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ARGUMENT  

„Gândirea-design este în mod fundamental un proces de explorare” 

Tim Brown 

Constrângerile și provocările secolului XXI, evoluția tehnologică galopantă, crizele (financiare, de 

resurse umane etc), schimbările comportamentului utilizatorilor noștri de toate vârstele și din toate categoriile 

socioprofesionale ne obligă la adaptare permanentă și la reinventare. Astăzi, inovația a ajuns să fie nimic 

mai puțin decât o strategie de supraviețuire , după cum spune Tim Brown1iar bibliotecile publice au dovedit 

deja că se pot reinventa și  pot deveni un spațiu în care este stimulată inovația.  

Sintetic gândirea design urmează  câteva principii: centrarea pe oameni, gândește pentru a construi, 

realizează rapid prototipul, începe să te miști, permite participarea, cultivă participarea în organizație, pune 

întrebările potrivite. 

Bibliotecile sunt mediul perfect în care procesul gândirii-design poate conduce spre inovație. 

Bibliotecile nu sunt pentru bibliotecari, sunt pentru oameni, iar aici îndeplinim prima condiție a gândirii-design 

– profund centrat pe oameni, pe utilizatorul final. Încă de la înființare, dar mai ales astăzi bibliotecile s-au 

adaptat (spații, servicii, procese, sisteme) și au inovat, bibliotecarii au gândit pentru a construi, au dat dovadă 

de creativitate și s-au mișcat spre a rezolva probleme din societate (au strâns colecții, documente indiferent 

de suportul lor și le-au organizat și aranjat astfel încât să ajungă la public, s-au implicat în programe de 

alfabetizare, inclusiv digitală, au creat oportunități dintre cele mai provocatoare – cluburi de robotică, de 

coding). Toate aceste transformări poate nu au fost atât de vizuale, iar încercările pentru a crea un serviciu 

mai bun, un spațiu mai prietenos arată că s-au realizat prototipuri , permanent îmbunătățite pentru că au 

permis participarea la proces a utilizatorului. Poate nu conștientizăm suficient, dar simplul fapt că am ținut 

cont de feedbackul clienților noștri (solicitarea unui titlu, ajutorul acordat pentru a regăsi un altul, mulțimea 

de cursuri, ateliere, proiecte și programe pe care le propunem), toate sunt indicii că permitem participarea și 

că un singur bibliotecar sau un manager de bibliotecă nu face toate astea singur, oricât de vizionar ar fi. Da, 

știm să colaborăm în organizație, știm să permitem colaborarea participativă și asta pentru că, indiferent 

dacă verbalizăm sau nu, în minte ne stă întrebarea potrivită: CUM AM PUTEA FACE ca resursele noastre 

să ajungă mai ușor la oamenii pe care îi servim? 

Acestea sunt premisele pe care se poate construi ușor pentru a ajunge să dobândim, prin exercițiu, 

o gândire de designer. Ajungem să răspundem la adevăratele provocări: punem întrebarea potrivită și trecem 

dincolo de nevoile evidente (de lectură, de loisir, de instruire) ale oamenilor pentru care construim în fiecare 

zi, ascultându-i atent putem să ajungem la nevoile lor latente, pe care nici măcar nu știu că le au.  

                                                           
1 Tim Brown Change by design. Cum transformă gândirea specifică designului organizațiile și inspiră inovația, Ed. 
Publica 2012, p. 18. Tim Brown este co-fonndator al organizației IDEO, președintele acesteia. IDEO  este o 
organizație care a dezvoltat conceptul de Design Thinking și l-a făcut să treacă dincolo de domeniul afacerilor 
pentru a rezolva inclusiv probleme sociale. Această organizație a oferit consultanța în realizarea manualului de 
gândire design pentru biblioteci, d 
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Gândirea design presupune explorare, creativitate descătușată și oferirea unei experiențe 

semnificative și memorabile oamenilor. Care alt spațiu ar fi mai potrivit? În care alt mediu se regăsesc 

ingredientele potrivite? Poate primul răspuns ar fi în multe alte medii, însă cred cu tărie că bibliotecile publice 

sunt cele mai capabile medii în stare să satisfacă acele nevoi intime ale utilizatorilor lor pentru că ne place 

să oferim oamenilor EXPERIENȚE.  

Astăzi, mai mult decât oricând, oamenii nu mai vor doar să consume, vor să trăiască o experiență!. 

Cine poate fi mai capabil, decât bibliotecarul să ofere o experiență memorabilă și semnificativă pentru cei cu 

care interacționează? Și asta se întâmplă pentru că bibliotecarul public poate să se pună în locul utilizatorului 

pentru că, înainte de a fi bibliotecar, cu siguranță a consumat servicii de bibliotecă. Mai mult decât atât, 

stabilește relații directe și tot mai apropiate cu utilizatorii, îi implică pentru că le cunoaște obiceiurile de lectură, 

ce le place să facă, la ce alte provocări ale bibliotecii participă (evenimente culturale, cursuri, ateliere, 

campanii), intuiește ce nu le place, aproape ajunge să ii cunoască familia, evoluția. Iar atunci când îi propune 

un titlu nou, un nou autor sau îl invită la proiecte sau evenimente, poate fără să știe, îl pune în față prototipul 

unei noi experiențe. În funcție de reacția utilizatorului, data viitoare va îmbogăți prototipul experienței pe care 

îl oferă utilizatorului și astfel va ajunge să ofere exact ceea ce trebuie pentru nevoia acestuia. Cu alte cuvinte, 

bibliotecarul deține gena INOVAȚIEI și va putea să livreze o ideea bună cu aceeași grijă cu care a  participat 

la conceperea ei. 

Sper ca acest material să ajute bibliotecarii publici să se inițieze în procesul gândirii design, să îi 

determine să afle mai multe, dar mai ales îmi doresc să fi reușit să transmit că o putem face, nu este greu 

să gândim ca designerii atunci când ne propunem să aducem schimbare și inovație în bibliotecile noastre. 

Nu mi-am propus să fac ghidul perfect, deci priviți-l  drept un prototip pe care l-am putea îmbunătăți 

împreună. 
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CONCEPTUL DE DESIGN THINKING 

 

 Gândirea design  (design thinking)2 este  deopotrivă o abordare creativă și un mod de gândire 

profund centrată pe oameni care conduce la  descoperirea de soluții inovative și de impact pentru 

rezolvarea problemelor. Procesul gândirii design presupune parcurgerea unor pași spre relevarea soluțiilor 

folosind instrumentele designerului: empatie, experimentare, deschidere spre abordarea situațiilor 

neașteptate, încredere în creativitate în fața ambiguității.  

 Conceptul gândirii design a pornit din lumea afacerilor unde a început să fie dezvoltat prin integrarea 

tot mai mult a nevoilor oamenilor în designul produselor sau serviciilor oferite de companii, de unde a trecut  

către tot mai multe domenii. Principiile care caracterizează gândirea design pot fi aplicabile unei game largi 

de probleme complexe, iar una dintre organizațiile care și-a dedicat o mare parte din timp pentru dezvoltarea 

metodologiei gândirii design este IDEO, o companie globală de design din Statele Unite ale Americii, care își 

propune să creeze impact pozitiv prin design3.  Pentru Tim Brown, președintele organizației IDEO  „gândirea 

design este o abordare axată pe om asupra inovației care se inspiră din setul de instrumente al designerului 

pentru a integra nevoile oamenilor, posibilitățile tehnologiei și cerințele pentru succesul afacerii”4. 

 Aplicarea procesului gândirii design creează un impact semnificativ pentru organizațiile care vor să 

integreze mai bine nevoile utilizatorilor în oferta lor și poate fi utilizat pentru designul programelor, serviciilor, 

spațiilor sau sistemelor. 

 Întregul proces al gândirii design nu poate fi parcurs de un singur om, este o muncă de echipă care 

pornește de la un nucleu de bază, căruia i se pot adăuga pe parcurs alte persoane, cu pregătiri diferite, 

experți din diferite domenii, astfel încât produsul sau serviciul livrat să fie cel așteptat, cel care reușește să 

răspundă cu adevărat nevoilor reale ale consumatorului final. 

 Gândirea design  a ajuns în biblioteci grație proiectului la care au lucrat în parteneriat Biblioteca 

Publică Aarchus din Danemarca,  Biblioteca Publică din Chicago din Statele Unite ale Americii, în care au 

beneficiat de consultanța organizației IDEO. Scopul proiectului a fost realizarea manualului de design 

thinking pentru a fi utilizat  bibliotecile publice la nivel mondial, iar întregul demers a fost susținut de grantul 

Fundației Bill și Melinda Gates. 

 

 Bibliotecile publice pot aplica procesul gândirii design pentru a răspunde mai bine nevoilor 

utilizatorilor, dar și nevoilor propriilor organizații. Creșterea responsabilității față de utilizator este atât o nevoie 

                                                           
22 Am folosit gândire design pentru design thinking, aceasta fiind traducerea în limba română a denumirii 
procesului, așa cum este folosită de Mihaela Sofonea traducătorul lucrării lui Tim Brown Change by design. Cum 
transformă gândirea specifică designului organizațiile și inspiră inovația, Ed. Publica 2012 
3 Despre IDEO la https://www.ideo.org/   
4 https://www.ideou.com/pages/design-thinking  

https://www.ideo.org/
https://www.ideou.com/pages/design-thinking
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a bibliotecilor, cât și o așteptare a publicului, dezvoltarea de servicii noi și creative oferite în spații tot mai 

prietenoase și atractive sunt nevoi comune bibliotecilor și celor pentru care acestea construiesc oferta. 

Dacă gândirea design presupune o anumită abordare a problemelor și un alt mod de gândire a 

soluțiilor rezolvării lor, atunci pentru a răspunde provocărilor ca un gânditor designer abordarea bibliotecarului 

trebuie să fie tot mai centrată pe oameni, pe nevoile utilizatorilor, să se gândească mai mult la nevoile 

acestora dincolo de nevoile bibliotecii din care face parte. Totodată trebuie să fie deschis să învețe făcând,  

să experimenteze pentru a evolua permanent. Modul de gândire pentru identificarea celor mai bune soluții 

poate fi exersat pentru a privi cu alți ochi, proaspeți, nu doar biblioteca, ci lumea și pe el însuși. Va avea 

nevoie să aibă încredere în creativitate, chir și atunci când soluțiile nu au contururi clare și, mai ales să fie 

optimist. Creativitatea generează inovație, dar se dezvoltă mai bine în organizațiile care cultivă optimismul5. 

