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Anul II 

 

 

 

 

 

 
MODULUL nr. 1a 

Revoluţia informatică. Implicaţii arhivistice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective: 
1. Înţelegerea implicaţiilor revoluţiei informatice asupra arhivisticii 
2. Mutaţii în ştiinţa arhivisticii generate de revoluţia informatică 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuprins: 
1. Calculatorul şi noua alfabetizare 
2. Revoluţia digitală: documentul, de la fondare la asigurare 
3. Arhivistica şi informatica: influenţe reciproce 
4. Actualitatea arhivisticii 
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 Un arhivist român spunea, într-o discuţie, că de la trecerea la scrisul cu caractere latine nu s-

a mai produs în domeniul producerii documentelor o revoluţie asemănătoare cu apariţia 

computerului. Numai atunci, spunea el, s-a întâmplat ca peste noapte, oamenii alfabetizaţi să devină 

peste noapte analfabeţi.  

 Impactul noii maşini asupra societăţii este imens. Deus ex machina  care pune în mişcare 

totul — digitul — a permis codificarea matematică a tot ceea ce omul înseamnă cunoştinţă umană. 

Într-un ritm fără precedent, în toate domeniile cunoaşterii, computerul şi-a făcut simţită prezenţă şi 

ajutorul fără egal. De aici au venit marile speranţe, dar şi marile îngrijorări.  

 Codificarea cunoştinţelor umane în noul alfabet numeric a semnificat, la bază, emularea 

acestora, din formatul lor iniţial, clasic, analogic; adică, în fond, transferarea unor informaţii dintr-

un mediu de transmitere (cel pe hârtie sau suporţi asemănători) în mediul digital; adică, mergând 

mai departe, re-codificarea datelor. Din fraza de mai sus se pot cu uşurinţă recunoaşte implicaţiile 

arhivistice. Această emulare a datelor–informaţiilor–cunoştinţelor implică automat existenţa unui 

suport; ele sunt transferat dintr-un mediu, de pe un suport fizic, palpabil, real, pe un suport/intr-un 

mediu „digital”, virtual. Dar indiferent de mediul în care există informaţiile, existenţa suportului 

este obligatori; iar existenţa suportului şi a informaţiei semnifică existenţa documentului. Vorbind 

despre documente, se poate vorbi de arhivistică.  

 Arhivistica este influenţată de revoluţia informatică în 2 moduri: fiind ele însele sisteme de 

informare, arhiviştii mai întâi folosesc noul instrument pentru o regăsire mai rapidă şi precisă a 

informaţiilor. În al doilea rând, se confruntă cu noi tipuri de documente.  

 Desigur, documentul electronic/digital — despre ale cărui caracteristici şi proprietăţi va fi 

vorba mai jos — se alătură, în existenţa lui, celorlalte feluri sau formate de existenţă ale altor 

documente: pe suporţi friabili, audio, video etc. Diferenţa faţă de aceştia şi documentul digital este 

că o revoluţie conceptuală şi metodologică nu s-a produs în arhivistică decât după emergenţa 

acestuia tip din urmă. Dacă arhivistica se obişnuise să adauge permanent la prelucrarea 

documentelor textuale — administrative — noi tipuri de documente, ajustând procedeele clasice de 

lucru, apariţia documentelor digitale a însemnat o revoluţie conceptuală. Cea mai clară analogie 

este ceea ce s-a întâmplat în fizică cu principiile mecanicii. Atunci când Isaac Newton a descoperit 

principiile mecanicii, s-a considerat că a găsit esenţa Universului, a descoperit acele legi ce explică 

întregul mecanism al lumii în care trăim. Totul urma să se supună legilor newtoniene. Când ulterior, 

în 1905, Albert Einstein a descoperit principiul relativităţii restrânse, s-a constat că de fapt legile 

newtoniene sunt un caz particular, valabile intr-adevăr pe Pământ, dar nu la scara Universului. 
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Acele legi a devenit principiile mecanicii clasice, şi au rămas ca referinţa unui caz particular în 

fizică, şi nu ca legi generale ale fizicii.  

