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S

ocietatea modernă este caracterizată
prin noul rol al informaţiei și ea determină calitatea activității instituției de
învățământ. Intensificarea schimbului de informaţii a determinat o schimbare şi în sistemele educaţionale. Contextul economic,
tehnologic și social impune bibliotecilor
universitare din Republica Moldova să fie
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Abstract:
From 2012 University of Bergen Library, Bergen,
Norway and the Scientific Library of the Academy
of Economic Studies of Moldova (ASEM) have
collaborated in several library development projects
funded by the Norwegian government through the
Eurasia-programme. This paper reveals the results
of the “Strengthening the information literacy
skills of the library users at Scientific Library of
the Academy of Economic Studies from Moldova”
survey. The aim of the study was to identify the role
of the library while developing information literacy
skills for students, teachers, and researchers and
to study educational needs of consumers in the
new information context. The survey covered 1004
respondents from six departments. As a research
tool it was used the questionnaire survey method
from SurveyMonkey online.
Keywords: information literacy, information users,
information needs, information services, information research tools, university library

mai flexibile şi să se conecteze la tendinţele de evoluţie manifestate pe plan mondial,
să alinieze serviciile şi produsele informaţionale destinate utilizatorilor la standardele
internaţionale, contribuind la îmbunătăţirea
calităţii învăţământului superior.
Bibliotecile universitare au misiunea de a
participa la procesul de instruire, formare şi
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Abstract:
Începând cu anul 2012, Biblioteca Universității din
Bergen, Norvegia și Biblioteca Științifică a Academiei
de Studii Economice din Moldova (ASEM) au colaborat
în mai multe proiecte de dezvoltare a bibliotecilor
finanțate de guvernul norvegian prin intermediul
Programului Eurasia. Această lucrare relevă rezultatele
studiului „Perfecţionarea în cultura informaţiei pentru
utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii
Economice din Moldova”. Scopul studiului a fost de a
identifica rolul bibliotecii în dezvoltarea abilităţilor în
cultura informaţiei ale studenţilor, cadrelor didactice,
cercetătorilor şi de a studia necesităţile de educare
ale consumatorilor în noul context informaţional. Au
fost obţinute informaţii veridice asupra nivelului de
competenţe în cultura informaţiei ale utilizatorilor
Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, identificate problemele
şi formulate propunerile pentru perfecţionarea
programelor de educare a utilizatorilor. La sondaj au
participat 1004 respondenţi de la 6 facultăţi. În calitate
de instrument al cercetării a fost utilizată metoda
anchetei în baza chestionarului on-line
Cuvinte-cheie: cultura informației, utilizatorii de
informații, necesități informaționale, servicii informaționale, instrumente de cercetare a informației,
bibliotecă universitară.
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universitare din Republica Moldova
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educare prin facilitarea accesului la cunoștințe,
prin promovarea culturii informației, contribuind astfel la dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de educaţie şi cunoştinţe. Reţelele de
informare influenţează demersul de utilizare
a informaţiei, respectiv și procesul medierii
infodocumentare, care impune personalului
bibliotecii să însușească experiențe noi.
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice este integrată în mai multe
proiecte de colaborare internaţională care
orientează activitatea instituţiei spre noile
tehnologii şi standarde de calitate. Tema
culturii informației a fost în centrul atenției
colaborării Moldo-Română-Norvegiene în
dezvoltarea serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare. Două proiecte
de amploare Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru învăţământul economic
superior din Moldova (2012-2014) și Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova (2016-2019), finanţate
de Programul Norvegian de Cooperare cu
Eurasia în domeniul învăţământului superior sunt axate pe inovarea educaţiei în
domeniul utilizării a informaţiilor. Universitatea din Bergen alături de Universitatea
Transilvania din Brașov, au devenit principali parteneri strategici ai sistemului infodocumentar din Republica Moldova.
În societatea informaţională şi a cunoaşterii cultura informaţiei devine o parte
componentă a culturii profesionale. În acest
context, în cadrul proiectului „Dezvoltarea
noilor servicii informaţionale pentru învăţământul economic superior din Moldova”
s-a realizat sondajul Perfecţionarea în cultura informaţiei pentru utilizatorii Bibliotecii
Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova. Scopul studiului a fost de
a identifica rolul bibliotecii în dezvoltarea
abilităţilor în cultura informaţiei ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor
şi de a studia necesităţile de educare ale
consumatorilor în noul context informaţi-

