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Conferința Europeană privind Cultura 
Informației (ECIL), inițiată și organizată de 
Departamentul de Management al Informației 
al Universității Hacettepe și Departamentul de 
Informare și Științe ale Comunicării al 
Universității din Zagreb. Cea de a patra 
conferință ECIL a fost co-organizată și găzduită 
de Asociația bibliotecilor universităților cehe - 
ALCU (Asociace knihoven vysokých škol - 
AKVŠ) și a avut loc între 10-13 octombrie 2016 
la Orea Hotel Pyramida, Praga, Republica Cehă. 
 

 
 

Cultura Informației (CI) în societate incluzivă este tema principală în cadrul ECIL care își propune să 
reunească cercetători, profesioniști în informare, specialiști media, educatori, factorii de decizie politică 
și toate celelalte părți afiliate din întreaga lume pentru a face schimb de cunoștințe și experiență și 
pentru a discuta despre evoluțiile recente și provocările actuale din teorie și practică [3]. 
 
Principalele teme ale Conferinței ECIL includ următoarele subiecte: 

 Cultura Informației și societate incluzivă; 

 Cultura Informației și educație incluzivă; 

 Cultura Informației și schimbările sociale;  

 Cultura Informației și democrația activă; 

 Cultura Informației ca pedagogie emancipatoare; 

 Cultura Informației și biblioteconomie radicală; 

 Cultura Informației și învățarea pe tot parcursul vieții; 

 Cultura Informației în context teoretic (modele, standarde, indicatori); 

 Cultura Informației și conceptele conexe (competența mediatică, alfabetizare civică, e-
alfabetizare, alfabetizare digitală etc.);  

 Cultura Informației și durabilitate; 

 Cercetarea în domeniul Culturii Informației (strategii de cercetare, metodologie și metode); 

 Căutarea de informații și comportamentul de consum informațional; 

 Cultura Informației: cele mai bune practici; 

 Rețele de Cultura Informației și crearea lor; 

 Politicile în domeniul Culturii Informației și dezvoltarea lor; 

 Cultura Informației și bibliotecile (universitare, școlare, publice, specializate); 

 Cultura Informației în diferite culturi și țări; 

 Cultura Informației în diferite contexte (drept, sănătate etc.); 

 Instruire în Cultura Informației (dezvoltarea curriculumului, tehnici și metode de predare, 
instruire bazată pe Web, e-learning, măsurare și evaluare, promovare și marketing, formarea 
formatorilor, parteneriatul, formarea cadrelor didactice, integrarea în curriculum); 

 Cultura Informației la locul de muncă; 

 Cultura Informației pentru diferite grupuri (adulți, copii, tineri, grupuri dezavantajate); 

 Cultura Informației și probleme etice / sociale; 

 Cultura Informației și tehnologiile emergente; 

 Viitorul Culturii Informației etc. 
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În acest an, tema principală a conferinței a fost "Cultura Informației în societatea incluzivă". Programul 
variat al conferinței a examinat aceste subiecte, uneori controversate. Un șir de prezentări au abordat 
societatea inclusivă, analizând teme de actualitate, cum ar fi modul în care Cultura Informației tratează 
căderile politice, atacurile teroriste, alfabetizarea financiară în contextul crizelor economice etc. 
Varietatea acestor contexte subliniază relevanța Culturii Informației la o serie de contexte sociale, 
culturale și economice. În total, au fost depuse 240 de lucrări pentru recenzare, dintre care 180 au fost 
acceptate și publicate în cartea cu rezumate [4]. Această publicație prezintă un spectru larg de opinii, 
perspective și metode, atât la nivel teoretic, cât și la nivel practic în instituțiile de învățământ și 
biblioteci.  
 
Principalul vorbitor care a prezentat raportul de bază în plen pentru Conferința ECIL - 2016 a fost Tara 
Brabazon, Decan și profesor universitar de Studii Culturale la Universitatea Flinders din Adelaide, 
Australia. Ea este autorul al 17 cărți și peste 200 de articole. Ea este, de asemenea, autor de editorial la 
Times Higher Education. Cele mai recunoscute cărți ale ei: Dietele Digitale: de la obezitatea 
Informațională la Fitness Digital (2013); Urbanitate unică (2014); Universitățile permisive (2015); Joacă: 
o teorie pentru învățare și schimbare (2015). La Conferința ECIL - 2016 Tara Brabazon a prezentat 
raportul: "Bibliotecar 3D: Cultura Informației într-o epocă accelerată". Versiunea podcast (fișier audio) 
poate fi accesat pe http://tarabrabazon.libsyn.com/3d-librarian-information-literacy-in-an-accelerated-
age. Raportul explorează impactul 3Ds - Digitizare, Deteritorializare și Dezintermediere în justiția socială, 
educație, predare, învățare, cetățenie și în biblioteconomie. Vorbitoarea a prezentat potențialul 
bibliotecarilor în crearea unui viitor de reintermediere. 
 