 În arhivistică s-a produs un fenomen asemănător. Secole de-a rândul, documentul scris, 

palpabil şi direct citibil era reperul clasic. Oricine dorea să exemplifice un document, avea în minte 

o hârtie scrisă. Documentul digital a obligat la o reinterpretare, în care documentul scris pe o hârtie 

este un caz particular al entităţii numite document. Dacă iniţial conceptele erau uneori difuze, 

fluide, poate şi sub influenţa matematicii din spatele calculatorului, care avea nevoie de definiţii 

clare, riguroase, neinterpretabile, o serie de instrumente de lucru conceptuale au avut nevoie de o 

redefinire. ` 

 

 Citiţi Robert S. Martin, Administrarea informaţiilor guvernamentale în era digitală, în 
H.G.B. Anghelescu, István Király, Management pentru viitor — Biblioteci şi Arhive, Cluj Napoca, 
2000, p. 187–193 
 

Iată câteva exemple: 

 a). Definiţia documentului a evoluat în timp:  

1962 [A şaptea Conferinţa a Mesei Rotunde a Arhivelor]: „date autentice care pot 

servi scopurilor ştiinţifice, oficiale şi practice”.  

[1986] [Dicţionarul de arhivistică al CIA]:  Ansamblul format de un suport şi 

informaţia pe care este plasat  

 b). Fondarea documentelor capătă noi valenţe, odată cu noile tehnologii. În condiţiile în care 

un e-mail — ca document oficial — este transmis către un destinatar, în regula clasică arhivistică 

acesta aparţine fondului arhivistic al destinatarului, care dispune asupra respectivului document. 

Insă în cazul implementării tehnicilor de Information Rights Management, emitentul îşi poate păstra 

controlul de la distanţă asupra documentului transmis, inclusiv asupra distrugerii acestuia.  

 c). Asigurarea informaţiei din documentele de arhivă s-a făcut tradiţional pe microfilm; 

datorită tehnologiei şi riscurilor de deteriorare, în special pe microfilm alb-negru. Odată cu 

dezvoltarea tehnologiei digitale, scanarea/fotografia digitală se impun tot mai mult. Avantaje: cost 

mai mic pentru tehnologie şi suport, realizare mai rapidă, fidelitate mai mare, costuri egale pentru 

reproducere alb/negru sau color. Dezavantaje: o perioadă de durabilitate necunoscută cu precizie; 

riscurile de uzură morală la nivelul formatului.  

 Apoi, principiul provenienţei suferă şi el modificări, fiind reinterpretat, după cum vom 

vedea în cursul următor.  

 Toate aceste aspecte sunt doar câteva aspecte care arată că ştiinţa arhivisticii s-a resimţit 

profund în urma impactului cu documentul digital. Pentru prima dată în istorie, documentul nou 
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apărut (digital) nu s-a mai putut adăuga pur şi simplu în rândul documentelor existente, ci a obligat 

la o reinterpretare a purtătorilor de informaţie şi a principiilor de prelucrarea a lor.  

 

 TEMĂ DE LUCRU 

— Citiţi articolul Florea Oprea, Conţinutul şi evoluţia conceptelor şi ale practicilor de păstrare, 
conservare şi restaurare a arhivelor, în „Arhiva Românească”, Bucureşti, 2/1995, p. 26–39, mai 
ales schema de la p. 39, şi comentaţi schema de clasificare propusă.  
 

 

 În analiza documentelor digitale, Există o diferenţiere fundamentală care trebuie operată. Pe 

de o parte, există documente realizate de specialişti, scrise într-un anume cod (limbaj), transformate 

(compilate) şi citite în cod-maşină, care fac dispozitivele să funcţioneze (software). Pe de altă parte, 

există documentele produse de utilizatori, de asemenea la bază scrise în limbaj binar, dar care sunt 

accesibile în limbaj natural (fişiere text, imagini etc.). Poarte părea paradoxal, dar marile provocări 

arhivistice nu le ridică primele documente (programele) care sunt oarecum limitate ca număr şi 

standardizate ca format. Produsele rezultate din activitatea programelor sunt adevărata miză, 

datorită marii lor diversităţi.  