 Procesul gândirii design nu este unul liniar, secvențial, este gândit ca un sistem de faze suprapuse 

în care se trece alternativ de la gândirea divergentă la gândirea convergentă, de la abstract la concret. Există 

mai multe abordări pentru descrierea procesului gândirii design: în  cinci pași  - empatie, definirea problemei, 

ideație, prototip, testare  sau în trei pași – inspirație, ideație, iterație sau implementare6.  În demersul nostru 

nu este atât de importantă teoretizarea problemei pentru definirea exactă a numărului de pași ce trebuie 

parcurși, ci însușirea metodei  pentru parcurgerea lor de la început până la sfârșit. În acest ghid ne vom referi 

la procesul gândirii design, așa cum a fost definit în manualul de design thinking pentru biblioteci și vom 

descrie pașii procesului trecând prin inspirație, ideație și iterație. In literatura de specialitate se întâlnesc 

termenii alternativi pentru a descrie etapele pe care le vom parcurge, iar pentru o mai bună înțelegere ei pot 

fi asociați acestora, după  cum urmează: etapa inspirației: descoperire,  descoperă, interpretare, empatie, 

definire, pentru etapa ideației:  creare, prototip, iar pentru iterație: implementare, experimentare, livrare, 

evoluție, test. În esență, indiferent de termenii folosiți procesul urmează aceeași pași, centrați pe filosofia 

Human-Centred Design care stă la baza metodologiei gândirii design7. 

 Pe durata întregului proces trebuie să ținem cont de constrângerile la care este supusă provocarea 

de găsire a unei soluții inovative pentru satisfacerea nevoilor latente ale utilizatorilor. Este vorba despre 

constrângerile legate de ceea ce este dezirabil (ceea ce dorește utilizatorul), S(ceea ce îi putem oferi cu 

resursele existente) și fezabil (ceea ce are toate șansele să devină un model sustenabil). Soluția inovativă 

potrivită se află la punctul de intersecție al tuturor acestor trei elemente și trebuie să fie descoperită într-o 

perioadă de timp rezonabilă pentru a putea fi integrată în oferta organizației. 

 În etapa inspirației se definește problema pentru care vom proiecta soluția inovativă. Este un proces 

structurat, care se bazează pe explorare pentru a ajunge la miezul nevoilor reale ale celor pentru care 

propunem soluții. Se trece dincolo de nevoile evidente, de la care practic am plecat în acest demers și se 

creează empatie. Este esențial să fim empatici, să ne cunoaștem mai bine utilizatorii, comportamentele lor 

care vorbesc explicit sau nu despre nevoile pentru care încă  nu am găsit soluția potrivită. Pentru a ajunge 

                                                           
5 “Oamenii trebuie să creadă că stă în puterea lor (sau cel puțin în puterea echipei lor) să creeze noi idei, care vor 
răspunde unor nevoi nesatisfăcute și care vor avea un impact pozitiv”, Tim Brown op.cit., p. 93 
6 Rikke Dam, Teo Siang, 5 Stages in Design Thinking Process, https://www.interaction-
design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process, IDEO, Design Thinking for Libraries. A toolkit 
for patron-centred design, p. 20-23, la adresa http://designthinkingforlibraries.com/ 
7 IDEO, Design Thinking for Libraries. A toolkit for patron-centred design, p. 20-23, la adresa 
http://designthinkingforlibraries.com/, pp. 6-14. 

https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
http://designthinkingforlibraries.com/
http://designthinkingforlibraries.com/
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la această cunoaștere profundă a utilizatorilor este necesar s observăm, să implicăm  tot mai mulți oameni 

în demersul nostru, să ascultăm cu atenție și să privim din altă perspectivă ceea ce facem pentru ei, din 

perspectiva lor. Analiza datelor obținute în acest mod are rolul de a defini clar nevoia  profundă a utilizatorilor 

și de a identifica oportunitățile pentru care generăm soluții. Definirea problemei de design este cea care 

răspunde cel mai bine la întrebarea cum am putea...? Pentru bibliotecile publice pot fi un punct de plecare 

pentru găsirea unor soluții inovative întrebări de genul: Cum am putea să integrăm tehnologia în activitățile 

cu persoane vârstnice?  Cum am putea să aducem jocul/ludicul în spațiul bibliotecii?  Cum am putea să 

comunicăm mai bine activitățile pentru tineri?   

 Ideația este etapa în care  generăm idei pentru a răspunde nevoii identificate în etapa de ideație și 

reușim să le facem tangibile prin realizarea prototipului lor. Este momentul descătușării creativității. Echipa 

identifică, prin brainstorming modalități de rezolvare a problemei și o alege pe cea mai viabilă dintre acestea 

pentru a o transforma într-un prototip.  

Realizarea primului prototip nu trebuie să dureze mult timp și nu trebuie să fie costisitoare, este 

esențial să verificăm din timp dacă ideea prin care rezolvăm problema este viabilă. Rostul prototipului este 

să învățăm cum să ne exprimăm mai bine ideea și pentru asta este nevoie de feedbackul utilizatorilor. Cu 

ideea materializată în prototip putem primi feedbackul de care avem nevoie, iar după colectare este esențial 

să integrăm observațiile făcute în următorul prototip.  

Iterația/implementarea corespunde unei perioade de experimentare continuă bazată pe feedbackul 

utilizatorilor, al cărei scop este să  rafineze soluția propusă pentru a fi integrată în oferta organizației după un 

plan coerent și bine articulat.  După iterații repetate prototipurile îmbunătățite de feedbackul utilizatorilor vor 

putea să treacă într-o altă etapă, de testare prin proiecte pilot.  

Proiectul-pilot permite testarea propriu-zisă a soluției la problema identificată la începutul 

demersului. Are avantajul de a aduce feedback imediat de la utilizatori și îți permite să verifici aspectele care 

sunt mai puțin bine puse la punct, impactul asupra utilizatorilor, înveți mai multe decât dintr-un prototip. Toate 

observațiile vor fi integrate în oferta care va rezulta în final – serviciu, program, proiect, spațiu și pe care o 

vom putea comunica publicului după un plan coerent și bine articulat.  

Etapa iterației este una destul de lungă, este nevoie de suficient de mult timp pentru ca soluția 

inovativă găsită să devină regulă și să fie integrată în oferta organizației. 

Cea mai mare satisfacție după parcurgerea tuturor pașilor procesului gândirii design vine atunci când 

ideea noastră inovativă a trecut dincolo de spațiul bibliotecilor și organizațiilor noastre,  a ajuns la publicul 

nostru țintă și acesta își dorește să trăiască împreună cu noi experiența pe care putem să i-o creăm. Pentru 

că întregul efort de a duce la bun sfârșit o provocare de design merită povestit în comunitatea noastră locală 

și profesională, ar fi bine să ne pregătim să învățăm cum să prezentăm în mod interesant povestea noastră 

ca să se facă auzită.  
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TENDINȚE GLOBALE ÎN IMPLEMENTAREA DESIGN THINKING ÎN 

BIBLOTECI 

 BENEFICIILE BIBLIOTECILOR 

 

 Bibliotecile publice au șansa de a utiliza metodologia gândirii design datorită proiectului dezvoltat 
între 2013-2014 în parteneriatul dintre Biblioteca Publică Aarchus din Danemarca și Biblioteca Publică din 
Chicago din Statele Unite ale Americii, câștigătoarele din anul 2013 ale Premiului pentru cea mai inovativă 
bibliotecă acordat de Fundația Bill și Melinda Gates. Proiectul a beneficiat de consultanța organizației IDEO. 
Scopul proiectului a fost realizarea manualului de design thinking pentru a fi utilizat  bibliotecile publice la 
nivel mondial, iar în anul 2014 manualul a fost publicat și poate fi consultat la adresa 
http://designthinkingforlibraries.com/.   În faza pilot și-au adus contribuția Biblioteca Metropolitană București, 
READ Nepal, Jamaica Library Service,  Vinnytsia Regional Universal Research Library din Ucraina și Beyond 
Acces, IREX . 

  Interesul pentru implementarea procesului în bibliotecile publice a crescut  după apariția maualului 
și  prezentarea rezultatelor obținute de cele două biblioteci în cadrul Conferinței Next Library 8desfășurată în 
2014 la Chicago.   

Contactul bibliotecilor cu gândirea design s-a propagat în diferite moduri – cursuri și ateliere de 
Desigh Thinking  sau Human-Centred Design, workshop - uri și conferințe în care bibliotecarii au făcut pași 
pentru a deveni inovatori profesioniști sau au împărtășit bunele practici dobândite. Bibliotecarii învață făcând, 
ceea ce este în deplin acord cu abordarea potrivită pentru a deveni gânditori asupra designuluii. 

În timp s-au realizat parteneriate între biblioteci pentru dezvoltarea de proiecte comune în care 
metodologia inovării bazată pe plasarea omului în centrul atenției (gândirea design) este motorul care le 
conduce spre soluții noi la probleme actuale. Un astfel de proiect, finanțat din Programul Europa Creativă 
este New Challenges for Public Libraries, în curs de desfășurare în biblioteci publice din  3 țări europene  
(Italia, bibliotecile din Arese, Cinisello Balsamo, Portugalia, biblioteca din Braga și România, Biblioteca 
Județeană Nicolae Iorga din Ploieși). Proiectul își propune să împărtășească bunele practici și să testeze 
abordarea design thinking pentru dezvoltarea de servicii inovative, care să promoveze implicarea activă a 
cetățenilor9. 

                                                           
8 Next Library este un eveniment internațional creat în 2009 de Biblioteca Publică di Aarchus Danemarca dedicat  
profesioniștilor din bibliotecă,  inovatorilor. În timp aceste conferințe au  creat o comunitate globală ( Australia, 
Austria, Bhutan, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, China, Columbia, Croația, Danemarca, Egipt, Insulele 
Feroe, Finlanda, Germania, Grecia, Islanda, Indonezia, Italia, Letonia , Lituania, Moldova, Noua Zeelandă, Nepal, 
Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Qatar, România, Singapore, Slovenia, Suedia, Elveția, Uganda, Marea Britanie, 
Ucraina, SUA și Vietnam) care vizeză aceleși obiective de a face schimbări profunde în biblioteci și de a sprijini 
învățarea în secolul XXI. În 2014 Conferința Next Library s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii, 
http://www.nextlibrary.net     
 
9 Mai multe informații despre proiect la adresa http://www.newlib.eu  

http://designthinkingforlibraries.com/
http://www.nextlibrary.net/
http://www.newlib.eu/
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 Dintre bibliotecile care au implementat procesul gândirii design, cele mai multe au făcut-o prin 
abordarea designului serviciilor și al spațiilor. 

 Exemplul cheie în implementarea gândirii design în proiectarea spațiului bibliotecii îl reprezintă 
Biblioteca Publică Aarchus – Dokk 1 pentru care design thinking a fost ocazia de a crea un nou concept de 
bibliotecă. Danemarca are o lungă tradiție a  implicării permanente a cetățenilor în construirea ofertei și 
dezvoltării de produse și servicii noi. Dokk 1 din Aarchus, s-a deschis în anul 2015, iar în perioada 2011-
2015 au avut permanent loc workshop-uri cu utilizatorii, deși edificiul încă nu exista fizic. Experiența 
participării la proiectul de inovare și consultanța IDEO, experimentarea soluțiilor reale le-a permis să 
reconfigureze spațiul, să examineze rolul jocului în procesul de învățare al copiilor și să răspundă la alte 
nevoi reale ale comunității. Proiectul le-a permis să dezvolte noi concepte de servicii în bibliotecă, pe două 
teme principale: “ Copii și familii”   și „ IT în spațiul fizic al bibliotecii”10. 

