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The article develops a vision regarding the convergence between evolutions of culture institutions,
holders of knowledge and artistic values (libraries,
archives, museums) and information and communication technologies, in a context created by international initiatives aimed at clarification of concepts
and building of an economy of culture as part of a
global information society based on knowledge. The
work identifies preliminary actors and key decisions
and also presents several possible scenarios, depending on uncontrolled and unpredictable evolutions
of some factors from the context.
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1. Introducere
Scopul acestui articol este de a prezenta o versiune actualizată a unei viziuni propuse şi dezvoltate în lucrări anterioare (Filip, 1996a,b) asupra
posibilităţii de interacţiune a unor factori diverşi
(guvernamentali, instituţii culturale, populaţie,
organizaţii cu scop lucrativ, învăţământ şi cercetare)
în scopul prezervării şi valorificării în interesul ţării,
al cetăţeanului şi al agenţilor economici (tradiţionali
sau noi) a patrimoniului cultural naţional. Principalele elemente care au determinat necesitatea extinderii şi actualizării modelului propus anterior
izvorăsc din abordările din ce în ce mai sistematice
şi dinamice petrecute pe plan internaţional şi din
dezvoltările tehnologice actuale.

2. Context internaţional
2.1. Istoric
Ca şi în multe alte domenii de activitate umană,
aflate în expansiune rapidă, primele iniţiative privind folosirea tehnologiilor informaţiei în instituţiile
depozitare de bunuri culturale (cunoştinţe şi valori
artistice) au apărut în lumea academică. Oamenii de
ştiinţă au urmărit, în primul rând, găsirea de căi noi
pentru prezervarea bunurilor culturale acumulate
în secole de dezvoltare umană şi pentru creşterea
numărului celor care au acces cât mai neîngrădit (din
motive financiare, geografice, de poziţie socială) şi
mai rapid la acestea (Dertouzos, 1991, 1997; Saltzer, 1992).
Lumea afacerilor a sesizat cu promptitudine posibilitatea de a valorifica iniţiativele cu obiective nobile
ale savanţilor în activităţi lucrative noi. Acestea au ca
scop atât valorificarea în sens economic a moştenirii
culturale aflate în biblioteci, arhive, muzee şi colecţii,
cât şi eficientizarea legăturii dintre creatorul contemporan de cunoştinţe şi de valori artistice şi beneficiarul
şi consumatorul acestor producţii, aflate în librării,
săli de expoziţie sau de spectacol (Dertouzos, 1997;
Martin, 1998). În acest sens, s-a afirmat că “pentru
Europa, patrimoniul cultural este o resursă strategică
care poate juca rolul pe care îl are petrolul pentru ţările
arabe” (De Michelis, 1996). Deşi astfel de prognoze
nu s-au confirmat încă în măsura sperată, au apărut,
în peisajul lumii afacerilor, pe lângă producătorii de
tehnologii, o serie de organizaţii economice cu rol de
transformare, distribuire şi intermediere a bunurilor
culturale transformate.
De o atenţie deosebită s-au bucurat bibliotecile şi arhivele, principalele instituţii depozitare de informaţie şi cunoştinţe. În scopul creşterii
productivităţii muncii în realizarea de produse
şi servicii, pe seama îmbunătăţirii accesului (ca
viteză şi ca arie de cuprindere), au fost create instrumente informatice care să asiste transformarea
şi funcţionarea acestora într-un mod asemănător
cu cel al unor organizaţii industriale sau de servicii
(F.N., 2001).
Al treilea factor care a intervenit în interacţiunea
dintre tehnologiile informatice şi creatori şi
instituţiile culturale a fost acţiunea guvernamentală.
Guvernele ţărilor dezvoltate au sesizat faptul că societatea informaţională globală (SIG) poate avea o
dimensiune culturală mai importantă decât societatea
industrială. Această dimensiune a fost percepută ca
fiind atât în interesul cetăţeanului (“îmbogăţit” pe
plan spiritual), cât şi al întreprinderilor (care trebuie
să concureze, dar să şi coopereze în contextul economic în curs de globalizare) şi al comunităţilor
umane, al statelor şi regiunilor.