 

 În egală măsură însă, informatica s-a văzut nevoită să apeleze la tehnici, modele, structuri 

specifice arhivisticii, văzută în ansamblu, ca ştiinţă a informării. Putem spune că în spatele unui 

computer există tehnologia — care asigură transmiterea acţiunilor şi interpretarea comenzilor, 

informatica — ce re-codifică totul în limbaj binar, şi arhivistica — organizează datele şi 

informaţiile. Desigur, între toate cele trei „componente” nu sunt relaţii de determinare în sens unic, 

ci este vorba de o influenţare şi adaptare reciprocă. Iată de ce putem vorbi, revenind la spaţiul 

conceptual, la influenţă reciprocă a informaticii şi arhivisticii.  

 
Arhivistica a dat informaticii 
 

Organizarea informaţilor 
Concepte de regăsire, structurarea etc. 
Preocuparea pentru păstrarea informaţiilor 

Informatica a dat arhivisticii 
 Records/archives Arhivare 
 Concepţia terminologică: file, folder 
 Provocarea compatibilităţii între toate mediile posibile 
 Teoria „paperless office” şi paradoxurile ei 
 Preocuparea pentru accesul general, rapid şi democratic la informaţie; diseminarea ei 
 Multiplicarea copiilor; ghinion şi şansă (vezi Internetul)  
 Segregarea acută a profesiei: de prelucrarea documentelor nu se mai pot ocupa doar 

specialiştii în arhivistică, ci şi cei în tehnologia IT 
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 Ceea ce trebuie însă remarcat şi reţinut în mod special este că „arhivistica digitală” nu face 

altceva decât să trateze arhivistic un nou tip de documente. Pentru a face acest lucru nu trebuie să fii 

informatician. Vorbim despre o tehnică de codare a informaţiei, dar pentru prima dată în istora 

codificării umane, nu mai este nevoie să ştim să codificăm noi — o face maşina. Dar maşina, cel 

puţin până acum, lucrează la ordinul omului. Aşadar, în spatele tehnologiei sunt oamenii. Maşina 

produce „obiectele digitale”, documentele, dar ce se întâmplă de ele ţine de utilizatorul din spatele 

calculatorului.  

 Un exemplu elocvent este cel al graficii digitale. Aceasta îmbină două aspecte diferite: 

cunoaşterea soft-ului care asigura desenul, dar şi partea de talent, concepţie, viziune artistică, ce 

aparţine artistului. Fără deţinerea ambelor atribute, nu se va putea ajunge la un rezultat final. Însă, în 

ciuda cunoaşterii tehnicii de operare, fără partea artistică, umană, nu se va putea realiza un produs 

de calitate.  

 Documentul este produs corect, este ordonat corect, este clasat corect dacă utilizatorul are 

cunoştinţe din ceea ce este umbrela mare a arhivisticii. Mai departe, la capătul ciclului de viaţă al 

documentelor, arhivistul îşi are locul şi rolul în arhivarea spaţiului digital, folosind conceptele şi 

cunoştinţele sale referitoare la, clasare, selecţionare, descriere, control al documentelor. Nu e nevoie 

să fii un mare programator, nici să interpretezi diverse linii de comandă; e un ajutor, dar nu o 

condiţie. În schimb, poţi fi un mare programator, dar arhivarea documentelor tale digitale să fie un 

dezastru. Arhivistica se încadrează firesc în noul trend al societăţii actuale, şi îşi demonstrează 

actualitatea. Cu o singură condiţie: să îşi updateze conceptele şi metodologiile de lucru, astfel încât 

să nu trateze documentele digitale cu metodologii specifice privilegiilor/hrisoavelor din sec. 15. 
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 Test de autoevaluare 

1. A avut informatica vreo influenţă asupra arhivisticii? Exemplificaţi 

2. Mai este nevoie de arhivişti într-o lume automatizată?  
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