor didactice tradiţionale cu 

actualele pagini interactive web sunt deja cunoscute, găsindu-şi aplicabilitate lărgită în ţările 

occidentale, prin înfiinţarea şi funcţionarea universităţilor virtuale. 

Bibliotecile, la rândul lor, ca parte integrantă a procesului de învăţământ, au înţeles rolul şi 

importanţa acestui nou mediu de comunicare, informare şi documentare şi l-au folosit atât ca o 

nouă resursă informaţională, cât şi ca instrument de diseminare a informaţiei spre exterior, prin 

intermediul home-page -urilor construite. Mai mult, "bibliotecarii digitali" prin identificare, 

selectare, organizare, descriere şi evaluare a resurselor informaţionale din Internet, contribuie la 

crearea Bibliotecilor virtuale, adevărate colecţii valoroase adăugate resurselor Internet, care ajută 

utilizatorii să regăsească informaţii, programe şi comunităţi on-line. 

Bibliotecile virtuale fac parte din domeniile importante ale acestui ciberspaţiu, furnizând o 

ierarhie organizată de arbori de subiecte, navigabili de la un nivel la altul. 

Bibliotecile virtuale indexează şi întregul text din paginile Web, astfel încât căutarea nu este 

limitată doar la tematica în care se încadrează site-ul, la titlu şi la o scurtă descriere introdusă în 

bazele de date. Deşi caracteristica principală de căutare este navigarea subiectelor, se poate 

utiliza şi căutarea după cuvinte cheie. Parte din aceste biblioteci virtuale sunt create şi întreţinute 

de o singură organizaţie, în timp ce majoritatea sunt susţinute prin eforturile voluntare ale 

oamenilor din întreaga lume. În România, proiectul de informatizare, de importanţă naţională, se 

desfăşoară pe mai multe etape. Prima etapă, cea tehnică, a constituit-o realizarea "coloanei 

vertebrale" a reţelei la nivel naţional - RoEduNet, ce cuprinde 42 de centre de comunicaţie în 

marile oraşe ale ţării, prin intermediul cărora se asigură conectarea la Internet. Mai departe este 

nevoie de conştientizarea efectivă a fiecărei conduceri a instituţiilor din învăţământ asupra 

rolului introducerii Internetului şi implicarea acestora în a găsi soluţii de dotare cu calculatoare 

performante, pe care să le integreze în Reţea. 

În ceea ce priveşte învăţământul la distanţă, acesta este încă în fază conceptuală, fiind necesar 

atât acceptul Societăţii Academice cât mai ales depăşirea barierelor tehnice. 

Dacă la nivel preuniversitar programul de conectare la Internet se desfăşoară anevoios, la nivel 

universitar demararea acestei acţiuni s-a făcut deja cu câţiva ani în urmă, universităţile făcându-

şi simţită prezenţa pe Internet, prin paginile web create, ce furnizează informaţii utile despre 

departamentele şi serviciile proprii, precum şi legături hipertext spre alte informaţii din sfera 

publicului lor. Cum bibliotecile trebuie să ofere comunităţii informaţiile pe care le deţin, să le 

facă publice şi accesibile întregii lumi, şi multe din bibliotecile din România şi-au creat home-

page-uri contribuind astfel la lărgirea schimburilor internaţionale, câştigând colaboratori, 

prestigiu şi recunoaştere internaţională. Internetul a avut implicaţii majore şi asupra 

bibliotecarilor, reafirmându-se rolul lor de agenţi şi educatori în identificarea surselor de 

informare, folosirea şi diseminarea informaţiei la cerere, în analiza şi evaluarea informaţiei, în 

structurarea şi organizarea ei pentru aplicaţii practice, în înţelegerea beneficiarilor şi instruirea 

lor. 

Utilizatorul de informaţie este obligat să facă faţă la o producţie de informaţii în continuă 

creştere, ba chiar la o "supraîncărcare cu informaţii", care de multe ori poate conduce la 

nepotrivirea dintre informaţia cerută şi cea obţinută. Reuşita unei căutări pe Internet depinde în 

foarte mare măsură de abilităţile celui care navighează în vastul ocean al informaţiei. Utilizatorul 

trebuie să fie capabil să filtreze informaţia utilă din volumul imens de informaţii transmise. 

