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Abstract. Librarianship and Archival Science: sisters or sisters-în-law? 
Among the information sciences, librarianship and archival discipline are one of the most 
relevant. The studies in Western countries continuously emphasized the bond between the 
two, while in Romania each discipline had rather separate ways. Underlining the specific 
materials and techniques for Archives and Libraries, present article pleads for using 
specific procedures for cataloguing/inventorying in specific situation: archiving web-
pages, processing fonds and collections.  

 
Deşi în prezent reunite sub generoasa umbrelă a ştiinţelor informaţiei, arhivistica şi 

biblioteconomia nu au, cel puţin în România, un trecut neapărat definibil drept „frăţesc”. Arhivistica 
s-a definit permanent într-o opoziţie cu biblioteconomia, poate dintr-o încercare firească de a-şi 
delimita zona de interes din info-sferă. Delimitările s-au făcut aproape exclusiv antitetic, pierzându-
se din vedere unele aspecte care, în ciuda faptului că stabilesc mult mai clar diferenţele dintre cele 
două ştiinţe, în acelaşi timp, poate paradoxal, le alătură şi mai mult.  

În domeniul arhivisticii, la Conferinţa Mesei Rotunde a Arhivelor de la Madrid (1962), s-au 
elaborat o serie de criterii ce ar fi trebuit să rezolve problema separaţiei obiectului de muncă al celor 
două ştiinţe. Astfel, s-a vorbit despre criteriul tehnicii de realizare, după care materialele scrise de 
mână trebuie să ajungă în Arhive, în timp de imprimatele trebuie să ajungă în bibliotecă. Este însă 
evident că bibliotecile deţin manuscrise, după cum este natural ca Arhivele să deţină imprimate, 
acele imprimate care au determinat o anumită acţiune administrativă şi au generat activităţi care au 
produs documente. Cu toate acestea, autorul singurului manual românesc de arhivistică susţinea că 
„pentru biblioteci, păstrarea arhivaliilor nu este un drept, ci o toleranţă”196. Un al doilea criteriu a 
fost cel al repetabilităţii (unicităţii), după care unicatele se păstrează la Arhive, în timp ce 
materialele „repetabile” sunt de domeniul bibliotecilor. În general, principiul poate fi acceptat, însă 
desigur că în detalii, se pot găsi excepţii, acest principiu nefiind nici el infailibil. Chiar dacă aceste 
principii datează de aproape jumătate de secol, ideea că bibliotecii îi aparţine domeniul prin 
excelenţă public al informaţiei este reiterată şi în studii actuale197. În timp ce bibliotecile, după acest 
studiu canadian, promovează libertăţii intelectuale şi liberul acces la informaţie, arhivele au rolul de 
a asigura, prin prezervarea materialelor specifice, responsabilizarea guvernelor şi guvernanţilor şi să 
păstreze amintirea activităţii actorilor instituţionali ca sursă de informaţie pentru viitor. 

Arhivistul american Theodore Schellenberg a venit însă cu o abordare nuanţată, care, în opinia 
noastă, esenţializează disciplinele. Determinată de apropierea deosebită care există în lumea anglo-
saxonă între arhive şi biblioteci, autorul citat consideră ca separaţia între arhive şi biblioteci ţine de 
materialul de lucru şi de metodele de lucru.  
                                                