Principalele iniţiative care au avut impact direct
în domeniul de interes al acestui studiu au fost: a)

nr.4(11), decembrie 2008 - 11

Akademos
programul american al NSF/DARPA/NASA intitulat “Research in Digital Library Initiative” (NSF
1998), b) Raportul Bangemann (1994) adresat Consiliului European (prin prisma stimulării industriei
conţinutului şi, mai ales, c) unele proiecte-pilot
lansate la Conferinţa G7 de la Bruxelles, din luna
februarie 1995 (G7, 1995). Acestea s-au referit la:
a) “Educaţie şi instruire interculturală în SIG” (tema
nr. 3), b) “Biblioteci electronizate” (tema nr. 4) şi c)
“Acces extins, multimedial la patrimoniul cultural
mondial din muzee şi galerii de artă” (tema nr. 5).
Aceste proiecte au fost descrise cu ocazia simpozionului “Rolul tehnologiilor contemporane în dezvoltarea patrimoniului cultural naţional”, organizat de Academia Română pe data de 21 februarie
1996. Tot atunci s-a prezentat primul sit informatic
cu informaţii culturale realizat la ICI Bucureşti, s-a
făcut o excursie virtuală în muzeele şi bibliotecile din
lume şi s-a prezentat o viziune privind relaţiile care
se pot stabili între diferiţi factori (guvernamentali,
din instituţiile culturale, din cercetare, învăţământ şi
din lumea afacerilor) pentru valorificarea patrimoniului naţional cultural (Filip, 1996; Cristea, 1996;
Neamţu, 1996).

Arhivele KGB la Universitatea din Harvard

12 - nr. 4(11), decembrie 2008

2.2. Tendinţe europene recente
În Europa, s-a acceptat la nivel oficial faptul
că “resursele culturale şi cunoştinţele ştiinţifice
ale Europei constituie o resursă publică unică, care
formează memoria colectivă şi în evoluţie a diverselor societăţi [ale UE] şi care constituie o bază
solidă pentru dezvoltarea industriilor de conţinut
digital într-o societate a cunoaşterii, sustenabilă
(Lund, 2001). Se apreciază (Euroabstracts, 2001)
că “valoarea enormă a bogăţiei culturale a Europei
este de cca două ori mai mare decât a sectorului de
telecomunicaţii”. Se vorbeşte în prezent nu numai
de sectorul industriei de conţinut, ci şi de “economia culturii”. Plecând de la această constatare, o serie de studii şi analize, şedinţe de tip brainstorming,
întâlniri ale experţilor şi ale reprezentanţilor statelor
membre (Lund, 2001; Eva, 2001; DigiCULT 2001;
Slazburg Research, 2001; Bride, 2001; FN 1998)
încearcă să contribuie la conturarea unei strategii
europene coerente pentru următorii 5-10 ani. Principalele elemente concrete pentru prezentul studiu
sunt date mai jos:
• Adoptarea Planului de acţiune “eEurope”
la Reuniunea Consiliului European de la Feira (1920 iunie, 2000). Obiectivul 3d al Planului de acţiune
se referă la “stimularea conţinutului european în
reţelele globale şi stipulează crearea unui mecanism
de coordonare pentru programele de digitizare între
statele membre”.
• Adoptarea de către Consiliul European, pe
data de 22 decembrie 2000, a programului “eContent” având un buget de 100 milioane de Euro.
Acesta urmăreşte “transformarea bazei de conţinut
[informaţional] bogate ale Europei într-un avantaj
competitiv în societatea informaţională şi asigurarea
unei poziţii mai importante pe Internet pentru operatorii europeni” prin “accesul şi folosirea informaţiilor
din sectorul public, ca şi prin extinderea ofertei
informaţionale, adaptarea culturală şi lingvistică a
produselor informaţionale şi înlăturarea barierelor
comerciale” (EC 2000b). Direcţiile de acţiune ale
programului eContent sunt “a) îmbunătăţirea accesului şi folosirea extinsă a informaţiilor din sectorul public, b) extinderea producţiei de “conţinut”
într-un mediu multilingvistic şi multicultural şi
c) creşterea dinamismului pieţei de conţinut digital”.
