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Cultura informa iei i 
sustenabilitatea mediului

Bibliotecile au pus în practică sustenabilitatea Bibliotecile au pus în practică sustenabilitatea 
încă de la început, păstrând cunoștințele și 
informația de la o generație la altaț g ț

Mediul înconjurător a beneficiat de practica j p
împrumuturilor între biblioteci, care refolosește 
aceleași materiale în mod intensiv și reduce 
numărul copacilor tăiați 
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Biblioteca verde - un concept 
plurivalent

clădiri verzi
operațiuni și practici verzioperațiuni și practici verzi
programe și servicii verzi
sisteme informaționale verzisisteme informaționale verzi
colecții verzi
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Opera iuni i practici verzi
reutilizarea sau donarea obiectelor, în loc de a le 
elimina ca deșeuri
separarea deșeurilor și asigurarea colectării reciclabile 
la fața locului
renunțarea la a folosi obiecte din plastic 
diminuarea utilizării hârtiei
reutilizarea hârtiei
folosirea de hârtie reciclată, fără cloruri, certificată FSC
reducerea la minim a tipăririi
setarea copiatorului/imprimantei la poziția duplex
direcționarea materialelor tipărite, în loc de a efectua 

i lt  iimai multe copii
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Opera iuni i practici verzi

folosirea comunicării electronice/digitaleg
folosirea rețelei publice și a folderelor publice de e-mail ca 
repozitoare digitale pentru informații și conținut
folosirea formularelor completate/depuse electronic
folosirea de produse/consumabile cu un conținut reciclabilfolosirea de produse/consumabile cu un conținut reciclabil
achiziția de produse recondiționate, unde este posibil
achiziția locală
folosirea de produse de curățare prietenoase cu mediul în folosirea de produse de curățare prietenoase cu mediul în 
locul substanțelor de curățare chimică toxice
folosirea scărilor în locul liftului
reumplerea cartușului de imprimantă în locul cumpărării 
unuia nouunuia nou
reciclarea cartușurilor de imprimantă și alegerea unor 
cerneluri „verzi”
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Opera iuni i practici verzi

stingerea unei părți din becuri, acolo unde este posibilg ț
instalarea unui sistem de iluminat eficient energetic
folosirea de senzori de mișcare
închiderea calculatoarelor atunci când biblioteca este 
închisă pentru publicînchisă pentru public
folosirea monitoarelor LCD
folosirea luminii și a ventilației naturale
alegerea și folosirea componentelor de calculator alegerea și folosirea componentelor de calculator 
conforme Energy Star
consolidarea serverelor în instituții mari
repararea calculatoarelor mai vechi
id tifi   ii d  i l  it  t  identificarea unor companii de reciclare renumite pentru 
deșeurile electronice
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există un sistem de extragere a informației în există un sistem de extragere a informației în 
spatele fiecărui SI care asigură acces la 
informații și, în schimb, consumă energie și 
generează emisii de CO2;g

sistemele și serviciile informaționale utilizează 
pe larg ICT;pe larg ICT;

utilizarea tot mai mare a ICT are un impact 
semnificativ asupra consumului de energie și semnificativ asupra consumului de energie și 
a emisiilor de gaze cu efect de seră.
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Estimări privind impactul ICT 
asupra mediului asupra mediului 

un calculator obișnuit care funcționează o zi (24 ș ț (
ore) generează 494 Kg CO2 ; 
găzduirea a numai 10MB de date produce 2-1/2 
kg de CO2;
energia consumată de servere și centrele de date 
este dublată în cinci ani și infrastructura pentru 
aceste centre de date are nevoie de electricitate 
pentru alimentare și răcire  și acestea pot fi de 40 pentru alimentare și răcire, și acestea „pot fi de 40 
de ori mai active energetic decât clădirile de 
birouri convenționale”;
Internetul consumă între 170 și 307 GW de Internetul consumă între 170 și 307 GW de 
electricitate, ceea este echivalent cu 11-19% din 
consumul total de energie al omenirii.
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Estimări privind impactul ICT 
asupra mediului asupra mediului 