196 Aurelian Sacerdoţeanu, Arhivistica, Bucureşti, 1970, p. 98.  
197 Anne J. Gilliland-Swetland, Enduring Paradigm, New Opportunities la http://www.clir.org/pubs/reports/pub89/ 
role.html. Pentru prezenţa constantă a raporturilor dintre arhivistică şi biblioteconomie, vezi şi Gregory S. Hunter, 
Developing and maintaining practical archives : a how-to-do-it manual, New York, Neal-Schuman Publishers, 2nd 
edition, 2003. 
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Materialul de lucru specific arhivelor şi bibliotecilor se diferenţiază la rândul său pe două 
coordonate: felul în care respectivele materiale sunt produse, şi felul în care aceste materiale intră 
în custodia instituţiilor198. Astfel, documentele de arhivă sunt produse sau acumulate în procesul 
desfăşurării unei activităţi; implicit, semnificaţia lor este legată de relaţia organică cu documentele 
adiacente şi cu producătorul documentelor; prin urmare, valoarea lor culturală este incidentală, 
secundară. Materialele de bibliotecă, pe de altă parte, sunt de la început produse cu scop cultural, şi 
din acest motiv ele constau, cel mai adesea, din piese distincte, a căror semnificaţie este în 
întregime independentă de a altor piese şi de relaţiile existente între aceste piese. Desigur, aceste 
considerente se aplică indiferent de formă sau suport. Astfel, un material multimedia — pentru a 
plonja direct în realitate — este un material de bibliotecă, în măsura în care a fost realizat cu scop 
comercial, destinat publicului. Dar, pentru organizaţia care l-a realizat, el este un material ce ţine de 
arhivă, deoarece documentează activitatea şi producţiile respectivei organizaţii. Cazul îndeobşte 
delicat al colecţiilor de manuscrise poate primi o soluţie prin abordarea lui Schellenberg. Astfel, 
documentele de arhivă diferă de acumulările de manuscrise în aceea că ele nu sunt pur şi simplu o 
acumulare de hârtii; documentele de arhivă apar ca o consecinţă a unor activităţi funcţionale 
obişnuite, manuscrisele sunt produsul expresiei spontane a gândului sau sentimentelor; ele sunt 
create, în mod obişnuit, de o manieră întâmplătoare, şi nu sistematică199.  

Legat de maniera în care materialele intră în custodia instituţiilor, remarcăm faptul că bibliotecile 
colectează, în timp ce Arhivele preiau200. Bibliotecile nu se îmbogăţesc cu materiale de la 
organisme specifice, ci aleg, în funcţie de ofertă, preţ, valoare etc. ele cumpără, primesc, schimbă, 
realizând colecţii. Arhivele, pe de altă parte, sunt obligate să preia documentele produse de 
organizaţiile din sfera de responsabilitate; ele transferă fonduri. Într-un model ideal, o arhivă care 
deserveşte un organism administrativ nu primeşte alte documente decât cele ale organismului pe 
care îl serveşte. Spre deosebire de materialele adunate de bibliotecă, remarca şi teoreticianul 
britanic Hillary Jenkinson, documentele de arhivă au „o structură, o articulaţie şi o relaţie naturală 
între părţile componente, care sunt esenţiale în stabilirea semnificaţiei lor”201.  

Din punct de vedere al metodei, există practici specifice fiecărei discipline. Astfel, în cazul 
aprecierii valorii unei arhive, un arhivist nu va analiza valoarea individuală a unei document, ci se 
va concentra asupra setului de documente care alcătuiesc o grupă de documente referitoare la o 
anume problemă, documente care se află în relaţie unele cu celelalte. „Prin urmare, el selecţionează 
în mod normal documentele pentru păstrare în grup, şi nu ca element izolat; el le selecţionează în 
legătură cu funcţia şi organizarea, şi nu după subiect. Efortul său se concentrează pentru a păstra 
mărturia asupra modului în care un organism a funcţionat”202. În plus, judecata arhivistului este 
definitivă: odată înlăturat, materialul respectiv nu mai poate fi recuperat. Prin contrast, bibliotecarul 
evaluează materialele pe care le adună instituţia sa ca elemente individuale. Analiza sa implică 
noţiuni de biblioteconomie, asupra bibliografiei unui anume subiect etc. În plus, deciziile sale nu 
sunt, în majoritatea cazurilor, irevocabile, deoarece un o anume carte, exceptând unicatele, poate fi 
obţinută din mai multe surse203.  