• Includerea în Programul de acţiune eEurope+ (EC 2000a), destinat ţărilor din Europa
centrală şi de est a unor acţiuni privind: “a) stimularea dezvoltării şi diseminarea “conţinutului” digital european (acţiunea 3d), sprijinirea exploatării
informaţiilor din sectorul public şi stabilirea unei
colecţii digitale europene de baze de date “cheie” şi
b) accesul la patrimoniul cultural digitizat”.
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• Iniţiativa ”Librăria digitală” (DLI) are drept
scop facilitarea utilizării şi valorificării patrimoniului european cultural şi ştiinţific (cărţi, filme,
hărţi, fotografii, muzică etc.) în scopuri de lucru,
studii sau recreare. Această iniţiativă se bazează pe
resursele bogate ale Europei, combinând mediile
multiculturale şi miltilingve cu realizările tehnologice şi noile modele de business. Iniţiativa constă
din două compartimente:
Patrimoniul cultural: crearea unei Librării
Europene Digitale comune care ar servi ca un
punct de acces internet multilingv la colecţiile culturale din statele membre. (Communication “i2010:
Digital Libraries” , 30 September 2005).
Patrimoniul ştiinţific: pentru asigurarea accesului curent şi viitor în scopuri de cercetare şi inovare.
3. Dezvoltarea unei viziuni cu privire la S1-SC
de pe poziţiile temei abordate
Într-o lucrare anterioară (Filip, 1996 a), s-a
propus o viziune asupra convergenţei evoluţiei
instituţiilor culturale (biblioteci, muzee, arhive) cu
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, oferinduse argumente şi evidenţiindu-se limitele şi riscurile
potenţiale ale unui astfel de demers. În alte lucrări
ulterioare (Filip, 1996 b; Filip, Donciulescu şi Sauer, 1996; Filip, Donciulescu, Filip, 2000), această
viziune a fost dezvoltată şi susţinută prin modele
matematice, care pot fi folosite în simularea efectelor diferitor decizii privind investiţiile directe în
instituţiile culturale, demararea unor activităţi lucrative de valorificare a bunurilor culturale transformate
(electronizate), nivelul drepturilor plătite instituţiilor
culturale etc. În continuare, se vor prezenta pe scurt
câteva dintre ideile centrale – aduse la zi – ale viziunii şi modelului propuse anterior.
3.1. Calculatorul în biblioteci
Într-o încercare de definire a „bibliotecii anului 2000”, Saltzer (1992) arată câteva atribute ale
bibliotecii. Fondul de obiecte culturale fizice (cărţi,
manuscrise, partituri, hărţi geografice etc.) este în
acelaşi timp selectiv (nu orice se scrie, se publică, şi
nu tot ce se publică se colecţionează în biblioteci),
persistent (destinat păstrării/arhivării pe o perioadă
cât mai îndelungată) şi destinat folosirii de către un
anumit public (nerestricţionat sau aparţinând anumitor categorii având grade diferite de acces în funcţie
de caracterul bibliotecii). La rândul lor, bibliotecarii au ca sarcină nu numai colectarea, întreţinerea
şi gestionarea fondului de obiecte culturale, dar şi
asistarea cititorilor, deosebindu-se prin această din
urmă activitate, de colecţionari.
În cazul bibliotecilor publice, „colecţiile logice”
(conţinând informaţii despre obiecte, şi anume cata-

loage, indexuri etc.) depăşesc „colecţiile fizice” de
obiecte. Caracterul partajat al bibliotecii, raţiuni
economice şi chiar spaţiul fizic limitat de depozitare
au condus la această stare de fapte, iar dezvoltarea
recentă a comunicaţiilor a amplificat fenomenul.
Există state în SUA în care o bibliotecă universitară
nu mai achiziţionează al doilea exemplar dintr-un
număr de revistă dacă acesta există deja într-o altă
bibliotecă universitară interconectată la reţea. În ultima vreme, se constată o tendinţă de specializare a
bibliotecilor, unele concentrându-se pe acumularea
de obiecte fizice, iar altele pe realizarea de colecţii
de informaţii despre obiecte şi pe furnizarea de
informaţii şi servicii (Saltzer, 1992).
