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Sesiunile de training privind WP3 Cultura informației 

 

 În perioada 08 -12, 13-17  martie 2016,  28 de bibliotecari din instituţiile –membre ale 

Proiectului MISISQ, au participat la Cursul de formare a formatorilor WP3                                       

privind Cultura informației, care s-a desfăşurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca „Valeriu 

Bologa"   a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.  

            Formatorii cursului au fost colegii din bibliotecile universitare din Caunas (Lituania), 

aplicanţii Proiectului, Riga (Letonia), precum şi gazdele – bibliotecarii instituţiei medicale 

clujene,  participanţii europeni ai Proiectului.  

           Cursul a fost elaborat în baza necesităţilor elucidate  atît în prezentarea situaţiei 

actuale (în şedinţa de  management a Proiectului din  27 ianuarie 2016). 

http://misisq.usmf.md/images/Rapoarte/10.pdf  a Culturii informaţiei în învăţămîntul superior 

din Moldova, precum şi în rezultatul analizei chestionarelor distribuite anterior : 

http://misisq.usmf.md/images/meeting_27-27_ianuarie_2016/WP3-presentation.pdf 

Au fost  promovate subiectele  după cum urmează:  Identificarea necesităților de 

informare și adaptarea lor la resurse – tipuri de surse de documentare. Principii generale de 

proiectare și structura bazelor de date. Acces. Regăsirea informațiilor pe Internet – motoare de 

căutare, rețele sociale, rețele profesionale, de   Violeta   Platon (UMF „I.Haţieganu” din Cluj), 

bibliotecar;  Bazele de date și serviciile specifice marilor distribuitori: Elsevier (ScienceDirect, 

SciVal), Wiley, SpringerLink , de  Larisa Levinkova (T U Riga, Letonia) – bibliotecar. 

Instrumente de descoperire a informației din baze de date multiple: prezentare de principii 

generale. Instruire practică în PRIMO, Daiva Iurcshaitene, Lina Saferiene (Lithuanian 

University of Health Science, Kaunas, Lituania); Comunicarea informației. Etica utilizării 

informației. Plagiatul / Citarea / Detectarea plagiatului; Evaluarea rezultatelor și performanței 

în cercetare – principii de scientometrie, baze de date specifice prezentate , de Cristina Ungur 

(UMF „I.Haţieganu” din Cluj ), bibliotecar;  Baze de date EBSCO, de  Ramona Nagy 

(UMF„I.Haţieganu”, Cluj ). 

                 Fiecare audient a îndeplinit  individual sarcinile  practice propuse: a  efectuat căutarea 

în baze de date aplicînd  strategii, cîmpuri de căutare, filtre, operatori logici, gestiunea 

rezultatelor, precum şi a operat în Web of Science, Jurnal Citation Report, Scopus, Google 

Scholar.  

          Întrunirea  de la Cluj a membrilor de Proiect a urmărit nu numai instruirea propriu – 

zisă, dar şi modul de predare şi formare a personalului,  organizarea  atelierului de lucru  pe tema  

alfabetizării informaţionale,  cunoaşterea  experiențelor de  implementare a Cursului de Cultură 

a Informaţiei în bibliotecile – partenere europene, realizările manageriale. Pentru membrii 

echipei de management aceasta a fost şi o  succintă oportunitate de coordonare, planificare și 

control a calității realizării Proiectului.   

       La finele cursului participanţii au evaluat conţinutul şi prestanţa formatorilor europeni 

prin completarea a  2 chestionare: primul – privind calitatea promovării  cursului de către 

bibliotecarii de la UMF „I.Haţieganu” din  Cluj şi al doilea  -  cursul în complexitate, cu 

implicarea colegilor din Lituania şi Letonia.  Structurarea  şi consecvenţa materiilor predate, 

accesibilitatea  şi claritatea  mesajului, elaborarea sarcinilor individuale de lucru, întreg suportul 

didactic oferit atît în format electronic cît şi imprimat pe hîrtie,  de asemenea,  sînt foarte 

binevenite.    

     Remarcăm   buna organizare, cadrul propice de instruire,  disponibilitatea deplină şi deschisă 

a gazdelor atît pentru instruire cît şi pentru schimbul de experienţă.  Au  fost organizate vizite de 

documentare la Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu 

Hațieganu”, la   Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” şi Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga” din Cluj.   

http://misisq.usmf.md/images/Rapoarte/10.pdf
http://misisq.usmf.md/images/meeting_27-27_ianuarie_2016/WP3-presentation.pdf


        Un puternic impact asupra bibliotecarilor moldoveni  şi din ţările baltice a avut  

componentă istorică şi culturală  din   excursia prin zona veche a Clujului, vizita la  Salina 

Turda.   

        Bibliotecarii din Moldova au apreciat planificarea, managementul şi ogranizarea Cursului 

pentru formatori  de care au beneficiat, iar cunoştinţele şi experienţele acumulate îşi vor găsi 

aplicarea în activitatea cotidiană:  consolidarea  rolului şi importanţei  Bibliotecii în mediul 

academic, extinderea şi  integrarea unor noi aspecte în cursul universitar  Bazele Culturii 

Informaţiei;  formarea profesională continuă a bibliotecarilor universitari şi din învăţămîntul 

preuniversitar ( licee, şcoli, colegii, şcoli profesionale),  elaborarea materialelor promoţionale şi 

a tutorialelor,  promovarea oportunităţilor Proiectului MISISQ  pentru desfăşurarea unui 

învăţămînt de calitate şi obţinerea abilităţilor de instruire pe parcursul întregii vieţi.  

 

 

 

 