 Implementarea gândirii design în Biblioteca Publică Aarchus a adus beneficii atât utilizatorilor, cât și 
bibliotecii, în termeni de creștere a vizibilității și de creștere a încrederii echipei în munca pe care o face. . 
Utilizatorii s-au simțit ascultați, mai mult decât atât sugestiile lor, au fost integrate noului concept de bibliotecă, 
ceea ce în final a condus la rezolvarea nevoilor pe care și le exprimaseră. Personalul care a participat la 
întregul proiect a învățat foarte multe lucruri și a înțeles că se poate transforma într-un facilitator folosind 
gândirea design, care ajută la identificarea de noi perspective și idei în relația bibliotecar-utilizator. 

 Biblioteca Publică din Chicago a utilizat metodologia gândirii design pentru a concepe noi servicii în 
care au încercat să dezvolte creativitatea adolescenților. Strategia 2015-2019 a Bibliotecii Publice din 
Chicago poate fi un model pentru abordarea subiectului planificării strategice, după ce metoda gândirii design 
este cunoscută membrilor echipei unei biblioteci11. 

 Pentru biblioteca Publică din Chicago folosirea metodei design a însemnat o mai bună relaționare 
cu utilizatorii, i-a implicat în procesul de elaborare a soluțiilor la provocările lansate de  aceștia prin 
manifestarea nevoilor. Personalul implicat poate să rezolve mai ușor problemele, în mod structurat, nu 
accidental cu harta oferită de procesul gândirii design și a fost încurajat să folosească instrumentul cu 
responsabilitate pentru a explora noi servicii. 

 Biblioteca Publică din Hillsboro a  folosit metodologia gândirii design pentru a produce o schimbare 
în modelul de serviciu public pe care îl ofereau. Folosind kit-ul rezultat din manualul de design thinking 
publicat de IDEO și cu sprijinul unui facilitator au organizat un  atelier de o zi în care și-au propus să răspundă 
la întrebarea Cum să creeze un model de serviciu colaborativ la primul etaj al bibliotecii (Brookwood). Între 
participanții la atelier au implicat și un oficial local, care s-a dovedit foarte activ. După parcurgerea pașilor au 
creat prototipul și au   colectat  feedback . Această experiență le-a permis să afle că aparatele folosite pentru 
auto-împrumut ar trebui mutate într-o singură zonă, inclusiv locul unde era mai potrivit (în dreapta intrării), au 
gândit uniforme pentru personal inscripționate cu Întreabă-mă, chiar un buton cu același îndemn (utilizatorii 
nu găseau cu ușurință personalul, acesta  fiind risipit prin mai multe locuri în spațiul bibliotecii și preferau să 
întrebe bibliotecarul pentru a afla mai multe detalii, deși existau și alte posibilități), dar și că toate serviciile 
oferite de personal ar trebui mutate într-un singur loc, în centrul clădirii12.  

                                                           
10 Mai multe despre Biblioteca Publică Aarchus – Dokk 1 la https://dokk1.dk/english, 
https://www.aakb.dk/english/about-aarhus-public-libraries-0 , http://www.urbanmediaspace.dk/en  
11 Strategia 2015-2019 a Bibliotecii Publice Chicago, https://www.chipublib.org/wp-
content/uploads/sites/3/2016/06/CPL-strategy.pdf  
12 Stephanie Chase, Design Thinking in Action: Cange the Public Service Model, în OLAQ, vol. 22, nr. 3, UX in Oregon 
Libraries, p. 15-19. 

https://dokk1.dk/english
https://www.aakb.dk/english/about-aarhus-public-libraries-0
http://www.urbanmediaspace.dk/en
https://www.chipublib.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/CPL-strategy.pdf
https://www.chipublib.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/CPL-strategy.pdf
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 Biblioteca UTS, o bibliotecă universitară din Australia care deservește Universitatea de Tehnologie 

Sydney UTS13 a utilizat metodologia gândirii design pentru a schimba semnalizarea în spațiul fizic al 

bibliotecii, astfel încât să nu fie confuză și să ajute cu adevărat la îndrumarea utilizatorilor prin spațiul 

bibliotecii. Problemele identificate în timpul procesului – prea multe semne, unele vechi, neatractive, cu 

informație redundantă, poziționarea lor pentru a fi vizibile și ușor de citit  au fost reglate în urma aplicării 

metodologiei gândirii design prin implicarea studenților.  

 Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, România a luat contact cu această metodologie datorită 

atelierului de Human-Centred Design pe care Fundația Progress România l-a susținut la Târgu Jiu în 2015. 

În timpul atelierului s-au conturat 4 proiecte de design pentru dezvoltarea de noi servicii în biblioteca noastră 

destinate unor categorii de public diferite – copii, adolescenți, persoane din grupuri vulnerabile. Unul dintre 

ele își propunea și  chiar abordarea spațiului fizic al bibliotecii (Ludoteca, în cadrul Filialei pentru copii). În 

etapa de inspirație, experimentarea spațiilor similare a adus cele mai interesante și utile observații, pe care 

bibliotecarii le-au integrat apoi primului prototip pe care l-au testat prezentându-l potențialilor utilizatori. Din 

cele 4 proiecte, cel dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile a ajuns în faza pilot și, în urma feedbackului 

primit de la partenerul fără de care nu puteam continua am renunțat să îl mai dezvoltăm. Succesul aplicării 

metodologiei gândirii design este reprezentat de Petrecerea ursuleților un proiect  al  ludotecii din  Filiala 

pentru Copii care a trecut de faza pilot și poate deveni un serviciu permanent prin care copiii învață prin joc 

în bibliotecă. 

 A fost important pentru noi, echipa bibliotecii să ne inițiem în acest proces, am învățat multe și încă 

mai învățăm despre noi și despre cei cărora ne adresăm. Încă din 2011 inițiasem pentru tineri consultări 

folosind metoda cafenelei publice, dar acum echipa noastră are la dispoziție o hartă clară a procesului pentru 

abordarea următoarelor provocări venite din nevoile publicului. Am învățat că a propune soluții noi nu 

înseamnă totdeauna și să reușești și am trecut mai departe. Echipa noastră este mai atentă la nevoile 

publicului și a înțeles că implicarea directă a utilizatorilor în construirea serviciilor crește calitatea acestora. 

Petrecerea ursuleților ne-a adus recunoaștere în comunitate și ne-a adus utilizatori noi, copii care altfel poate 

nu ar fi venit la bibliotecă pentru că sunt prea mici pentru a o face singuri. Pe lângă recunoaștere, pilotarea 

acestui serviciu ne-a permis să integrăm feedbackul utilizatorilor și am regândit planul punerii în practică a 

acestuia. 

Poate că este prea puțin ce am prezentat, prin comparație cu alte biblioteci, dar  credem că suntem 

pe drumul cel bun. 

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
13Edward Luca și Bhuva Narayan, în Weave. Journal of Library User Experience , 
https://quod.lib.umich.edu/w/weave/12535642.0001.501?view=text;rgn=main  

https://quod.lib.umich.edu/w/weave/12535642.0001.501?view=text;rgn=main
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Cum implementăm DESIGN THINKING în bibliotecile noastre 

Recomandări practice 

 

 Teoreticienii și practicienii gândirii design cred că metoda design thinking poate depăși spațiile de 

lucru ale studiourilor și poate fi practicată de toată lumea. Fundamental în acest concept este abordarea 

centrată pe om, pe cei pentru care facem designul produselor, serviciilor, spațiilor sau sistemelor pe care 

vrem să le oferim.   

Cum implementăm gândirea-design în bibliotecile noastre? 

În primul rând este vorba despre ATITUDINE! Fără să ne dorim cu adevărat să parcurgem fiecare 

pas din procesul de schimbare pentru a ajunge la inovație, nu putem porni pe acest drum. Bibliotecile publice 

de astăzi se confruntă cu multe probleme14, schimbările din societate ne provoacă să devenim tot mai 

inovativi, așa încât fără atitudine nu putem porni la drum. 

În al doilea rând, este necesar ca întreaga organizație (bibliotecă în cazul nostru) să accepte această 

provocare și să își dorească să se implice în procesul care va conduce la inovație, urmând pașii de 

transformare prin design thinking. Asta însemnă că atât liderul organizației (managerul, directorul), dar și 

echipa sa (bibliotecarii, conducătorii de servicii, birouri și compartimente, inclusiv personalul administrativ) 

își doresc această transformare și împărtășesc aceeași viziune. Dacă această condiție este îndeplinită se 

poate crea echipa care să  poarte  ideea ce corespunde unei nevoi profunde a oamenilor cărora ne adresăm 

(utilizatorii noștri finali) prin procesul gândirii design pentru a o transforma într-un  proiect, serviciu, produs 

sau spațiu, sistem noi. Atitudinea și acceptarea de către membrii organizației a nevoii de transformare prin 

metoda gândirii design sunt foarte importante pentru a produce rezultate inovative pentru oamenii cărora ne 

adresăm.  

 

„ Luați laolaltă suntem mai deștepți decât fiecare în parte”   

IDEO 

Dintre etapele pregătitoare pentru demararea procesului de gândire prin design, formarea echipei 

este foarte importantă. pentru că gândirea-design este opusul gândirii de grup (care înăbușe 

creativitatea), însă are loc în grupuri15  

                                                           
14 Resurse limitate sau insuficiente (financiare, materiale, inclusiv resurse umane), competitori care oferă servicii 
mai atractive pentru timpul liber al celor pe care ii servim (internetul, rețelele sociale, oferta altor organizații 
culturale, cum sunt teatrele, muzeele, centrele culturale, cinematografele), schimbări ale comportamentului 
general al consumatorilor serviciilor oferite de biblioteci, dezvoltarea tehnologică are un ritm tot mai galopant. 
 
15 Tim Brown, Change by design. Cum transformă gândirea specifică designului organizațiile și inspiră inovația, Ed. 
Publica 2012 , p.41 
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Se recomandă ca echipa ce se va ocupa de problema de design să fie mică în etapa inițială (3-5 

oameni). Structura echipei va trebui să cuprindă persoane care au perspective diferite asupra problemei ce 

va fi abordată, iar fiecare membru să aibă un rol bine stabilit, cu responsabilități clare și asumate.  