La o analiză a modului în care calculatorul a
fost folosit în ultimele decenii în biblioteci, se pot
observa (Saltzer, 1992) trei direcţii principale. Prima constă în automatizarea funcţiilor tradiţionale
(achiziţii, pregătire cataloage, gestiune împrumuturi
şi schimburi). A doua constă în descoperirea documentelor relevante, variind de la căutări simple, folosind tehnici clasice de regăsire a informaţiilor (de
exemplu, indicarea tuturor lucrărilor autorului X,
aflate în bibliotecă) la căutări conţinând elemente de
inteligenţă artificială cu rezultate, până în prezent,
aparent mai puţin relevante (de exemplu, găsirea
mulţimii lucrărilor în care se prezintă o idee expusă
în lucrarea Y). A treia direcţie de folosire a calculatorului constă în stocarea conţinutului şi „navigarea” din text în referinţele citate.

Imagine din biblioteca Academiei Române.
Ferdousi, Cartea regilor
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În urmă cu câţiva ani, Saltzer (1992), propLa ora actuală, o carte de cca 400 pagini,
unea o viziune a „bibliotecii anului 2000” simplă şi conţinând numai text, realizată monocrom, necesită,
precisă, prezentată în continuare:
după scanare şi comprimare a datelor, cca 30
• Oricine, conectat la reţea prin intermediul Mbytes. Altfel spus, pe un CD-ROM (650 Mb) se
unui PC sau al unei Staţii de lucru (WS), poate pot „depune” cca 20 de astfel de cărţi. Din punct
„răsfoi” orice carte, ziar, manuscris, partitură, ra- de vedere al costului, totul pare foarte promiţător:
port tehnic, stocate în „on-line”, fără a fi nevoit a se la preţurile actuale, copia electronică a cărţii pe
CD-ROM costă cca 40 cenţi, spaţiul necesar este
deplasa la bibliotecă;
• La parcurgerea documentului se poate incomparabil mai mic, urmărirea şi accesul sunt,
aduce într-o fereastră, pe ecran, textul unei referinţe evident, mai facile şi sigure. Timpul de realizare
citate, biblioteca apărând ca un uriaş sistem hiper- a copiei electronice, deşi infinit mai mic decât cel
text. Scopul nu este înlocuirea cărţilor, ci facilitarea al realizării tipăriturii (chiar în condiţii moderne),
„răsfoirii” lor înainte de împrumut, protejarea fizică începe să conteze foarte mult (ani) atunci când se
şi accesul paralel (al mai multor cititori la acelaşi doreşte realizarea unor copii electronice pentru înobiect) şi multiplu (al unui cititor în mai multe bib- tregi colecţii sau biblioteci, chiar dacă se folosesc
lioteci).
noile tehnologii rapide de tip Photo CD (ale căror
Multe dintre problemele tehnologice care preţuri sunt de câteva zeci de mii de dolari). Dacă
condiţionau transpunerea în viaţă a acelei viziuni am considera Biblioteca Institutului Naţional de
(îmbunătăţirea rezoluţiei ecranelor terminalelor, Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI, în care
creşterea vitezei de transmisie în reţea la milioane s-au strâns în 30 de ani cca 30.000 volume de spede caractere pe secundă, dezvoltarea pe baze de cialitate, realizarea versiunii electronice ar conduce
date de tip hipertext, arhitecturile „client-server” şi la un număr de peste 1500 CD-ROM. Costul şi
creşterea capacităţii memoriilor externe magnetice) timpul de transpunere par în acest caz suportabile.
sunt deja rezolvate într-o măsură semnificativă.