Nu este de ajuns să cunoşti doar modul de utilizare al instrumentelor, ci trebuie să te 

familiarizezi şi cu o varietate de programe, pentru a fi capabil să regăseşti sau să comunici 

informaţie. Mai mult, căutarea unei referinţe anume este o muncă laborioasă, care consumă timp 

şi necesită răbdare, dar satisfacţia atingerii scopului urmărit, te face să uiţi de multele ore 

zăbovite în faţa calculatorului. Cerinţele informaţionale obligă bibliotecarii la o 

autoperfecţionare continuă, atât prin participarea la simpozioane, dialoguri profesionale, 



conferinţe la nivel naţional şi internaţional, prin studierea lucrărilor de specialitate pe suport 

tradiţional şi suport electronic, pentru a fi mereu în pas cu schimbările impuse de impactul 

tehnologiilor informaţionale asupra bibliotecii. Mai mult, acest nou mediu este utilizat pentru 

informare şi autoformare, prin consultarea resurselor informaţionale disponibile pe web şi prin 

posibilitatea participării la comunităţile on-line, una din cele mai rapide şi eficiente metode de 

instruire pentru cei ce doresc să fie la curent cu noutăţile dintr-un anumit domeniu. 

(O comunitate on-line nu este altceva decât un grup de persoane, cu preocupări şi interese 

comune, antrenate în schimbul de idei, gânduri şi informaţii prin intermediul noilor tehnologii. 

Comunitatea poate varia ca număr, cuprinzând de la doi la mii de oameni. Această lume a 

noutăţilor şi a dezbaterilor este în general cunoscută sub numele de Usenet (User's Network), 

care nu este o reţea fizică ca Internetul, ci un set de convenţii sociale, în prezent existând 

aproximativ 2500 de astfel de grupuri de discuţie distincte, pe diferite teme. 

Cele mai cunoscute căi de atingere a acestui scop sunt listele de distribuţie a poştei electronice 

(Mailing Lists), utilizând poşta electronică, şi grupurile de ştiri (Newsgroups), acestea folosind 

ca mijloc de distribuire a mesajelor programe speciale de citire a ştirilor, numite Newsreaders 

(ex. FreeAgent). Acest proces interactiv cu cei din comunitate determină o creştere a eficienţei şi 

a operativităţii în cercetare, datorită schimbului deschis de păreri şi a vitezei cu care se primeşte 

replica). Aceste surse de formare / informare menţionate anterior au contribuit şi la 

perfecţionarea mea şi ca urmare a experienţei câştigate voi prezenta o listă de adrese web, 

selectate în timp, pe care eu le consider utile, motiv pentru care le pun la dipoziţia unei 

comunităţi mai largi, şi care doresc să contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor celor interesaţi 

de domeniul biblioteconomic şi nu numai... Majoritatea adreselor sunt adunate din lista de 

discuţii Biblio France (biblio-fr@cru.fr) la care sunt înscrisă şi care mi-a oferit informaţii 

descriptive referitoare la anumite resurse şi răspuns la multe întrebări interesante, dar şi din 

căutările proprii utilizând diversele utilitare de care Internetul dispune. 

  

•  RESURSE ŞI REŢELE DE DOCUMENTARE  

 

• Revista tinerilor cercetători în domeniul comunicării 

• Exerciţii pedagogice pentru predarea în licee profesionale, pe diferite teme 

• Prezentarea seminarelor despre Internet (legături utile) 

• Educnet - oferă informaţii utile privind instituţiile ce se ocupă de dom. educaţional şi de 

formare, în Franţa şi la nivel internaţional, precum şi legături hipertext la site-uri Internet 

ale organismelor ce răspund de noile tehnologii (aplicaţii informatice, norme, protocoale, 

sisteme de informare); glosar de sigle utile sunt oferite de Ministerul Educaţiei Naţionale 

(inst. educative, concursuri, diplome...) şi Ministerul Cercetării (sigle ştiinţifice) 

Librării virtuale 

• http://www.cartea.ro 

 

 

 

http://commposite.uqam.ca/
http://www.ac-poitiers.fr/pedago/coll_lyc/lv_angl/angl_lp/Index.htm
http://www.terminal.ens-cachan.fr/navigation/fr/seminaire.html
http://www.educnet.education.fr/documentation/guide/sigles.htm
http://www.education.gouv.fr/glossaire/annua.htm
http://www.recherche.gouv.fr/sigle.htm
http://www.cartea.ro/