O căutare Google generează 1g-10g emisii de g g g g
CO2, în funcție de timpul necesar și echipamentul 
folosit, dar și de faptul dacă 
echipamentul/calculatorul a fost sau nu pornit.
Mili d  d  ă tă i t f t t  il i  t   Miliarde de căutări sunt efectuate zilnic pentru a 
găsi informații, nu numai pe internet, dar și în 
cataloagele bibliotecilor, bazele de date, 
repozitoarele instituționale  resursele electronice repozitoarele instituționale, resursele electronice 
cum sunt cărțile și revistele.
Google estimează câteva miliarde de căutări 
(aproximativ 6 miliarde în 2013) pe zi.( p ) p
În 2010, consumul total de electricitate al Google 
a fost de 2.26 milioane MWh.
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Principalii factori determinan i ai 
resurselor informa ionale verzi

standardizarea proceselor și practicilor;standardizarea proceselor și practicilor;

folosirea în comun a resurselor (cloud 
computing);computing);

refolosirea conținutului și a instrumentelor;

comportamentul ecologic al utilizatorului cu 
privire la utilizarea energiei, practicile de p g , p
afaceri și stilul de viață.
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Formatul materialului: 
tipărit vs  electronictipărit vs. electronic

a fost o lungă dezbatere cu privire la impactul a fost o lungă dezbatere cu privire la impactul 
acestora asupra mediului (amprenta de carbon);

există numeroase studii care compară cele două există numeroase studii care compară cele două 
formate, enumerând beneficiile fiecăruia;

există opinii contradictorii cu privire la caracterul 
ecologic al acestora;

ambele prezintă influențe pozitive și negative .

Chi i ă  R bli  M ld  28 ili  2015Chișinău, Republica Moldova, 28 aprilie 2015



12
Proiectul CPEALA -

2014/10067Chisinau, 28 
aprilie 2015

Impactul surselor tipărite 
 di l iasupra mediului

tăierea copacilor (care, în caz contrar, ar servi ca și ( ș
depozite de CO2);

producția de hârtie;

publicarea și transportul materialelor publicate;

în SUA, producția de hârtie consumă peste 15% din toată în SUA, producția de hârtie consumă peste 15% din toată 
energia folosită de toate tipurile de procese de producție;

în prezent, editurile participă la Green Print Initiative prin 
utilizarea hârtiei reciclate și prin tăierea a mai puțini copaci  utilizarea hârtiei reciclate și prin tăierea a mai puțini copaci. 
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Impactul surselor electronice 
 di l iasupra mediului

depozitarea și distribuția de date (electricitatea folosită în ș ț (
centrele pentru utilizatorii finali și centrele de date);
ecosistemul ICT mondial folosește 1.500 TWh de 
electricitate anual, egală cu toată producția de 
electricitate a Japoniei și Germaniei împreună;p ș p
Era zettabyte folosește deja cu aproape 50% mai multă 
energie decât aviația mondială;
eliminarea deșeurilor electronice;
curățarea toxică (plumb  mercur  cadmiu);curățarea toxică (plumb, mercur, cadmiu);
multiplicarea copiilor digitale (forwarding, creea mai multor 
copii);
utilizarea crescută a hârtiei (tipărirea materialelor digitale).( p g )
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Cultura informa iei & 
di lmediul

competența informațională (ca meta competență) p ț ț ( p ț )
este strâns legată de competența ecologică;
abilitățile informaționale ajută la dezvoltarea și 
îmbunătățirea celor ecologice;

t  i f i lă j tă l   i competența informațională ajută la accesarea și 
selectarea celor mai relevante, mai actuale și mai 
fiabile surse de informații pentru a lua decizii bine 
informate privind problemele mediului;o a e p d p ob e e e ed u u ;
gândirea critică ajută să evaluăm critic informațiile 
privind problemele mediului;
gândirea critică ajută să percepem și să interpretăm g j ș
sănătatea relativă a sistemelor mediului.