Dacă însă considerăm Biblioteca Academiei şi, dinPlecând de la o observaţie făcută la începutul tre cele 10 milioane de obiecte (cărţi, ziare, manusacestui capitol privind specializarea bibliotecilor, crise, medalii), intenţionăm să digitizăm numai cele
viziunea se poate rafina şi extinde. Astfel, se pot 1,6 milioane de volume, ajungem printr-un calcul
imagina biblioteci „pur electronice” (nu numai „elec- rapid şi aproximativ la un necesar de 80 mii de CD
tronizate”), specializate sau destinate servirii unei pentru a găzdui informaţia estimată la 50 Terrabytes
zone geografice bine delimitate (din considerente (10 la puterea 12). Este evident pentru oricine că
de micşorare a costului transmisiilor de date), care aceasta nu e o sarcină uşoară sau care s-ar putea resă acumuleze atât informaţii despre obiecte fizice, aliza rapid. Totuşi ea ar trebui considerată şi, evencât şi „fondul digitizat”. Acestea pot să furnizeze, tual, realizată. Să nu uităm că Biblioteca Congresucontra cost, servicii de documentare on-line la se- lui din Washington numără 90 milioane de lucrări
diul bibliotecii sau, mai degrabă, la distanţă pe bază reprezentând 2,7 Pentabytes (10 la puterea 15) sau
de timp, la cereri formulate în avans (în scopul 337500 stick-uri a câte 8 GB.
rezolvării problemelor de concurenţă a accesului şi
3.2. O tranziţie către instituţiile culturale
a celor legate de volumul de date necesare a fi stoglobale şi virtuale
cate „on-line”). În acest din urmă caz, similitudinea
Multe din elementele descriind procesul de eleccu sistemele moderne VOD („video on demand”) nu
tronizare
a bibliotecilor (premise, mod de abordare
este întâmplătoare, ci are la bază realizările tehnoşi
chiar
unele
soluţii tehnologice) se pot extinde la
logice în domeniul reţelelor de
bandă largă şi al arhitecturilor
de tip „client-server”. Aceste
evoluţii sunt stimulate atât de
noile modalităţi de muncă la
distanţă – „telework” (Britton,
1994), vizând aspectul „acces”, cât şi de noile modalităţi
de producţie ieftină şi, mai
ales, rapidă a revistelor şi a
volumelor electronice, care
permit distribuirea „aproape
în timp real” a unor informaţii
(mai ales ştiinţifice), pe măsura
Imagine manuscris Giacomo Rossini
apariţiei lor.
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celelalte componente ale instituţiilor care găzduiesc
patrimoniul naţional cultural (muzee, monumente
istorice şi situri). De aceea, în continuare se va
face o prezentare generală a unei posibile tranziţii
de la modalitatea curentă de valorificare a fondului cultural de obiecte fizice şi informaţii (inclusiv de referinţă) despre aceste obiecte conţinute în
instituţiile culturale (IC). Aceasta este caracterizată
prin câteva convergenţe posibile.
• Convergenţa va avea impact asupra mai
multor domenii ca: a) educaţia (prin creşterea
calităţii şi atractivităţii, varietăţii şi eficacităţii),
b) turismul (prin diversificarea ofertei de servicii),
c) cercetarea (prin facilitarea accesului la informaţie),
d) comerţul (prin mărirea volumului comerţului
electronic indirect şi direct, cu informaţii), e) industria producătoare de bunuri de consum (prin apariţia
de produse noi), f) sectorul spectacolului şi audiovizualului (prin noutate, diversificare şi creşterea
volumului ) şi g) creatorii de informaţii ştiinţifice
şi valori artistice (prin creşterea vizibilităţii şi prin
mijloace noi de expresie).
• Convergenţa se poate realiza numai prin
interacţiunea conştientă şi cooperarea în reţea a mai
multor categorii de factori: a) instituţiile culturale
(IC) (biblioteci, muzee, galerii, arhive), deţinătoare
ale bunurilor culturale (BC); b) transformatorii
tradiţionali ai bunurilor culturale (BCTT) (edituri, producători de albume, cataloage, sinteze,
filme), c) noii transformatori ai bunurilor culturale
(NTBC) (producători de CD-ROM, d) organizaţii
de distribuţie şi intermediere de BCTT (librării,
chioşcuri, agenţii) (DBCTT), e) furnizorii de servicii (FS) care exploatează conţinutul digitizat (CD),
aflat la (sau cesionat de) IC cu ajutorul operatorilor
de reţea (OR). Un rol aparte îl joacă publicul, care
poate fi un public direct (PD), având acces direct
(AD) la BC, sau extins (PE) – care achiziţionează
bunuri culturale transformate tradiţionale sau noi –
sau virtual (PV) având, contra cost, acces indirect
la distanţă (AID), prin intermediul furnizorilor de
servicii, la conţinutul digitizat.