Performanța  echipei este mai bună  dacă se asigură un spațiu de întâlnire dedicat, un program de lucru bine 

stabilit (periodicitate, ore de întâlnire, comunicare bună între membri) și are desemnat un conducător, 

persoana  care va coordona întregul proces (plan de lucru cu termene clare, etape importante, programarea 

întâlnirilor, facilitarea discuțiilor, se va îngriji de documentarea procesului, de arhivarea documentelor 

rezultate,  prezentarea ideii și a rezolvării ei)16. 

Finalitatea procesului este inovația, dar pentru a ajunge în acel punct  nu trebuie să uităm de 

constrângerile printre care trebuie să navigăm în mod creativ. Soluțiile inovative se află la intersecția dintre 

ceea ce este dezirabil, viabil și fezabil. Aceste constrângeri trebuie să rămână în mintea echipei de 

bibliotecari pe  tot parcursul procesului pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru satisfacerea nevoilor 

profunde (importante, a acelor nevoi care trec dincolo de ceea ce este evident) ale utilizatorilor pentru care 

lucrează.  

 

 

DEZIRABIL  -  se referă la așteptările utilizatorilor noștri. Ce își doresc ei de la biblioteci și bibliotecari?  

VIABIL – ce putem face ca biblioteci și bibliotecari pentru a răspunde așteptărilor clienților noștri, dar și pentru 

a răspunde așteptărilor interne ale organizației în ansamblu. 

                                                           
16IDEO, Design Thinking for Libraries. A toolkit for patron-centred design, p. 20-23, la adresa 
http://designthinkingforlibraries.com/; Tim Brown, op.cit., p. 39-41 

http://designthinkingforlibraries.com/
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FEZABIL – ce se poate face în viitorul apropiat cu resursele existente sau care vor putea fi atrase și poate 

deveni un element al unui model, o normă ce poate fi replicată. 

Un bibliotecar care își va însuși gândirea asupra designului nu se va opri asupra fiecărei constrângeri în 

parte, ci va găsi echilibrul și armonia, astfel încât să genereze o soluție inovativă și adecvată și nu va uita 

nicio clipă că toate acestea trebuie să se întâmple într-o perioadă de timp limitată.  

TIMPUL  este acea constrângere în care trebuie să proiectăm soluția la problemele identificate și asta pentru 

că va fi nevoie să o  verificăm și să o validăm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMPUL NU ESTE O RESURSĂ NELIMITATĂ! 

OAMENII SE SCHIMBĂ. ESTE NECESAR SĂ 

RĂSPUNDEM NEVOILOR CELOR PENTRU CARE 

PROIECTĂM OFERTA INOVATIVĂ A 

BIBLIOTECILOR ÎNTR-O LIMITĂ DE TIMP 

REZONABILĂ, ALTFEL RISCĂM CA NEVOIA 

PENTRU CARE AM PRODUS SOLUȚIA SĂ NU 

MAI FIE ACTUALĂ. 
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INSPIRAȚIA 

Inovația începe cu oamenii, nu cu ideile!17 

 

Prima etapă în implementarea gândirii design, inspirația, este o explorare activă, în care echipa ce 

va răspunde provocării de design ascultă, observă și este deschisă pentru a surprinde lucruri neașteptate. 

Spațiul inspirației este zona în care se colectează informații revelatoare din orice sursă posibilă18. Acum se 

poate ajunge la EMPATIE, care  este esențială și ajută la o mai bună cunoaștere a utilizatorilor, la înțelegerea 

profundă a problemelor acestora, cu scopul de a ajunge la identificarea nevoilor asupra cărora să ne oprim 

și să acționăm pentru a produce schimbarea și să îi facă să trăiască alături de noi o experiență memorabilă 

și semnificativă.  

În această etapă, echipa este formată dintr-un grup mic de oameni, al cărui scop este să rămână 

focusat pe cadrul general de referință stabilit: definește problema de design, observă, empatizează, 

documentează și pune întrebarea potrivită: CUM AM PUTEA ....? 

1.DEFINIREA PROBLEMEI  DE DESIGN (ce dorim să construim/proiectăm) va porni de la  alegerea 

domeniului în care vrem să producem schimbare prin inovație și vom alege dacă este vorba despre 

programe, servicii, spații fizice, sisteme.  Fiindcă lucrăm pentru oameni, trebuie să ne gândim bine asupra 

căror grupuri țintă ne îndreptăm atenția (adolescenți, copii,  adulți ocupați, mame, adulți neocupați, seniori 

etc). După selectarea grupului țintă, pe baza comportamentelor (ex: ce obișnuiesc adolescenții să facă în 

bibliotecă, ce nu obișnuiesc să facă, la ce participă, ce servicii consumă, ce le lipsește fie că exprimă sau nu 

etc) observate sau pe care le-am intuit începem să aprofundăm identificarea nevoile lor,  pentru a defini 

problema pe care o au în raport cu biblioteca.  Este necesar să trecem dincolo de suprafața lucrurilor, să 

pătrundem mai adânc, să identificăm nevoile latente, pe care nici măcar ei înșiși nu le conștientizează. 

Metodele principale utilizate pentru înțelegerea profundă a nevoilor celor pentru care demarăm 

procesul sunt  interviurile cu utilizatorii, interviurile cu experți, observația, imersiunea, experiențele 

analoage/similare. Aplicarea acestora  este la latitudinea echipei, în funcție  de proiectul pentru care se face 

designul19. 

2.OBSERVAȚIA este una dintre cele mai importante metode din gândirea design deoarece îți permite să 

identifici ceea ce utilizatorii noștri nu spun sau nu fac. Din diferite motive, oamenii una spun și alta fac sau 

intuiesc ce răspuns aștepți de la ei și pe acela ți-l livrează. Prin observație încercăm să ascultăm ce spun, 

                                                           
17 remarca uneia dintre echipele de la Biblioteca Publică din Chicago despre munca lor de cercetare în cadrul 
proiectului de implementare a metodei design thinking în biblioteca lor 
18 Tim Brown, op. cit ( supra nota 15), p. 80 
19 IDEO, Design Thinking for Libraries. A toolkit for patron-centred design, p. 34-40, la adresa 
http://designthinkingforlibraries.com/; 

http://designthinkingforlibraries.com/


13 
 

ce fac  utilizatorii noștri și mai ales ce fac și ce NU fac oamenii,  în mediul lor obișnuit (la școală, la serviciu, 

acasă, la locul de joacă, în bibliotecă). Ne dorim să aflăm mai multe despre comportamentul20 utilizatorilor 

noștri Nu trebuie decât să fim foarte atenți, să ținem ochii deschiși și să notăm toate acestea, acordând  

importanță calității informațiilor pe care le vom obține și nu cantității21. 

3. EMPATIA   sau să învățăm de la utilizatori privind prin ochii lor, punându-ne în pielea lor.  

Tot ceea ce facem în această etapă a procesului de gândire asupra designului are drept scop să ne facă să 

pătrundem cât mai adânc în miezul nevoilor reale ale utilizatorilor noștri. Gândirea design este profund 

centrată pe om, este esența ei. Bibliotecarii își proiectează întreaga activitate în jurul oamenilor, pentru 

oameni, astfel încât empatia cu utilizatorii trebuie exersată permanent. Imersiunea sau utilizarea 

experiențelor analoage sunt foarte utile în atingerea empatiei și impresiile puternice pe care le pot lăsa după 

aplicarea lor vor avea darul de a conduce la oferte noi, proaspete. 

Imersiunea este o metodă folosită de etnografi ce presupune observarea participativă și este una dintre cele 

mai bune modalități de a crea empatie22. Metoda presupune să observi grupul din interiorul său, cu alte 

cuvinte să trăiești o perioadă de timp împreună cu grupul pe care  îl studiezi. Pentru noi poate fi de ajuns să 

încercăm să ne punem în situația utilizatorului și să fim utilizatori ai bibliotecii din această perspectivă. 

Impresiile și observațiile strânse prin această metodă permit o privire din afară, proaspătă asupra bibliotecii 

și a serviciilor oferite. 

 

                                                           
20 Comportamentul utilizatorilor noștri ne furnizează indicii în legătură cu gama lor de nevoi nesatisfăcute,  Tim 
Brown, op.cit. (supra nota 15), p. 53 
21 21IDEO, Design Thinking for Libraries. A toolkit for patron-centred design, p. 38, la adresa 
http://designthinkingforlibraries.com/, Tim Brown, Change by design. Cum transformă gândirea specifică 
designului organizațiile și inspiră inovația, Ed. Publica 2012, p. 58 
22 “Empatia este obiceiul mental care ne determină să vedem în oamni mai mult decât niște cobia sau deviații 
standard”, Tim Brown, op.cit. (supra nota 15), p. 62 

Camera de urgențe 

Proiect design IDEO – Centrul de Sănătate  SSM DePaul din Saint Loius: 

Unul dintre membrii echipei, Kristian Simsarian, a dorit să trăiască experiența pacientului de la 

internare până la externare, așa că a simulat o rană  și și-a început cercetarea pornind din  

camera de urgențe. A înregistrat experimentul, spațiile prin care a fost condus și-a povestit stările 

prin care a trecut: frustrarea produsă de așteptare, nesiguranță, incertitudine. După analiza 

materialului, echipa a înțeles că provocarea devenise găsirea echilibrului între preocupările 

legitime ale spitalului referitoare la sarcinile medicale și administrative și atitudinea empatică față 

de pacienții,  pentru care, împreună cu personalul medical au dezvoltat un program destinat 

exploatării oportunităților de îmbunătățire a experienței oamenilor care ajung la camera de 

urgențe. 

Tim Brown, Change by design. Cum transformă gândirea specifică designului organizațiile și inspiră inovația, Ed. 

Publica 2012, p. 65-67 

http://designthinkingforlibraries.com/
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Experiențele analoage/similare oferă prilejul de a ieși din mediul tău prin studierea unor medii similare, 

apropiate de cele pentru care construiești ideea de proiect. 

Medii de experimentat în funcție de domeniul ales pentru care proiectezi ideea inovativă 

Domeniul Medii similare  Ce să observi 

Servicii 
educaționale 

Explorează o 
școală, o 
universitate 

Săli de clasă – design, ce îți place , ce nu îți place, cum te face 
să te simți acest mediu, ce ai schimba 

Relațiile cu 
utilizatorii 
(comunicare, 
împrumut, 
referințe) 

Explorează într-o 
cafenea, într-un 
magazin, la un 
furnizor de utilități 

Cum se comportă ospătarul (este amabil, este plictisit, 
mulțumește, atenția acordată clientului), cât de repede 
regăsești articolele căutate în magazin, timpul de așteptare 
pentru plata cumpărăturilor, reacții la situații neprevăzute  
(deteriorarea neintenționată a unui produs). La furnizorul de 
utilități cum funcționează biroul de informații, obții informațiile 
dorite, în cât timp, corectitudinea răspunsurilor primite, cum își 
tratează clienții 

Spațiile fizice ale 
bibliotecii 

Explorează alte 
biblioteci, librării, 
centre culturale, 
muzee, orice spații  

Cum sunt amenajate, iluminat, facilitățile pentru public, 
semnalizarea în spațiile respective etc 

 

Interviul cu utilizatorii trebuie să aibă în vedere reprezentanți din grupurile pentru care se proiectează 

ideea, inclusiv a celor aflați la extreme (cei fideli, dar și non-utilizatori, sceptici – de la ei poți afla multe 

informații relevante și de calitate). Este important ca întâlnirea să fie planificată de la modul în care vrem să 

interacționăm cu utilizatorii, unde ne vom întâlni cu persoanele identificate, durata întâlnirii (45-60 minute 

recomandat) până la întrebările care vor fi adresate.   