Chi i ă  R bli  M ld  28 ili  2015Chișinău, Republica Moldova, 28 aprilie 2015



15
Proiectul CPEALA -

2014/10067Chisinau, 28 
aprilie 2015

C lt  I f i i & di lCultura Informa iei & mediul
chiar și neintenționat, abilitățile informaționale facilitează 
trecerea la un comportament ecologic abordând 
cunoștințe și practici care pot conduce la acțiuni mai 
prietenoase cu mediul; p

abilitățile de căutare avansată ajută la dezvoltarea unor 
strategii mai bune de căutare care, la rândul lor, vor aduce 
rezultate mai bune într-un timp mai scurt  și vor lăsa mai rezultate mai bune într-un timp mai scurt, și vor lăsa mai 
puține amprente de carbon;

abilitățile informatice avansate ajută în multe feluri la 
d  ti l i d  tili   l l t l  t  reducerea timpului de utilizare a calculatoarelor pentru 

căutări, ca și la folosirea și comunicarea informațiilor. Astfel, 
emisiile de dioxid de carbon sunt reduse.
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Ce se întâmplă atunci când Ce se întâmplă atunci când 
competen a informa ională 

t  l tă i t i t  este corelată inten ionat cu 
sustenabilitatea mediului?sustenabilitatea mediului?
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Competen a informa ională 
verde

este un set de abilități convenționale, așa este un set de abilități convenționale, așa 
cum sunt prevăzute în aproape toate 
definițiile competenței informaționale, care 
este extins pentru a include gândirea p g
sustenabilă;

gândirea sustenabilă - evaluarea modului în gândirea sustenabilă evaluarea modului în 
care comportamentul nostru informațional, 
alegerile și acțiunile informaționale afectează 
mediul  - este indispensabilă și o componentă p ș p
suplimentară a competenței informaționale 
verzi.
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Gâ di  t bilăGândirea sustenabilă
este la fel de importantă ca și gândirea critică;p ș g ;

plasarea printre componentele de bază ale 
competenței informaționale, materializează p ț ț ,
transformarea către competența informațională 
verde;

ca urmare, indivizii vor fi mai conștienți de 
impactul comportamentului lor informațional 
pentru sistemele ecologice, economice și sociale, 
și acest lucru va duce la acțiuni mai responsabile și acest lucru va duce la acțiuni mai responsabile 
ecologic, care pot proteja mediul.
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Educarea competen ei 
i f i l  iinforma ionale verzi

adoptarea operațiunilor și practicilor verzi;adoptarea operațiunilor și practicilor verzi;

încorporarea gândirii sustenabile;încorporarea gândirii sustenabile;

creșterea gradului de conștientizare prin creșterea gradului de conștientizare prin 
utilizarea de subiecte și resurse verzi ca 
bază pentru sesiunile de educare a bază pentru sesiunile de educare a 
competenței nformaționale.
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Adoptarea opera iunilor i 
ti il  ipracticilor verzi

utilizarea prudentă a resurselor (materiale și energie) și reducerea 
amprentelor de carbon (cantitatea de gaze cu efect de seră) 
produse în timpul activităților instructive,
reducerea sau reutilizarea hârtiei prin reducerea distribuției de pliante 
tipărite și materiale de instruire (tipărire la cerere)tipărite și materiale de instruire (tipărire la cerere),
utilizarea ambelor părți ale hârtiei,
utilizarea de hârtie reciclată,
colectarea și refolosirea materialelor de instruire la sfârșitul sesiunilor,

âstingerea becurilor la sfârșitul sesiunii de instruire,
oprirea calculatoarelor și a monitoarelor după instruire,
folosirea luminii și a ventilației naturale ori de câte ori este posibil,
colectarea deșeurilor reciclabile care sunt produse în timpul sesiunilor ș p p
și verificarea reciclării acestora.
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Încorporarea gândirii sustenabile

Surse tipărite vs electronice

EXERCIȚIU – competați tabelul de mai jos 
cu cel pușin 3 carateristici pentru fiecare 
caz.

S ti ă itSurse tipărite

• Avantaje
• Dezavantaje

Surse electroniceSurse electronice
• Avantaje
• Dezavantaje
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C l iiConcluzii
Înțelegerea impactului alegerilor informaționale de zi Înțelegerea impactului alegerilor informaționale de zi 
cu zi asupra mediului devine tot mai importantă.

Cursurile de Cultura Informației pot juca un rol esențial Cursurile de Cultura Informației pot juca un rol esențial 
în această privință.

Acestea trebuie să promoveze gândirea sustenabilă în 
educația competenței informaționale și să integreze 
pe deplin sustenabilitatea mediului în misiunea lor 

d i lăeducațională.
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