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The image of librarians is, in all the cultures, a negative stereotype of unapproachable, authoritarian characters, doing no more than shelving and stamping books or shushing. This article puts in evidence some of the characteristics and causes of this stereotype and underline the necessity of promotional campaigns in order to change it.

	Pentru un bibliotecar, a răspunde la întrebarea „ce profesie aveţi?” reprezintă una dintre cele mai mari provocări. De ce? Pentru că trebuie să facă faţă reacţiilor interlocutorilor, care fie îl invidiază pentru şansa pe care o are de a practica o meserie relaxantă, care-i permite să citească toată ziua, fie, după caz, se arată uimiţi că pentru a ajunge bibliotecar a urmat studii de specialitate. Fiecare dintre noi a trecut, măcar o dată, prin această încercare iniţiatică şi a realizat că, în cele mai multe cazuri, simplul răspuns: „sunt bibliotecar” îl aduce în mintea celor care pun această întrebare pe bibliotecarul stereotip. 
	Bibliotecarul stereotip este o femeie între două vârste, nemăritată, cu părul strâns în coc, care poartă ochelari şi se îmbracă auster; este severă, necomunicativă, lipsită de simţul umorului şi îndeplineşte trei atribuţii principale: aranjează cărţile în raft, le ştampilează şi atenţionează cititorii să păstreze liniştea (Green, 1997; Dougherty, 1999; Kneale, 2002; Radford&Radford, 2003). El are o istorie îndelungată, supravieţuind evoluţiei tehnologice care a afectat (şi) bibliotecile, chiar şi în ţări unde schimbările tehnologice s-au produs de timpuriu şi au cunoscut un ritm alert şi neîntrerupt, precum SUA (Radford&Radford, 2003). Paradoxal, recunoaşterea rolului primordial al informaţiei în societatea contemporană nu a avut ca rezultat creşterea prestigiului practicanţilor acestei profesii a informaţiei (Green, 1997; Dougherty, 1999).
	După cum arată Stuart Hall, utilizarea stereotipurilor este una dintre modalităţile prin care cultura populară (1) realizează reprezentarea diferenţei, reducând persoanele la câteva caracteristici simple, esenţiale, care sunt prezentate ca fiind stabilite de Natură (apud Radford&Radford, 2003). În esenţă, este vorba de un mecanism care limitează persoanele dintr-o anumită categorie (socială, sexuală, de rasă, profesională etc.) la câteva trăsături pe care le exagerează şi le simplifică.
	Bibliotecarul stereotip nu este, aşadar, singura imagine deformată cu care operează gândirea comună. Asta nu ne împiedică, însă, să ne punem întrebarea cum s-a format şi perpetuat această imagine, în condiţiile în care în literatura de specialitate se subliniază faptul că imaginea şi percepţiile asupra bibliotecii şi bibliotecarilor sunt bariere potenţiale în calea utilizării bibliotecii (Green, 1997). Dacă imaginea nu reflectă întotdeauna realitatea, ea nu poate fi considerată ca fiind lipsită de consecinţe, deoarece imaginea este realitatea pentru cei care o acceptă (Booth, 1993).
	Unii cercetători sugerează că, dată fiind predominanţa femeilor în profesie, statutul profesional scăzut al bibliotecarilor se datorează în principal imaginii femeii în societate (Green, 1997; Dougherty, 1999). Specificul conservator, la propriu şi la figurat, al profesiei este o altă cauză importantă. Biblioteca este un mediu în care funcţionează reguli stricte, ale căror raţiuni rămân de cele mai multe ori oculte pentru utilizatori, obligaţi să accepte existenţa unor intermediari în calea accesului la cunoaştere a căror utilitate nu o percep dincolo de operaţiile de manipulare a documentelor. În plus, preocupat să atragă atenţia asupra lucrurilor care nu trebuie făcute într-obibliotecă sau care trebuie făcute într-un anumit mod, bibliotecarul apare ca un personaj care acţionează într-un spaţiu neprimitor, al interdicţiei. Operaţiile şi procesele desfăşurate „în spatele scenei”, care implică un efort intelectual ridicat şi asigură buna funcţionare a instituţiei, nefiind vizibile pentru utilizatori, contribuie foarte puţin la crearea imaginii.
	Un rol important pentru imaginea profesiei îl are şi autopercepţia. O autopercepţie pozitivă poate conduce la realizarea unor acţiuni adecvate, după cum o autopercepţie negativă poate conduce la eşec (Jiao&Onwuegbuzie, 1999). Una dintre cauzele autopercepţiei negative este, pentru mulţi, slaba motivaţie salarială. O altă cauză constă în faptul că, pentru unii dintre cei care practică această profesie, ea nu reprezintă o vocaţie sau cel puţin o opţiune asumată, ci un refugiu pentru neîmplinirile dintr-o altă profesie.
	Cum putem acţiona împotriva stereotipului? Într-un articol anterior (Coravu, 2002) am sugerat câteva soluţii de optimizare a imaginii pentru bibliotecile din mediul universitar. Dar lucrurile pot şi trebuie să fie duse mai departe. Cei care lucrează în domeniul publicităţii susţin că imaginea poate fi schimbată dacă se investeşte suficient efort într-o campanie promoţională care să contracareze percepţiile existente. De aceea, bibliotecile trebuie să acorde o mai mare atenţie strategiilor de promovare, pornind tocmai de la conştientizarea existenţei unui stereotip negativ al profesiei. Calea autovictimizării, atât de la îndemână, nu duce nicăieri. Oare bibliotecarii nu apelează tot la un stereotip atunci când îi descriu pe utilizatori ca fiind pisălogi, neinstruiţi şi ignoranţi în ale utilizării bibliotecii? Existenţa stereotipului trebuie luată ca atare. De noi depinde să-l schimbăm.   
	Fiindcă veni vorba: v-aţi pus vreodată întrebarea dacă arătaţi ca un bibliotecar (stereotip)?

NOTĂ

1. „La început, mulţi cercetători, bazându-şi definiţiile pe cele mai puternice elemente ale culturii pe care o experimentau zi de zi, au definit cultura populară ca fiind media electronică – televiziunea, filmele, radioul, MTV. În prezent, cei mai mulţi acceptă că o asemenea definiţie a fost prea restrictivă. În mod firesc, considerăm că cultura populară include toate aspectele lumii în care trăim: modul de viaţă pe care îl moştenim, îl practicăm şi-l transmitem urmaşilor noştri; ceea ce facem când suntem treji; condiţiile fizice în care dormim; visele pe care le visăm când dormim” (Browne, 1994). 
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