Interviul va urmări obiective precise pentru a afla cât mai multe informații necesare pentru proiectul 

pe care vreți să îl realizați. Faceți un plan de interviu și pregătiți întrebările pe care le veți pune. În timpul 

întâlnirii ascultați cu atenție, stabiliți o relație de încredere cu persoanele intervievate, gradați intensitatea 

întrebărilor de la suprafață spre profunzime și observați cu atenție reacțiile, studiați limbajul trupului pentru a 

surprinde nuanțele răspunsurilor. Sunt multe de urmărit în timpul interviului, astfel încât o echipă de interviu 

optimă ar trebui să aibă trei persoane: una va conduce interviul, conform listei de întrebări pregătite dinainte, 

o alta va nota (înregistra audio-video, va face fotografii) răspunsurile, iar a treia persoană se va ocupa de 

observarea cu atenție a persoanelor intervievate și a mediului (va urmări limbajul trupului, nuanțele 

răspunsurilor, va fi atent la se spune, cum spune, încercând să identifice ceea ce nu spune persoana din fața 

sa). 

 

Tipuri de 
întrebări 

Exemple de întrebări Observații 

De început Ce vârstă aveți ?  

 Cu ce vă ocupați/ce lucrați?  
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 Aveți copii? Întrebările și modul de adresare nu trebuie să fie nici prea 
intime, nici distante, nu judecăm, doar încercăm să aflăm 
mai multe despre cel din fața noastră 

Întrebări 
simple, cu 
caracter 
general 

Când ați fost ultima dată la 
bibliotecă? 

Nu judecăm, doar încercăm să aflăm mai multe despre 
cel din fața noastră 

 Când ați folosit ultima dată 
serviciul....? 

Numiți serviciul despre care vă informați, dar nu folosiți 
expresii prea apropiate de sfera profesională. Oamenii vin 
la bibliotecă să împrumute cărți sau să participe la cursuri, 
însă nu le identifică drept servicii de împrumut la domiciliu 
sau servicii educaționale 

 Cum vi se pare spațiul 
bibliotecii? 

Puteți încerca să aprofundați. De ce îi place? De ce nu îi 
place? De ce s-a simțit bine în spațiul X din bibliotecă? De 
ce ...? De ce...? 

Întrebări de 
profunzime  

Ce vă place să faceți în 
timpul liber? 

Prin răspunsurile la aceste întrebările de acest tip 
încercăm să ne înțelegem mai bine utilizatorii, ce aspirații 
au, care sunt temerile lor, dorințele lor 

 Ce v-ați dori  să faceți?  

 Care este cea mai 
frumoasă/neplăcută 
amintire legată de ....? 

Puteți pătrunde și mai adânc în cunoașterea 
interlocutorului prin metoda celor 5 De ce? Pornind de la 
răspuns, încercați să întrebați de 5 ori la rând de ce?  

 Puteți să îmi spuneți ce 
înțelegeți prin...? 

 

 Care sunt aspirațiile 
dumneavoastră? 

 

 

După finalizarea interviului membrii echipei vor reflecta asupra răspunsurilor la întrebări, reacțiilor persoanei 

intervievate și vor nota primele cinci observații esențiale intuite (în engleză insights) din acestea. Gândirea 

design este vizuală și creativă, astfel încât notarea acestor idei pe post-it uri face parte din proces. Cele cinci 

idei vor fi notate pe post-it- uri pentru fiecare persoană intervievată și se vor lipi pe tabla  de lucru pentru a fi 

folosite în etapa a doua a procesului – ideația23. 

4. Documentarea. Etapa inspirației este o explorare activă gândită și planificată, toate informațiile și 

observațiile surprinse în această etapă trebuie să fie documentate și apoi  arhivate de persoana din echipă 

desemnată pentru această activitate (indiferent unde și în ce mod va fi arhivată informația rezultată din 

această etapă – pe computer, în dosare, ea trebuie să fie organizată, ca să poată fi ușor regăsită). 

5 Pune întrebarea potrivită: CUM AM PUTEA...?  Întrebarea potrivită se referă la faptul că este necesar să 

fim realiști, să nu uită de constrângerile legate de buget, resursele materiale necesare, echipă și timpul alocat, 

astfel încât să profităm de provocările identificate pentru a le transforma în oportunități fezabile, care pot fi 

realizate. 

                                                           
23 IDEO, Design Thinking for Libraries. A toolkit for patron-centred design, pp. 33-43, la adresa 
http://designthinkingforlibraries.com/ 

http://designthinkingforlibraries.com/
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Experiența Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj.  Primul contact al echipei noastre cu metodologia 

gândirii design s-a produs în anul 2015 și a beneficiat de asistența Fundației Progress. Echipa noastră a 

învățat făcând în atelierul de Human Centred Design la care au participat bibliotecarii din Biroul Comunicarea 

Colecțiilor și din Compartimentul Programe, Formare profesională. Au rezultat 4 echipe, care în timp au 

dezvoltat 4 probleme de design. 

Proiect 1. Mediateca -  domeniul ales au fost serviciile oferite de două dintre secțiile care nu se află în același 

spațiu. Grupul țintă au fost tinerii. Nevoi identificate – vizionare filme, audiții muzicale, boarding games. 

Proiect 2. RadioTELL – domeniul ales – servicii pentru voluntari, tineri 15-19 ani. Nevoi identificate – 

informare culturală, pe teme turistice, comunicare, dezvoltare personală (experiență).  

Proiect 3. Ludoteca – domeniul ales spațiul (inclusiv curtea interioară a bibliotecii), grupul țintă copii 6-12 ani. 

Nevoi identificate – învățare prin joacă, spațiu mai atractiv, activități în aer liber 

Proiect 4. Cartea mobilă – domeniul ales – servicii pentru grupuri vulnerabile. Nevoi identificate – acces la 

lectură, informare, integrare, socializare. 

După definirea problemei de design cele 4 echipe au continuat explorarea pentru identificarea nevoilor 

profunde prin observație, experiențe analoage/similare, interviuri cu experți. Au observat comportamentele 

utilizatorilor, și-au notat informațiile observate, dar explorarea nu s-a oprit aici, au trăit  experiențe similare 

cu ceea ce propuneau să ofere în vizitele făcute la bancă, la direcția de taxe și impozite, cafenea, muzeu, 

hotel, direcția de pașapoarte. Echipa proiectului Cartea mobilă a discutat cu experții Direcției de Asistență 

Socială și s-a îndreptat spre nevoile persoanelor vârstnice cu  deficiențe ușoare, instituționalizate în centre 

de asistență. 
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IDEAȚIA 

 

Spațiul ideației este zona în care tot ceea ce am descoperit se transformă în idei24, care vor deveni 

soluții la problemele identificate. 

Ideația este etapa în care se generează idei de rezolvare inovativă a problemei/nevoii 

principale/importante care a fost identificată pentru a ajunge la soluția care va deveni tangibilă (prototipul) și 

va putea fi testată. Este etapa care va consuma cel mai mult timp și trebuie să treacă prin câțiva pași: analiza 

și sinteza informațiilor obținute pentru definirea problemei/nevoii principale/importante, brainstorming pentru 

generarea de soluții de răspuns la întrebarea CUM AM PUTEA  ...?, conceptul soluției găsite și transformarea 

acestuia în prototip ce va fi verificat și validat.  

1.Analiza și sinteza informațiilor obținute pentru definirea problemei principale.   

În etapa de inspirație am empatizat cu cei cărora vrem să le oferim un răspuns mai bun la nevoile pe care 

le-am intuit, despre care am strâns informații detaliate referitoare la comportament - ce spun, ce fac, ce simt, 

ce gândesc. Informațiile culese în etapa de observație trebuie împărtășite în echipa de proiect cu scopul de 

a pătrunde mai adânc în problemele identificate din perspectiva utilizatorului, scopul fiind să intuim corect 

problema pentru care vrem să aducem o schimbare și să o putem defini clar.  

 

 

                                                           
24 Tim Brown, op.cit. (supra nota 15), p. 80 
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În final vom obține o înțelegere mai bună a temei de la care am pornit în identificarea nevoilor 

profunde ale utilizatorilor noștri și va rezulta definirea problemei pentru care am putea produce o soluție 

viabilă și fezabilă. Pentru identificarea nevoii/problemei va trebui să dăm  dovadă de intuiție, să nu ne oprim 

la lucruri evidente, să alegem provocarea care generează oportunități și a fost recunoscută ca fiind 

importantă de toți membrii echipei. 

Definirea problemei/nevoii nu trebuie să fie nici prea largă, nici prea îngustă, astfel încât să putem  găsi soluții 

punând  întrebarea CUM AM PUTEA... ?  

Experiența Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj 

Impresiile din experiența directă pe care au trăit-o în  etapa de inspirație când echipele au explorat și 

studierea altor spații, studierea serviciilor care le-au fost oferite în spațiile publice vizitate le-a rafinat oferta, 

iar echipele și-au definit mai bine nevoile pentru care să ofere soluții. 

 Problema identificată inițial Problema după 
etapa de inspirație 

CUM AM PUTEA...? 

Proiect 1. 
Mediateca 

Tinerii care vin la Sala de lectură, după 
studiu vor să vizioneze filme, să 
asculte muzică sau să joace jocuri de 
tablă, dar nu o pot face în spațiul 
multifuncțional al Sălii de lectură pentru 
că nu este amenajat, iar documentele 
audio-video sunt în Secția de Artă 

Adolescenții au nevoie 
de un  program de 
socializare  

Cum am putea să 
realizăm un  club  de 
socializare pentru 
adolescenți?  

Proiect.2. 
RadioTELL 

Tinerii vor să comunice, să de 
informeze (despre evenimente 
culturale, noutăți din colecții), să se 
dezvolte în mod responsabil, iar 
programele propuse nu reușesc să o 
facă suficient 

Voluntarii doresc să 
dobândească   
experiență și să 
comunice asta 

Cum am putea oferi 
experiență tinerilor 
implicându-i într-un 
program de radio? 

Proiect 3.  Copiii au nevoie de un spațiu mai 
atractiv în bibliotecă și în curtea 
acesteia pentru a învăța prin joacă 

Copiilor de 6-12 ani au 
nevoie de mai multe 
activități ludice în 
spațiul bibliotecii. 