În lumina ultimelor tendinţe evocate în subcapitolul 2.2, modelul trebuie completat cu:
a) intervenţia guvernamentală (manifestată în
comenzi de stat vizând accesul tinerei generaţii la
patrimoniul cultural, creşterea vizibilităţii ţării),
b) considerarea explicită a interacţiunilor indirecte
(manifestate prin acţiuni de globalizare şi localizare
a conţinutului digitizat) cu parteneri din străinătate
(instituţii culturale, furnizori de servicii, instituţii financiare ca PHARE, BERD şi CE, prin intermediul
programelor specializate), c) intervenţia cu efect amplificator a agenţilor economici interesaţi în special
de eficientizarea accesului la cunoştinţele ştiinţifice

prioritar din străinătate în scopul educaţiei continue
a salariaţilor, d) noile posibilităţi ale creatorului de
cunoştinţe şi de opere artistice de a interacţiona cu
publicul prin intermediul furnizorilor de servicii.
Evident, mai există factori care intervin în mod indirect facilitând interacţiunile, precum sunt băncile,
organizaţiile de intermediere, consultanţă sau cele
specializate în noile activităţi de digitizare.
În continuare ne vom limita la clarificarea unor
posibile probleme, în încercarea de a răspunde unor
eventuale manifestări de îngrijorare faţă de aparenta invazie a tehnologiei şi a intereselor economice
în activităţile nobile şi generoase ale instituţiilor de
cultură.
3.3. De ce (sau ce) nu poate face biblioteca/
muzeul real?
Pentru a percepe direct/a avea acces nemijlocit
la obiectele reale, vizitatorul/cititorul trebuie să fie
„acolo” la orele şi zilele în care accesul este permis, ceea ce este posibil, cel puţin pentru vizitatorul ocazional, numai în număr limitat de cazuri. În
plus, instituţiile culturale nu pot expune totul din
varii motive. Mai mult, omul modern sub presiunea
timpului, uneori găseşte cu greu ce îl interesează
dacă nu este ghidat/asistat individual. La rândul lor,
cercetătorii au dificultăţi în realizarea de studii când
obiectivele (sau uneori chiar părţi din ele) se găsesc
în locuri (camere, etaje, clădiri, instituţii, oraşe sau
chiar ţări) diferite, uneori despărţite prin distanţe
geografice apreciabile.
Deoarece „teleportarea” omului, anticipată în
serialele ştiinţifico-fantastice, nu este încă posibilă, teleportarea virtuală a obiectelor, realizată prin
accesul electronic de acasă sau din biroul de studiu, pare a fi o soluţie acceptabilă pentru moment.
Accesul „fără frontiere”, la orice oră, la valorile
culturale pentru novici, bătrâni, persoane izolate
sau handicapate, sau lipsite de mijloace materiale,
poate fi considerat nu numai ca un surogat accesibil şi comod, dar şi ca o modalitate de democratizare, integrare şi nediscriminare. În plus, este de
aşteptat ca accesul la distanţă să nu îndepărteze
oamenii de instituţiile culturale reale, ci mai degrabă să-i stimuleze să le viziteze. Experienţa arată
că mijloacele mai vechi sau cele mai noi (albume,
diapozitive, casete video, discuri compacte) conţinând produse culturale (transformate) tradiţionale
(PCT) au stârnit interesul unei părţi din publicul
extins (PE) de a frecventa instituţiile culturale. În
acelaşi fel este de presupus că din publicul virtual
(PV) practic infinit, graţie „capilarităţii” deosebite a reţelelor, o parte va fi tentată să contribuie la
mărirea numărului de vizitatori nemijlociţi (public
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direct – PD). În acest moment, merită evidenţiat un
atribut esenţial al accesului la distanţă, care îl diferenţiază net de mijloacele tradiţionale (tipărituri,
casete, CD). Conţinutul informaţional al „serverelor” din reţea este dinamic, posibil de actualizat
şi extins în mod continuu, spre deosebire de mijloacele tradiţionale, care sunt cumva îngheţate cel
puţin pentru o perioadă de timp, orice modificare
însemnând o nouă ediţie. Desigur, mijloacele tradiţionale au rolul lor. Acestea sunt ele însele obiecte
fizice, putând constitui colecţii, marcând trecerea
colecţionarului prin locurile unde se puteau achiziţiona acele obiecte sau anumite evenimente.