O a doua diferenţă majoră constă în ordonare. În biblioteconomie, această operaţiune semnifică 
gruparea elementelor individuale în conformitate cu o schemă prestabilită şi de a lega anumite 
simboluri (cote) pentru a identifica locul de păstrare al volumelor. Bibliotecarul poate folosi diverse 
scheme de clasificare, cu scopul de a grupa materialele laolaltă, iar semnificaţia unui anume 
material individual nu va fi obligatoriu pierdută dacă nu este ordonat într-un anume loc. În 
arhivistică, ordonarea presupune plasarea materialelor documentare în conformitate cu provenienţa 
lor şi în relaţie de organizarea şi funcţiile organizaţiei creatoare a documentelor. Arhivistul este 
                                                
198 Th. Schellenberg, Modern Archives, Chicago, 1956, p. 17. 
199 Ibidem, p. 18. 
200 Ibidem, p. 19. 
201 Citat în Schellenberg, p. 19. 
202 Ibidem, p. 21. 
203 Ibidem, p. 21–22. 
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obligat să nu inoveze scheme de ordonare şi clasificări pe subiecte. „În Europa, remarca 
Schellenberg, s-au încercat o schemă după alta, şi nu a funcţionat nici una. Toate au avut rezultate 
dezastruoase prin scoaterea documentelor din contextul lor, distrugându-se astfel mult din valoarea 
lor de mărturie. Astfel a luat naştere principiul provenienţei, după care documentele trebuie grupate 
conform originii lor”204.  

Al treilea element de diferenţă constă în tehnicile de descriere. Descrierea de bibliotecă (cea 
descriptivă, nu cea pe subiecte) se ocupă de piesele indivizibile — în general, cărţile, identificabile 
prin titlu şi autor. În arhive, materialele documentare sunt descrise — dacă sunt! — pe grupuri de 
documente, la nivel de fond, sub-fond, serie205.  

Principala slăbiciune a ceea ce am prezentat mai sus este faptul că, în bună măsură, este o 
prezentare a uni caz ideal. Rareori, în practică, lucrurile sunt atât de clare. Dar, în intenţia 
materialului de faţă, tocmai această prezentare ideală a elementelor este un atú. Ideea pe care dorim 
să comunicăm este că, tocmai pentru că în practică lucrurile sunt amestecate, ar trebui ca atât 
bibliotecile, cât şi arhivele, să îşi trateze materialele care se încadrează în categoria „de arhivă” sau 
„de bibliotecă” prin tehnici specifice. Se ştie că atât arhivele cât şi bibliotecile au adunat materiale 
ce ţineau de „specificul” celeilalte; în această situaţie, ar fi recomandabil ca fiecare să îşi respecte 
specificul206. Dar cazul real este că la unele biblioteci există fonduri personale, de pildă, ale unor 
personalităţi, în timp ce la arhive există şi colecţii, în afara fondurilor arhivistice, care ar trebui 
tratate cu tehnicile biblioteconomice. La fel, se întâlnesc situaţii în care bibliotecile se ocupă de 
arhivare web-ului. Unul din elementele esenţiale în realizarea acestei sarcini este selecţionarea 
creatorilor şi a informaţiilor prezentate. Or, în această activitate, se operează cu tehnici arhivistice.  

În practica concreta arhivistică românească, nu s-a făcut, din păcate, diferenţa între prelucrarea 
fondurilor şi colecţiilor. Se încearcă să fie „descrise vertical” (asemenea fondurilor), colecţiile de 
documente, pe inventare, deşi dacă s-ar folosi tehnica de bibliotecă, s-ar preta mai degrabă 
realizarea de cataloage. Pe de altă parte, unele fonduri, care se pretează la descriere verticală, 
ierarhizată, sunt reorganizate şi capătă o structură liniară, asemenea colecţiilor, nemairespectându-
se ordinea iniţială a creatorului de fond207. Se ajunge la dezvoltări ce propovăduiesc scoaterea unor 
documente din fond, şi gruparea lor pe diverse criterii, nerespectând principiile arhivistice208. Forma 
finală a acestei dezvoltări a fost promovarea conceptului de „colecţie de fragmente de fonduri”209, 
care, teoretic şi din perspectiva concepţiei profesiei de arhivist, este total nepotrivită.  