Cum am putea 
amenaja curtea 
bibliotecii pentru copii? 

Proiect 4 Persoanele din grupuri vulnerabile au 
nevoie de informare, de socializare și 
integrare, dar nu au sprijin să ajungă la 
serviciile bibliotecii. 

Persoanele 
instituționalizate au 
nevoie de atenție și 
informare 

Cum am putea realiza o 
relație constantă cu 
persoanele 
instituționalizate? 

 

 Poate că experiența noastră pare neinteresantă privind asupra problemelor și nevoilor identificate 

de echipele de proiect. Da, nu sunt probleme sau nevoi necunoscute pentru bibliotecari sau pentru societate 

și poate sunt încă stângaci formulate, însă este important că am încercat să trecem dincolo de suprafață, 
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dincolo de spațiul frumos și comod din bibliotecile noastre și dorim să aducem inovație în relația noastră cu 

utilizatorii noștri.  

Găsirea soluției inovative nu trebuie să pună o mare presiune pe noi. Inovație nu înseamnă doar 

descoperiri tehnologice, științifice, servicii ultramoderne. Trebuie să privim inovația în contextul în care 

se produce.  Nu căutarea strictă a noutății/inovației soluției identificate este semnificativă, ci modul în care 

sunt îmbinate mai multe demersuri creative de intervenție pentru a transforma nevoile identificate în 

oportunități de a propune servicii, produse, spații noi.. 

2. Întrebarea  potrivită CUM AM PUTEA...? 

După ce am ales problema principală asupra căreia vrem să ne oprim pentru a genera soluții, e timpul pentru 

o furtună de idei care pot să răspundă la întrebarea CUM AM PUTEA...?   

În gândirea din perspectiva designului este important să ajungem la dozajul potrivit în formularea întrebării 

potrivite Cum am putea ...?, iar aceasta nu trebuie să fie nici prea generală, dar nici prea îngustă, de nișă.  

Trebuie să fim selectivi, să revedem întrebările formulate, să le reformulăm, dacă este cazul și să alegem 

pentru brainstorming acele întrebări care au potențial de a genera soluții variate. 

Prea generală Prea îngustă Potrivită 

Cum am putea să aducem 
grupurile vulnerabile în 
bibliotecă? 

Cum am putea oferi bătrânilor 
instituționalizați atenție? 

Cum am putea face un serviciu de 
lectură publică în căminele pentru 
vârstnici?  

 

3. Brainstorming 

“Pentru a avea o idee bună trebuie să ai o mulțime de idei”  

Linus Pauling 

Metoda brainstorming ajuta echipa să fie creativă și să propună multe idei, situații posibile și să facă 

propuneri pentru rezolvarea problemei25.  

Sesiunea de brainstorming a echipei trebuie bine organizată: timp de lucru, subiectele de discuție, 

materiale necesare, un facilitator regulile de desfășurare. Timpul alocat nu trebuie să  fie îndelungat,  în 

general 45-60 minute. Întrebările selectate pentru întâlnire se scriu pe notițe și sunt expuse astfel încât să fie 

vizibile pentru toți participanții, fiecărei întrebări i se stabilește un timp de lucru pentru generarea de idei.  Se 

distribuie materialele necesare pentru notarea ideilor (foi de notat, post-it- uri, instrumente de scris). 

Facilitatorul sesiunii explică  scopul întâlnirii, introduce subiectele, anunță regulile brainstormingului, asigură 

o atmosferă energică, dinamică, schimbă temele întrebărilor după timpul stabilit.  

Brainstormingul se desfășoară după reguli. Deși în fiecare organizație pot fi create propriile reguli, 

este bine să nu uităm: într-o sesiune de brainstorming: nu judecăm ideile generate, fiecare are dreptul să se 

exprime, însă vorbim pe rând, rămânem la subiectul discutat și generăm cât mai multe idei (cantitate). 

Organizația IDEO, care a dezvoltat manualul de design thinking pentru biblioteci se conduce în acest demers 

                                                           
25 IDEO, op. cit. ( vezi nota 15), pp. 59-65, la adresa http://designthinkingforlibraries.com/ 

http://designthinkingforlibraries.com/
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după 7 reguli, pe care le are afișate pe pereții birourilor. Dintre  acestea, cele mai interesante de aplicat 

pentru demersul de a construi creativ  noi servicii, produce, spații mi se par încurajarea ideilor mai puțin 

obișnuite/nebunești, fii vizual!, dar și construiește plecând de la ideile altora.26 

În consecință, în timpul sesiunii să ne dezlănțuim creativitatea, să notăm ideile – în scris sau prin 

desene, schițe, alte elemente vizuale astfel încât să le  exprimăm mai bine, să rămânem optimiști și 

concentrați asupra subiectului. Brainstormingul, realizat cu grijă și cu atenție va permite membrilor echipei 

să îți descătușeze creativitatea, să propună soluții, să gândească vizual, va energiza echipa și o va aduce 

mai aproape de momentul întrupării ideii, de materializarea ei.  

În funcție de problemele propuse pentru a găsi soluții, la sesiunea de brainstorming puteți coopta, 

pe lângă nucleul echipei care se ocupă de proiectul de design, persoane din afară – alți bibliotecari, utilizatori, 

experți în diferite domenii. Ideile de soluții generate de aceștia pot aduce o perspectivă mai bună de rezolvare 

a problemei care va putea fi cuprinsă în conceptul soluției și ulterior în prototipul realizat. 

După Tim Brown, gânditorul asupra designului practică un schimb ritmic între gândirea convergentă 

(a face alegeri) și gândirea divergentă (a crea alegeri)27. Sesiunea de brainstorming a permis participanților 

să creeze alegeri, au fost generate multe idei de rezolvare a problemelor, iar pentru a merge mai departe 

este necesară aplicarea unui nou filtru – să facem alegeri. 

La finalul sesiunii de brainstorming, păstrați timp pentru a identifica clustere, idei comune ale soluțiilor 

la problemele discutate. Rezultatul acestei etape trebuie să fie vizibil tuturor participanților (notițele se vor 

afișa grupate pe clustere pe peretele/spațiul de lucru) fiindcă va trebui aleasă soluția determinantă, aceea 

asupra căreia se vor concentra eforturile în continuare. Întregul proces de gândire design este realizat în 

echipă, acum membrii echipei vor “vota” pentru a alege soluția.  

O metodă de alegere este testul fluturelui, conceput de Bill Moggridge: idele generate scrise pe post-

it –uri sunt plasate pe peretele/spațiul de lucru, fiecare participant primește un număr mic de post-it –uri 

(„buletine de vot”) pe care le va atașa ideilor care în opinia sa ar trebui dezvoltate. Rezultatul este că unele 

idei vor atrage mai mulți „fluturi” decât altele, astfel că se realizează consensul necesar, echipa ajunge la un 

punct convergent, oprindu-se la cea mai bună soluție28 

3. Conceptul  sau  harta punerii în practică a soluției identificate pentru  problema utilizatorilor, cuprinde tot 

ceea ce am aflat până acum: 

-  cine sunt utilizatorii pentru care proiectăm,  

- ce îi caracterizează,  ce nevoi au 

- cum află despre propunerea noastră, cum îi atragem,  

                                                           
26 IDEO, Design Thinking for Libraries. A toolkit for patron-centred design, pp. 59-65, la adresa 
http://designthinkingforlibraries.com/,  pp. 59-65, IDEO org,, The Fild Guide to Human - Centred Design 2015, 
pp.94-95, Tim Brown, Change by design. Cum transformă gândirea specifică designului organizațiile și inspiră 
inovația, Ed. Publica 2012, p. 95 
27 Tim Brown, op. cit (supra nota 15), p. 84 
28 ibidem, p. 101 

http://designthinkingforlibraries.com/
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- cum vor începe efectiv să folosească serviciul nostru, spațiul nostru 

- ce alte resurse mai sunt necesare, pe cine mai implicăm 

- care va fi reacția utilizatorilor când vor experimenta oferta noastră 

- ce oferă propunerea noastră utilizatorilor pe termen lung 

- vor promova  propunerea noastră? 

Toate acestea vor fi scrise pe o foaie de flipchart  și constituie baza pe care se va realiza prototipul 

soluției propuse, care poate lua forma unui serviciu nou sau îmbunătățit, a unui produs nou, a unui spațiu 

atractiv ce va fi amenajat sau construit. 

    

4. Prototipul 

“Dă greș devreme, pentru a reuși cât mai curând”29 

     Sloganul IDEO 

Prototipul este întruparea fizică a  soluției identificate pentru nevoia utilizatorilor. Pasul spre 

realizarea prototipului deschide calea spre experimentare, arată disponibilitatea organizației, a bibliotecilor 

în cazul nostru, de a face progrese, iar prin încercări succesive se ajunge la inovație.  Un prototip de succes 

nu este unul perfect, ci unul din care putem învăța ceva despre obiectivele și ofertele noastre, inclusiv depre 

noi înșine. Scopul primului prototip este de a înțelege dacă o idee are valoare funcțională sau nu30. 

“Să gândim cu degetele” 

David Kelley 

Nu este un produs finit, așa încât nu este necesar să implice materiale scumpe și nici mult timp 

pentru a fi realizat. Se folosesc materiale primare, ieftine și ușor de manevrat – carton, lipici, foarfece, hârtie, 

lemn, obiecte și materiale din preajmă, “orice poate fi lipit cu adeziv, bandă izolatoare sau poate fi capsat”31. 

Optim ar fi ca primul prototip să apară la finalul uni zile de lucru sau al unei săptămâni . 

Forma în care se prezintă prototipul nu este importantă, atâta timp cât reflectă fizic modul în care 

soluția va fi pusă în practică. Putem avea machete, putem folosi jocul de rol, putem povesti folosind metoda 

storyboards. Scopul prototipului este să facem ideea tangibilă, astfel încât să o putem testa32.  

După realizarea prototipului trebuie să îl prezentăm utilizatorilor, celor pentru care am produs 

modelul pentru a primi feedback.  Solicitarea feedback-ului este esențială în faza de ideație pentru că ajută 

                                                           
29 Tim Brown, op.cit. (supra nota 15), p. 29 
30 Tim Brown, ibidem, p. 109, 125 
31 Ibidem, p.108, Inspirațional este  exemplul realizării de către Douglas Dayton și Jim Yurchenko de la IDEO a 
prototipului primului mouse Apple Computer, care a fost realizat din bila unui deodorant roll-on care a fost atașată 
la o caserolă de plastic pentru unt. 
32 Mai multe informații despre prototipuri în IDEO, Design Thinking for Libraries. A toolkit for patron-centred 
design, pp. 59-65, la adresa http://designthinkingforlibraries.com/,  pp. 67-77 

http://designthinkingforlibraries.com/
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la redefinirea designului pe care se bazează proiectul. Toate observațiile primite la prezentarea prototipului 

vor trebui notate, împărtășite cu echipa pentru a le integra în noua propunere ce poate lua forma unui  nou 

prototip sau un proiect pilot. 