3.4. Ce nu se poate face prin prezenţa virtuală
În primul rând, nu se poate atinge obiectul. În
al doilea rând, acesta nu poate fi perceput în mediul său firesc (sală de bibliotecă sau de muzeu,
cadru natural). Dacă mişcarea norilor pe cerul de
deasupra unui monument sau schimbarea luminii
dintr-o sală de muzeu în funcţie de oră şi de anotimp, sau chiar zgomotul străzii de sub fereastra
bibliotecii ar putea fi tehnic realizabile, parfumul
cărţilor vechi sau, mai ales, emoţia întâlnirii cu un
anumit obiect şi sentimentul comunicării cu alţi vizitatori (şi ei perceptibili direct) aflaţi în faţa aceluiaşi obiect sunt aproape sigur imposibil de transmis
sau de provocat prin calculatoare şi prin reţele.

4. Formularea preliminară a unor opţiuni
Pentru formularea unor opţiuni preliminare se
va folosi metoda scenariilor (Shoemaker, 1995).
4.1 Elementele considerate
Principalele elemente care intervin în elaborarea scenariilor sunt prezentate în continuare.
Variabilele de decizie cheie, care se referă la:
a) deciziile de digitizare sistematică şi de conectare
la proiectele şi reţelele internaţionale (ale instituţiilor
culturale), b) demararea unor investiţii vizând furnizarea de servicii de conţinut digital (la furnizorii de
servicii), c) diversificarea şi convergenţa metodelor
de transformare a bunurilor culturale (la transformatori tradiţionali şi noi de bunuri culturale), d) gradul
de implicare guvernamentală prin programe şi
comenzi de stat şi de considerare a recomandărilor
europene (de către guvern).
Factorii care pot afecta deciziile privesc în
primul rând abordările europene care sunt în curs de
clarificare şi adoptare, tehnologiile care se dezvoltă
şi accesibilitatea acestora (în primul rând, din punct
de vedere al costurilor), perspectivele de dezvoltare
a infrastructurilor informatice, reglementările privind statutul instituţiilor culturale publice.
Incertitudinile principale se referă, în primul
rând, la evoluţia generală a economiei cu impact
asupra puterii de cumpărare şi a atitudinii publicului,
la succesul în acţiunile de integrare euroatlantică,
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Societatea
Ştiinţă şi educaţie
cunoaşterii
care influenţează interesul manifestat din exterior
faţă de conţinutul cultural existent în România.
4.2. Câteva scenarii
În continuare, se prezintă, pe scurt, câteva scenarii preliminare:
4.2.1. Scenariul pesimist
Economia stagnează; legislaţia nu permite
valorificarea eficientă a conţinutului cultural al
instituţiilor publice, acţiunile de integrare nu
reuşesc; sunt demarate numeroase proiecte guvernamentale insuficient finanţate; gusturile populaţiei
se deteriorează puternic ca urmare a impactului
negativ al emisiunilor TV şi al altor producţii facile. În cel mai bun caz, câteva instituţii culturale se
implică în mod sporadic, pe baze ocazionale şi fără
sprijin intern, într-un număr limitat de proiecte şi
reţele internaţionale şi apar, în număr nesemnificativ, furnizori de servicii de conţinut cultural digitizat
importat, fără localizare.
4.2.2. Scenariul optimist
Economia evoluează foarte bine (sectorul tehnologiei informaţiei si comunicatiilor contribuie
cu cca 30% la constituirea produsului intern brut);
reuşesc iniţiativele de integrare în UE; populaţia
are mijloacele necesare şi este educată în sensul
„îmbogăţirii” cu valori culturale reale; se dezvoltă
infrastructura şi guvernul consideră în mod serios
recomandările şi iniţiativele europene. În acest caz,
ţinta este atinsă în măsură semnificativă în anul
2003 (2004) şi în fiecare localitate funcţionează un
cămin cultural şi şcoli dotate cu cărţi electronice şi
având acces la conţinutul digitizat al marilor biblioteci şi muzee.