onal. Au fost obţinute informaţii veridice
asupra nivelului de competenţe în cultura
informaţiei ale utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, identificate problemele şi
formulate propunerile pentru perfecţionarea programelor de educare a utilizatorilor.
La sondaj au participat 1004 respondenţi de la 6 facultăţi. În calitate de instrument al cercetării a fost utilizată metoda
anchetei în baza chestionarului on-line
SurveyMonkey, compus din 12 întrebări
[3]. Studiul a cuprins respondenți din diverse niveluri de instruire: ciclul I licenţă
– 64%; ciclul II masterat – 25%; ciclul III
doctorat – 5%; postdoctorat – 4%; alte categorii – 2%. Respondenții au fost prezenți
în eșantion în proporții egale, în funcție de
numărul de studenți înscrişi la facultăţi.
Prima întrebare s-a referit la „… nivelul
de cunoştinţe pe o scală de la 0 la 3, 0 – minim, 3 - maxim, pe care îl aveţi despre...”:
● Evaluarea surselor de informare electronice (actualitate, conţinutul informaţional,
organizarea textului, accesibilitate, veridicitate, modul de navigare, mesajele publicitare, scopuri etc.) – scorul mediu ponderat
al tuturor răspunsurilor la această întrebare este 2,89. Este un rezultat valoros, însă
aproximativ 5% de respondenți au evaluat
cunoștințele lor la nivelul zero, confirmând
nivelul diferit al competențelor în cultura
informaţiei la diverse categorii de utilizatori.
● Instrumentele de căutare a informaţiilor
(OPAC, bibliografii, baze de date etc.) - scorul mediu este 2,74. Astfel, consumatorii de
informații au evaluat cunoștințele sale la un
nivel ridicat. Însă, în procesul observării am
remarcat că aceste cunoştinţe se limitează
la instrumente Internet şi sunt insuficiente
pentru o căutare calitativă a informaţiei.
● Strategii de căutare a informaţiilor
(cuvinte cheie, operatori logici, tezaure
etc.) - scorul mediu 2,90 demonstrează încrederea consumatorilor în cunoștințele și
abilitățile lor, ceea ce confirmă presupune-

Figura 1. Repartizarea răspunsurilor privind competenţele informaţionale
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rea noastră că utilizatorii percep Internetul
bibliotecile științifice din Republica Molca cel mai important instrument de căutare
dova.
a informaţiilor.
● Colecţii digitale în biblioteca uni● Utilizarea etică a informaţiei (citări,
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identifice temele de interes pentru care doresc îmbunătățirea cunoştinţelor în cultura informației.

Majoritatea respondenților sunt interesați de strategii de căutare a informaţiilor – 48,4% şi de
instrumente de căutare a informaţiilor – 46,7%.
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Figura 3. Repartizarea răspunsurilor privind temele de interes
Figura 3. Repartizarea răspunsurilor privind temele de interes
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integrate în cursuri universitare. Este nevoie de dezvoltare a programelor de formare a
culturii informaţionale, de educare a utilizatorilor pentru o îmbunătăţire a activităţilor de predare desfăşurate de bibliotecă, dar
se simte și nevoia unui sprijin instituţionalizat din partea universității.
Pe plan internaţional există numeroase
exemple de programe destinate dezvoltării
culturii informaţiei, parteneriate între biblioteci şi instituţii de învăţământ superior, care demonstrează clar beneficii pentru
ambele părţi implicate.
Proiectele realizate în colaborare cu instituţiile de învăţământ din România şi
Norvegia vor consolida poziţia învăţământului superior din Moldova la nivel naţional
şi internaţional, vor maximiza contribuţia
bibliotecilor şi capacitatea lor de a media în
mod eficient relaţia între utilizatori şi informaţiile de care au nevoie. Rezultatele acestor colaborări vor constitui un cadru strategic pentru dezvoltarea durabilă a politicilor
naţionale privind accesul la informaţie în
întregul Sistem al învăţământului superior
din Republica Moldova.
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asigura acțiunea independentă a studentului în însuşirea cursurilor de la facultate şi
în studiul individual.
● Cunoștințele dobândite în cadrul
acestui curs vor contribui la succesul viitoarei cariere profesionale a tinerilor specialişti, precum și la adaptarea persoanelor la
mediul informaţional actual.
Aceste rezultate confirmă ipotezele studiului şi argumentează necesitatea de a face
un efort susţinut pentru a atinge nivelul
competenţei în cultura informaţiei aşteptate în învăţământul superior. Formarea în
cultura informaţiei trebuie să se axeze pe
strategiile de căutare şi integrare a rezultatelor, să corespundă nevoilor reale ale tineretului studios şi să fie organizată în parteneriat strâns dintre profesor şi bibliotecar.
Bibliotecile constituie o componentă
fundamentală în promovarea cunoştinţelor
şi a cunoaşterii. Competenţele în cultura
informaţiei sunt primul pas în calea spre
realizarea scopurilor educaţionale. Bibliotecarii, ca membri ai comunităţii educative
şi specialişti în domeniul informării, joacă
rolul cheie în asigurarea instruirii în cultura informaţiei, sprijinindu-se pe programe
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