 

Experiența Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj 

Proiect 1. Mediateca  

 

 

 

 

Proiect 2. RadioTELL  

 

 

 

Prototipul radioului bibliotecii, RadioTell 

realizat de Diana Lăcătușu, Viorel Surdoiu, 

Marinela Csolti, Lucian Dobroiu. 

RadioTell este un post care difuzează pe 

internet, știri, informații despre turismul local, 

informații despre evenimente culturale, noutăți 

editoriale intrate în bibliotecă – Flash book, 

interviuri, muzică. 

Sunt 2 coordonatori ai activităților din 

bibliotecă, iar materialele de difuzat se 

realizează de tineri, voluntari ai bibliotecii, alți 

colaboratori 

Prototipul Mediatecii cu de toate 

realizat de Gabriela Bărăscu, Adina 

Căpitănescu, Simona Pătrașcu 

Întâlniri  muzică, vizionare de filme 

sau jocuri în spațiul multifuncțional 

al sălii de lectură.  
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Proiect 4. Cartea mobilă  

 

 

 

 Prototipurile create de echipele de bibliotecari din Biblioteca Județeană „Christian Tell” au fost testate 

prin interviuri stradale cu utilizatori și potențiali utilizatori, care au oferit feedback propunerilor de servicii pe 

care aceștia le-au prezentat.  

Pentru Mediateca cu de toate s-a sugerat ca întâlnirile să  fie după amiaza, să se aleagă o zi anume 

din săptămână și să fie comunicate foarte bine. Pentru RadioTell și-a oferit sprijinul o cafenea frecventată de 

tinerii din Târgu Jiu care dorea să difuzeze parțial programul radioului, 2 ore, s-a sugerat că în program ar fi 

potrivite concursuri și o zi dedicată copilăriei. Ludoteca a primit feedback de la părinți, care au dorit să aibă 

un loc special amenajat din care să-și supravegheze/aștepte copiii în timpul activităților din bibliotecă. Cartea 

mobilă a primit feedback de la experți, care s-au arătat interesați de un astfel de serviciu în 2 cămine de 

bătrâni, alte persoane au fost dispuse să participe voluntar la activitățile de lectură pentru persoanele 

instituționalizate sau la activități de socializare. 

 

Prototipul spațiului  Filialei pentru Copii realizat 

de Luiza Sandu, Corina Mocescu, Carmen Curcă.  

Biblioteca este un castel în curtea căruia sunt 

tobogane și alte spații de joacă pentru copii, iar 

în  clădirea bibliotecii se creează spațiu pentru 

ludotecă: rafturi special amenajate pentru 

păstrarea jocurilor educative și spații atractive 

pentru activități  

Prototip Cartea Mobilă realizat de 

Roxana Ungureanu, Anca Vintilă și 

Daniela Vâlceanu. 

Serviciu de bibliotecă mobilă, 

lecturi și activități de socializare 

pentru persoane adulte 

instituționalizate.  
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IMPLEMENTAREA 

 

Spațiul implementării este zona în care cele mai bune idei sunt dezvoltate într-un plan de acțiune 

concret și pe deplin articulat33. 

Iterația/Implementarea este etapa în care ideile noastre evoluează pe baza feedback-ului primit de 

la cei pentru care am proiectat, utilizatorii finali. Procesul se bazează pe prototipizare și experimentare, 

colectarea feedbackului și  nu este unul liniar, putem oricând să ne întoarcem la etapele anterioare pentru a  

fi siguri că evoluează. Nu trebuie să așteptăm rezultate imediate, este nevoie de mai multe runde de iterație 

pentru ca ideile noastre să fie gata de implementare.  

Dacă nu am învățat să avem RĂBDARE până acum, e timpul să o facem. Este nevoie de mult timp 

până o idee poate fi comunicată cu suficientă claritate, încât să dobândească acceptarea la toate nivelurile 

organizației și capacitatea de a demonstra că va funcționa pe piața căreia îi este destinată34. 

În acest stadiu al procesului ideile evoluează prin realizarea de prototipuri (evoluate față de primul 

prototip realizat prin integrarea feedback-ului colectat), proiecte pilot și implementarea ofertei în sistem. 

1.Prototipurile din această etapă sunt rezultatul integrării feedback-ului colectat.  Feedbackul ajută să verifici 

și să validezi ideea, să o faci mai bună, iar asta nu înseamnă că ideea este bună sau rea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Tim Brown, op.cit.(supra nota 15), p. 80 
34 Ibidem, p. 127 

FEEDBACK 

FEEDBACKUL contribuie în mod esențial la concretizarea ideii în 

soluția ce va fi implementată. Este important să fie primit așa cum 

este, pozitiv sau negativ, pentru că doar așa ne putem îmbunătăți  

produsul sau serviciul pe care îl vom oferi.  Receptarea corectă a 

sugestiilor, impresiilor  celor cărora le prezentăm prototipul  

creează oportunitatea de a descoperi noi idei, superioare fără 

costuri suplimentare. 
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Colectarea feedbackului 

Metoda interviului poate fi folosită din nou, iar pentru un feedback de calitate este important să invităm 

participanții la interviu să fie onești și deschiși (să nu se sfiască să spună ce nu le place), să încurajăm 

discuția de pe o poziție neutră, dar să fim capabili să ne adaptăm cât de mult putem, astfel încât să fie un 

efort constructiv.  

 

PREGĂTIREA 
INTERVIULUI 

CRITERII PENTRU PREGĂTIREA 
INTERVIULUI 

ACȚIUNI  

Cadrul interviului Informal, familiar 
Contextul în care prototipul va fi utilizat 
 

Alegi cadrul potrivit pentru obiectivul 
urmărit 

Alegerea 
elementelor ce 
vor fi testate 

Cum percep ideea ta? 
Cum poate ajunge informația despre 
ideea ta la ei? 
Ce lipsește prototipului tău? 
Este ușor de recunoscut? 
  

Selectezi subiectul interviului 

Selectarea 
participanților la 
interviu 

Persoane care te-au mai sprijinit cu 
feedback în dezvoltarea prototipului 
Persoane care nu au luat contact cu 
prototipul 

Întocmești lista participanților 

Planificarea 
interacțiunilor și 
logisticii 

Prototipul este prezentat dinainte spre a 
fi folosit sau este prezentat atunci.  

Selectezi locul de întâlnire, realizezi lista 
de întrebări 

Alegerea 
întrebărilor de 
deschidere 

Întrebări ușoare, stabilirea unei 
atmosfere de încredere 

Lista de întrebări 

Stimularea 
răspunsurilor 
constructive 

Formularea întrebărilor să conducă la 
răspunsuri privind impactul ideii asupra 
respondentului, la schimbările pe care 
ar vrea să le facă, la îmbunătățirile pe 
care le-ar aduce 

Lista de întrebări  -  pornește de la 
impresia generală pe care o lasă 
prototipul și  continuă spre zona în care 
răspunsurile devin constructive, astfel 
încât să îți îmbunătățească ideea 

 

 

La finalul sesiunii de feedback împărtășim cu membrii echipei toate informațiile obținute, impresiile 

subtile, reacțiile participanților. Scopul este să grupăm rezultatele  obținute pe categorii: percepții pozitive, 

sugestii de îmbunătățire, în funcție de ce am urmărit. După evaluarea relevanței informațiilor obținute se vor 
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desprinde schimbările prioritare pe care trebuie să le faci prototipului tău pentru a răspunde mai bine nevoilor 

utilizatorilor35. 

2.Proiectul pilot se situează între prototip și implementarea propriu-zisă a ideii de design. Proiectul pilot 

testează o ipoteză, răspunde la câteva întrebări cheie (referitoare la ce vrei să înveți pentru a îmbunătăți 

ideea, care părți sunt neclare în punerea ideii în practică, care sunt ipotezele pentru punerea ideilor în 

practică) se desfășoară într-un context relevant, necesită resurse și se desfășoară după un plan. 

Lansarea unui proiect pilot are avantajul de a aduce feedback imediat, îți dă ocazia să identifici 

aspecte la care nu te-ai gândit (pozitive și negative). După derularea unui pilot înveți ce au apreciat utilizatorii 

cel mai mult, cum i-ai convins să se alăture ideii tale, identifici  participanții care vor să se implice și pe cei 

care nu sunt implicați, ce nu a mers și către ce nevoi trebuie să te apleci în continuare. Notează-ți toate 

aceste informații și identifică următorii pași pentru a ajunge efectiv la implementare. 

3. Implementarea. Momentul în care prototipul îmbunătățit a devenit produs, serviciu, program inovativ este 

funcțional,  poate fi comunicat și este livrat utilizatorilor.  

Bibliotecile publice lucrează pentru oameni și împreună cu ei, iar momentul implementării soluției 

inovative pe care am produs-o folosind metodologia gândirii design este esențial dacă vrem ca utilizatorii 

noștri să trăiască adevărate experiențe alături de noi. Gusturile oamenilor s-au schimbat, nu mai sunt atrași 

doar de funcționalitatea lucrurilor, ei își doresc să trăiască o experiență.  Asistăm astăzi la o modificare 

fundamentală a modului în care percepem lumea, iar mutația s-a produs de la dimensiunea predominant 

funcțională la cea preponderent emoțională. Inovația este “o idee bună, executată bine”. Chiar dacă ideea 

funcționează, ea poate fi compromisă dacă experiența care o însoțește nu este concepută cu aceeași 

atenție36.  

Bibliotecile publice joacă un rol major în livrarea experiențelor pentru utilizatorii lor, iar bibliotecarii 

pot face ca acestea să fie semnificative și memorabile dacă au grijă  până în detaliu la modul în care oferă 

serviciile, produsele, programele inovative.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 IDEO, Design Thinking for Libraries. A toolkit for patron-centred design, pp. 59-65, la adresa 
http://designthinkingforlibraries.com/,  pp. 84-87 
36 Tim Brown, op.cit. (supra nota 15), p. 130-136 
 

Oamenii își doresc să trăiască experiențe! 

Lanțului hotelier Four Seasons , recunoscut pentru anticiparea nevoilor 

clienților, investește în pregătirea personalului , printr-un program aparte, de 

care beneficiază angajații calificați la doar șase luni de serviciu: pe durata 

unui sejur, aceștia  trăiesc experiența de a fi cazați într-un hotel de lux în 

oricare din proprietățile deținute. Din calitatea de oaspeți ai hotelului Four 

Seasons, „angajații apreciază direct semnificația ospitalității și sunt motivați 

să ofere ulterior cea mai bună și empatică experiență posibilă”. 

Tim Brown, Change by design. Cum transformă gândirea specifică designului organizațiile și inspiră inovația, Ed. 