În concluzie, ca observaţie generală, opinăm că este indicat, ca în cazul fiecăreia dintre cele două 
instituţii menţionate, personalul să fie avizat de tehnicile şi specificul celeilalte discipline. 
Deoarece, pentru a prelua întrebarea retorică din titlu, arhivistica şi biblioteconomia sunt, în ciuda 
unor diferenţe, surori şi nu cumnate; legătura lor este una genetică, şi nu prin alianţă. Cunoaşterea 
reciprocă a aparatului conceptual şi metodologic permite ca prelucrarea materialului purtător de 
informaţie să se facă de o manieră corectă, care să nu altereze valoarea informaţională şi de 
mărturie. În egală măsură, se deschide posibilitatea unui control mai eficient al informaţiei210.  

Pe de altă parte, remarcăm paradoxul că, deşi arhivistica românească a încercat permanent să se 
delimiteze de biblioteconomie, a folosit din plin tehnicile acesteia. Este neclară sursa acestei 
dezvoltări. Ca o ipoteză personală de lucru, în domeniul istoriei ideilor arhivistice româneşti, 
opinăm că unele dezvoltări se datorează faptului că primii teoreticieni de la noi au provenit din 
                                                
204 Ibidem, p. 22. 
205 Ibidem, p. 22–23. 
206 Desigur, spunând acest lucru nu ne gândim la proprietatea materialelor de arhivă sau bibliotecă (în sensul celor spuse 
de Sacerdoţeanu), ci la păstrarea specificului metodelor de lucru şi de prelucrare a materialelor. 
207 Bogdan-Florin Popovici, Consideraţii pe marginea prelucrării colecţiei de registre de stare civilă, în ,,Buletin de 
informare şi documentare arhivistică”, Bucureşti, 2006, p. 64-72. 
208 Vezi argumentare în Marin Radu Mocanu, Colecţia arhivistică, în ,,Revista Arhivelor” 1/1986, p. 37-40; Idem, Tudor 
Mateescu, Noi consideraţii privind noţiunea de ,,Colecţie arhivistică”, în ,,Revista Arhivelor”, 2/1986, p. 227-229. 
209 Vezi amintit acest caz la Marcel-Dumitru Ciucă, Ordonarea şi inventarierea documentelor aflate în depozitele 
Arhivelor Statului, în „Revista Arhivelor”, nr. 3/ 1979, p. 289–290. 
210 Popovici, art.cit. 
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rândul medieviştilor; evul mediu, în natura sa documentară, a generat colecţii, şi mai puţin fonduri. 
Experienţa prelucrării colecţiilor medievale a generat poate practici similare şi pentru documentele 
ulterioare. Altă posibilă sursă ar putea fi, pur şi simplu, o soluţie practică, rezultată din nevoia de a 
organiza, dar şi din necunoaşterea principiilor de lucru ale profesiei. O altă interpretare susţine că 
tendinţa regimului comunist de a controla informaţia a obligat arhiviştii să realizeze descrieri 
amănunţite, la nivel de piesă indivizibilă, după modelul bibliotecilor. Există un avantaj major — 
prin precizia regăsirii informaţiei, dar şi dezavantaje în această abordare — prin întârzierea 
accesului la fondurile neprelucrate. Dezbaterile actuale, precum şi standardele internaţionale în 
materie, promit rezolvări şi în acest domeniu.  
 
 
Anexa 1: Particularităţi arhive-biblioteci după Gregory S. Hunter, Developing and maintaining practical 
archives : a how-to-do-it manual, New York, Neal-Schuman Publishers, 2nd edition, 2003. 
 