Al doilea vorbitor de bază a fost Jan A.G.M. van Dijk, profesor în științe ale comunicării și sociologia 
societății informaționale la Universitatea din Twente, Olanda. El este director al Centrului pentru Studii 
de e-guvernare. Van Dijk investighează aspectele sociale ale tehnologiei informației și ale comunicării 
din anul 1984. Publicația lui cheie este Society Network (prima ediție olandeză în 1991). Alte cărți în 
limba engleză sunt: Democrație digitală (2000), Tehnologia informației și comunicațiilor în organizații 
(2005), Competențele digitale în societatea informațională (2014). La Conferința ECIL - 2016 Jan A.G.M. 
van Dijk a prezentat raportul: "Competențe digitale și de bază pentru fiecare cetățean, muncitor și 
consumator în secolul 21". 
 
Invitații speciali ai Conferinței ECIL au fost: dr. Ola Pilerot, lector superior la Școala suedeză de 
Biblioteconomie și Știința Informației a Universității din Boras cu raportul "Setul de instrumente pentru 
cercetare, înțelegere și predare a Culturii Informației"; Vít Šisler, profesor asistent la Institutul de Studii 
biblioteconomice la Universitatea Charles din Praga, Republica Cehă cu raportul "Proiectarea de jocuri 
educative și simulatoare pentru umaniști: studiu de caz Cehoslovacia 38-89"; Annemaree Lloyd, 
profesor la Școala suedeză de Biblioteconomie și Știința Informației a Universității din Boras cu raportul 
"Învățarea continuă: reziliența informației într-un peisaj de reinstalare - teme cheie și provocări ale 
cercetării peisajului fracturat.    
 
La Conferința ECIL - 2016  comunicările au fost susținute în următoarele secțiuni: Preferinţe de lectură; 
Aspecte teoretice ale CI; Cele mai bune practici; Alfabetizare digitală; Lucrări de doctorat; Ateliere; 
Alfabetizare pentru Sănătate; Alfabetizare Media; Predarea CI; PechaKucha; CI în învățământul superior; 
Copiii și tinerii; Studii de caz; Biblioteci academice; Competențe ale bibliotecarilor; Cultura informației ca 
o modalitate de incluziune; CI și democrație; Cercetare în CL; Metode de predare; Căutarea de informații 
și lectură. În total au fost susținute 164 de comunicări. A prezentat un mare interes secțiunea 
PechaKucha la care au fost susținute 14 comunicări. PechaKucha (în japoneză) reprezintă un format de 
susținere a prezentărilor, utilizat în evenimente precum PechaKucha Night. Numele derivă din termenul 
japonez pentru sunetul conversației, se traduce prin “vorbărie” sau “pălăvrăgeală” (“chit-chat” în limba 
engleză), iar pronunția este în trei silabe: peh-chak-cha. PechaKucha Night a debutat în anul 2003, în 
Tokyo, Japonia, sub forma unei reuniuni a designerilor și a creativilor, ca metodă de a împărtăși din 
experiența lor și de a vorbi despre proiectele pe care le realizează. Formatul a fost inventat de arhitecții 
Astrid Klein și Mark Dytham de la firma de arhitectură Klein Dytham architecture (KDa) [2]. Formatul 
PechaKucha se referă la susținerea unei prezentări cu ajutorul a 20 de imagini (formatul PechaKucha 
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20×20), fiecăreia fiindu-i alocate exact 20 de secunde, totalul unei prezentări fiind de 6 minute și 40 de 
secunde. Imaginile înaintează automat iar prezentatorii vorbesc pe parcursul derulării lor.  
 
Participarea delegației din Republica Moldova și România la Conferința ECIL - 2016 a făcut parte din 
activitățile Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de 
Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în 
parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi 
Universitatea Transilvania din Brașov, România. Echipa constituită din 5 membrii ai proiectului: Silvia 
Ghinculov, Angela Repanovici, Natalia Cheradi, Liubovi Karnaeva și Elena Railean a participat la 
majoritatea evenimentelor programate in cadrul conferinței internaționale. La secțiunea Cele mai bune 
practici a fost susținută comunicarea  Landøy, Ane; Repanovici, Angela; Ghinculov, Silvia; Cheradi, 
Natalia „Provocările Culturii Informației în bibliotecile universitare din Republica Moldova” [1]. 

 
 

În cadrul Conferinței ECIL – 2016 au fost 
organizate 3 vizite în bibliotecile: Municipal 
Library of Prague; Nostitz Majorat Library; 
National Library of Technology. Ultima este 
inaugurată pe data de 9 septembrie 2009 
(09.09.09). Clădirea are o formă curbă, cu o 
bază de aproximativ 70x70 metri, 9 etaje, 
dintre care 3 sunt subterane (locuri de 
parcare și depozitare). Clădirea este 
construită în conformitate cu tendințele 
moderne în economia de energie și, prin 
urmare, consumul de energie este minim. 
Interiorul este dominat de un atrium mare 
cu un plan dreptunghiular. Pereții din beton 

sunt decorate cu imagini ale pictorului 
român Dan Perjovschi. 
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