Publica 2012, p. 142 

http://designthinkingforlibraries.com/
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Experiența Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj 

Echipa noastră de bibliotecari a pornit la drum cu patru provocări de design, însă unele au rămas 

doar în faza de prototip. În proiectul Mediateca (cu de toate) s-au pilotat câteva întâlniri pentru vizionarea de 

filme, însă în spațiul multifuncțional al sălii de lectură am adăugat o colecție importantă de boarding games 

pe care tinerii le folosesc când fac pauze de studiu. RadioTell este încă un prototip pentru că nu am avut la 

dispoziție un spațiu potrivit din care să se poată emite dimineața și seara, așa cum primiseră feedback de la 

potențialii utilizatori.   

CARTEA MOBILĂ a devenit ’’Biblioteca, o fereastră către suflet”, un pilot în care am pus 

accentul pe activități de voluntariat cu scopul de a  înfrumuseța viața persoanelor vârstnice și cu handicap 

locomotor, ajutându-i să devină mai activi, să-și regăsească sentimentul importanței și respectul de sine. 

Pentru rafinarea primului prototip s-a continuat cercetarea în două cămine în care sunt instituționalizate 

aproximativ 130 persoane vârstnice.  Personalul centrelor (asistenți sociali, educatori) s-au arătat interesați, 

erau dispuși să citească între 2- 4 ore pe zi din cărțile pe care biblioteca le-ar fi adus spre împrumut, exista 

interes pentru lectură individuală sau asistată și din partea persoanelor vârstnice. Pentru reușita proiectului 

am încheiat un parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, în coordonarea căreia 

funcționează căminele. 

Am gândit un program pentru trei luni, în care la un interval de două săptămâni ne deplasam în cele 

două localități cu voluntari ai bibliotecii pentru a face împrumutul  sau restituirea cărților, lectură pentru 

persoanele interesate (de către voluntari). De sărbătorile de iarnă, voluntarii au dorit să confecționeze felicitări 

pe care să le ofere tuturor persoanelor din cele două cămine și părea că proiectul se va dezvolta. 

Din a treia lună lucrurile au început să se schimbe, personalul care deservea căminele  își pierduse 

din interes și era mai ocupat decât până atunci, întâlnirile programate se amânau. Am hotărât să închidem 

proiectul pilot.  

    

Lecții învățate: pentru reușita unui proiect care implică alte entități decât biblioteca trebuie să  cunoști foarte 

bine partenerul final, cel care va transforma parteneriatul în activități reale. Nu poți face activități dacă de 
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fiecare dată este necesar să obții acorduri, să confirmi și să reconfirmi întâlniri deja stabilite. Trebuie să fim 

mai atenți la ce nu spun oamenii – personalul centrelor  care părea interesat în faza de proiectare și ne-a 

spus ce am vrut să auzim, nu era în realitate dispus să aloce timp pentru activitățile comune, chiar dacă 

pentru unii ar fi fost un mod inovativ de a-și îndeplini sarcinile de serviciu.  

Nu este suficient să dorești să oferi o experiență, dacă nu poți face ca aceasta să fie cu adevărat 

semnificativă. 

 

LUDOTECA și PETRECEREA URSULEȚIOR 

Povestea a început cu prototipul dezvoltat în cadrul cursului de Human-Centred Design din anul 

2015, a continuat cu reorganizarea și reamenajarea spațiului interior al Filialei pentru Copii în anul 2016 

(parter – acces la computere, împrumut tradițional de documente de bibliotecă, iar la etaj spațiu pentru 

ludotecă și împrumut tradițional de documente de bibliotecă pentru 0-6 ani), iar în 2017 am continuat prin 

promovarea serviciilor ludotecii în comunitate. Exista  deja o bogată colecție de jocuri educative,  jucării, cărți 

potrivite pentru copii și pentru activități interactive, reviste etc, pe care am îmbogățit-o. Echipa de bibliotecari 

a fost întărită pentru a desfășura activitățile din ludotecă (3 persoane dedicate), nu am avut probleme în 

asigurarea de resurse materiale pentru activități (culori, stickere, glitter, hârtie colorată și tot ce ne mai trebuie 

pentru ateliere din care să învățăm prin joc). Am planificat ateliere, spațiul putea fi folosit în fiecare zi. 

Cadrul a fost creat, însă noi doream să atragem tot mai mulți copii în bibliotecă și ludotecă și nu o 

puteam face doar cu postări pe Facebook, site-ul bibliotecii sau articole sporadice în ziarele locale.  

Așa a apărut proiectul pilot Petrecerea ursuleților o combinație minunată între  lectură, cântec și 

atelier. Practic desprindem personajele din cărți și le transpune în copii, adăugăm  un cântecel și ateliere 

interactive în care se aplică morala poveștii de către copii și de la care se pleacă nu doar cu o amintire 

frumoasă, ci și cu un mic ursuleț confecționat chiar de participanți. O idee frumoasă, care invită la trăirea unei 

experiențe. Am pregătit invitații și le-am transmis în școli și grădinițe începând cu luna martie, iar petrecerea 

continua până în luna mai.  

La început am fost  asaltați, programul atelierului durează în jur de 60 de minute și nu ne-am 

descurcat decât cu programarea riguroasă a grupelor care și-au manifestat dorința de a petrece timpul în 

ludoteca noastră. Copiilor de grădiniță și celor din clasele primare, dar nu mai mult de clasa a III-a (între 8-

10 ani) le-a plăcut, au fost încântați, însă pentru cei mai mari, de  clasa a IV-a  (10-11 ani) proiectul nostru 

nu spunea același lucru, nu se implicau la fel ca ceilalți. Învățătorii au fost foarte mulțumiți și încântați de 

activitățile proiectului nostru, însă ei întâmpinau o altă problemă – și-ar fi înscris elevii în program, dar nu 

puteau părăsi școala dacă nu se puteau programa după orele de curs.  

Timp de două luni am învățat că Petrecerea ursuleților este un concept valoros, atractiv, îi 

familiarizează pe copii cu biblioteca și revin la noi cu părinții. Contactul cu mediul bibliotecii, cărțile din jur îi 

determină să împrumute și să citească.  Activitățile gândite se potrivesc pentru copii preșcolari și pentru cei 

cu vârste de 6-10 ani din învățământul primar. Învățătorii sunt interesați să ofere contactul cu biblioteca și 

cărțile, dar nu pot participa la activități dacă sunt timpul orelor de studiu. Bibliotecarii trebuie să adapteze   

la cele observate. 
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Am ajustat conceptul încă din perioada pilot și am desfășurat proiectul nu doar în ludotecă, ci și în 

școlile care și-au manifestat interesul pentru a participa.   

Petrecerea ursuleților și-a validat potențialul de a răspunde nevoilor copiilor, este o rețetă de succes 

și va deveni un serviciu permanent al ludotecii din Filiala pentru copii pe care îl vom oferi tot timpul anului. 

 

    

Afișul         Lectură în ludotecă 

    

 

Atelierul de confecționat ursuleți în ludotecă   Petrecerea ursuleților la școală 
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CONCLUZII  

„Una e să asiști la puterea designului și chiar să participi la ea și cu totul altceva e 

 să o absorbi în propria gândire, integrând-o cu răbdare în structura unei organizații”   

Tim Brown 

 Întregul demers de inițiere în metoda gândirii design (design thinking) încercat în acest ghid pledează 

pentru deschiderea noastră ca oameni, dar și ca bibliotecari, în sensul de a ne asculta utilizatorii, de a-i 

cunoaște mai bine, de a învăța de la ei cu scopul a crea produsele, serviciile, spațiile pe care vrem să le 

oferim într-un mod care îi  implică direct în proces.  

Parafrazez după Tim Brown,  bibliotecarul cu gândire asupra designului (de design thinker) nu poate 

să mai conceapă noi servicii, produse, spații, sisteme decât împreună cu utilizatorii lor (cu oamenii cărora se 

adresează). Cred că niciodată în sistemul bibliotecar nu a fost vorba despre a concepe servicii pe principiul 

noi versus ei, dar nici măcar despre noi în numele lor nu mai poate fi vorba dacă vrem să lăsăm, la finalul 

interacțiunii noastre cu oamenii, impresia că aici, în bibliotecă, au trăit o experiență semnificativă și 

memorabilă. 

 In centrul gândirii design stă omul, clientul final a serviciilor bibliotecii și, indiferent de mărimea 

bibliotecii publice, de resursele disponibile putem să oferim experiențe valoroase comunităților noastre. Am 

prezentat detaliat experiența Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj, din România  tocmai pentru a 

argumenta acest  fapt. Nu suntem o bibliotecă publică mare, funcționăm în  patru spații, a căror suprafață 

abia se apropie de 2000 de metri pătrați. La sediul central funcționează secțiile de împrumut adulți beletristică 

și non-beletristică, sala de lectură pe care am transformat-o într-un spațiu multifuncțional (sal de lectură, 

centru cu acces gratuit la calculatoare și internet și spațiu pentru diverse activități (evenimente, proiecte, 

ateliere etc). Avem două filiale, una pentru copii și una de interes general, la care se adaugă o Secție de 

Artă. Personalul nu este numeros, în acest moment suntem o echipă de 33 de persoane.  Avantajul nostru 

este că suntem curioși, ne place să explorăm pentru a identifica noi nevoi ale celor pentru care lucrăm, 

utilizatorii noștri. Ne place să ne dezvoltăm, să ne adaptăm și să ne înnoim serviciile, căutăm soluțiile 

inovative. Contactul nostru cu metodologia gândirii design ne-a  provocat, ne-a mobilizat și am experimentat.  

Am ratat, dar am și reușit, acum nu trebuie decât să exersăm metoda învățată și asta vrem să facem. 

Calea spre inovație poate părea lungă, dar, în realitate nu trebuie decât să rămânem deschiși, atenți 

la cei din jurul nostru și să ne cultivăm empatia, să fim sensibili la ceea ce spun și la ceea ce nu spun. Lucrăm 

pentru oameni și tot de la ei ne vor veni ideile creative de rezolvare a problemelor. Bibliotecarii de astăzi pot 

adăuga noi semnificații acestei profesii, ei pot fi mai empatici. 
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Eforturile noastre vor fi răsplătite pentru că avem instrumentul necesar, harta procesului gândirii 

design ne va orienta mereu spre abordarea noilor provocări din biblioteci, iar beneficiile nu se vor lăsa 

așteptate: implicarea utilizatorilor în proces crește calitatea serviciilor și aduce recunoaștere bibliotecii în 

comunitate, atragerea de resurse suplimentare, cu toate că nu toate proiectele impun costuri mari, iar 

feedbackul utilizatorilor ne va dovedi asta. Să continuăm să fim deschiși și să livrăm serviciul cu aceeași grijă 

cu care l-am construit, pentru că un lucru bine făcut va aduce creștere stimei noastre de sine. 

      SUCCES! 