4.2.3. Un scenariu intermediar (A)
Economia evoluează în sens ascendent, în ritm
lent, dar în mod continuu şi incontestabil; deşi
acţiunile de integrare sunt întârziate, interesul extern faţă de România este în creştere semnificativă;
populaţia tânără are un interes rezonabil faţă de cultura adevărată; angajatorii înţeleg rostul educaţiei
continue; reuşesc pe scară largă câteva proiecte guvernamentale. În aceste condiţii, guvernul sprijină
(cu informaţii şi fonduri) implicarea instituţiilor
culturale şi a furnizorilor de servicii în proiecte
şi iniţiative europene; asociaţiile profesionale ale
instituţiilor culturale şi ale furnizorilor de servicii
cooperează în măsură rezonabilă în interesul membrilor lor şi al publicului; cercetarea realizează instrumente pentru „localizarea” conţinutului cultural
digitizat importat.

4.2.4. Un scenariu intermediar (B)
Se consideră aceleaşi premise ca în cazul anterior. Deciziile luate la realizarea unui proiect
director, fundamentat (prin participarea tuturor
reprezentanţilor factorilor evocaţi în subcapitolul
4.1), care urmăreşte tendinţele şi recomandările europene într-un plan de acţiune. Acest proiect este
actualizat în permanenţă şi constituie o referinţă
credibilă pentru organismele guvernamentale şi
pentru sectorul privat.
5. Concluzii
Evoluţiile internaţionale, caracterizate, în primul
rând, prin multiplicarea iniţiativelor, adâncirea
caracterului sistematic al abordării de către factorii
guvernamentali, precum şi prin ţintele ambiţioase şi
ritmurile rapide propuse, au determinat necesitatea
actualizări viziunii anterioare. Principalele concluzii care se pot desprinde sunt următoarele:
• Îmbunătăţirea accesului şi valorificarea
pe plan naţional şi internaţional a patrimoniului
naţional a devenit deja obiectivul unor recomandări
naţionale. Aceste obiective trebuie completate cu
elementele duale de localizare şi de facilitare a accesului la bunurile culturale (cunoştinţe şi valori
artistice) internaţionale într-o societate globalizată,
bazată pe cunoaştere, care îşi propune să respecte şi
să cultive multilingvismul şi aportul adus de diversitatea memoriei colective culturale a diferitor ţări. În
acest context, nu putem să nu semnalizăm pericolul
dezechilibrării balanţei import-export de conţinut
cultural în favoarea importului de conţinut electronizat străin, „localizat”, sau chiar nelocalizat.
• Realizarea obiectivelor propuse – care
vizează atât creşterea productivităţii muncii
(prin accent la elementele de cunoaştere), cât şi
„îmbogăţirea” spirituală a cetăţeanului – nu se pot
realiza decât prin interacţiunea şi cooperarea loială
a unor grupuri diferite de factori: (guvernamentali din instituţii culturale şi din lumea academică,
organizaţii cu scop lucrativ, creatori de cunoştinţe
şi valori artistice) într-o mişcare armonizată, care
foloseşte fonduri semnificative, provenind din surse
atât publice, cât şi private.
• Sensurile acestei mişcări sunt fundamentate de studii, din ce în ce mai aprofundate, realizate
pe plan mondial, din perspective multiple, de către
instituţii şi consorţii de cercetare care antrenează
forţe intelectuale impresionante.
• În ceea ce priveşte evoluţiile interne din domeniu, se poate aprecia că acestea nu pot fi desprinse
de contextul evoluţiei generale a ţării (a economiei şi
a gusturilor populaţiei), nici de percepţia şi interesul
internaţional faţă de ţările noastre elemente ale căror
tendinţe sunt încă afectate de incertitudini.
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• Faptul care nu poate fi pus încă de pe acum
sub semnul întrebării este necesitatea de a urmări
tendinţele internaţionale în vederea înscrierii – de
dorit într-o manieră sistematică şi sprijinită în
plan organizaţional şi financiar de către stat – în
diferite iniţiative şi mişcări care vizează crearea
unei economii a culturii globalizate în domeniul
abordat.
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