 
Biblioteci Arhive 

Natura 
materialului 

Materiale publicate, cu sens la 
nivelul fiecărei piese 

individuale; exemplare multiple 

Materiale nepublicate, 
grupate între ele, fără sens 
dacă sunt privite individual 

Creator Mai mulţi O singură organizaţie 
creatoare 

Metoda creării Fiecare lucrare creată separat 
Material create organic ca 
parte a activităţii sau vieţii 

normale 

Cum sunt 
primite Selectate ca piese individuale Evaluate ca un grup 

Cum sunt 
ordonate Prin clasificări pe subiecte 

Provenienţă şi ordinea 
original (pe structură şi 

funcţie 

Cum sunt 
descrise La nivel de piesă La nivel de grupări (grup de 

documente, serie, fond) 

Unde sunt 
descrise 

Date cuprinse în piesă (CIP), 
grupate în cataloage 

Pregătite de arhivişti, grupate 
în instrumente de regăsire, 
ghiduri, inventare, baze de 

date 

Cum sunt 
accesate Piesele circulă Nu există circulaţie a 

pieselor. 
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Anexa 2: Particularităţi arhive-biblioteci după Angelika Menne-Haritz, Schlüsselbegriffe der 
Archivterminologie, Marburg, 1992, p. 75–81 
 
Perspectiva utilizatorului  

 Arhive Bibliotecă Documentare 

Se păstrează Izvoare pentru 
interpretare 

Cărţi pentru 
informaţie 

Prezentări de fapte, 
direct sau indirect 

Accesul la 
informaţie 

Depistarea de surse pe 
baza inventarelor 

Căutare în catalog Referate şi rezumate 

Aşteptări Deschidere Completitudine Actualizare 

Scopul instituţiei Prevenirea uitării Îmbunătăţirea 
disponibilului 

Existenţa necesarului 
de informaţii în situaţii 

concrete 
 
Metoda de lucru 

 Arhivă Bibliotecă Documentare 

Obiect 
Preluări din activitatea 

administraţiilor: 
material arhivistic 

Colectează cărţi şi 
scrieri ca piese 

individuale 

Informaţii indiferent de 
suport 

Implicaţii 

informatice  

Noi tipuri de 
documente în fondurile 

deschise 

Înlocuieşte 
catalogarea proprie 

prin catalogarea 
centrală sau în reţea 

Face posibilă 
extinderea domeniului 

de lucru 

Noi intrări de 
material 

Preluări din raza de 
competenţă, după 

expertizare 

Achiziţii noi, după 
profilul de colectare 

După relevanţa 
informaţiilor 

Proceduri Arhivare şi elaborare de 
inventare Catalogare Indexare, referate. 

Rezumate 

Scop 
Prezentarea structurilor 
creatorilor şi elaborarea 

evidenţelor 

Pune la un loc 
lucrurile 

asemănătoare, pentru 
uşurarea căutării 

Răspunsul să fie 
complet documentate 

 
Profil instituţional  

 Arhivă Bibliotecă Documentare 

Noţiune 
Instituţie 

cu depozite, ateliere şi 
spaţii pentru cercetare 

Instituţie 
cu depozite, ateliere 
şi departamente de 
împrumut şi citit 

Activitatea 
şi rezultatul colectarea 

de informaţii 

Situaţia proprietăţii 
materialului Proprietatea este scopul Proprietatea este 

premisa 

Este neobişnuit să fie 
proprietarul suportului 

de informaţie 

Durabilitatea 
Premisa 

pentru păstrare şi 
folosire 

Casarea 
nu este exclusă la 
uzare fizică sau 

morală 

Actualitatea 
este cea mai importantă 

Cine sprijină Creatorul arhivei 
Administratorul 

prestărilor de 
serviciu 

Beneficiarul 

Domeniile cele mai 
costisitoare 

Păstrarea activă şi 
pasivă a fondurilor Achiziţiile Procurarea de 

informaţii 
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