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https://www.pinterest.com/baitalshaar/teacher-librarian/
https://www.lynda.com/Higher-Education-tutorials/Information-Literacy/368046-2.html
https://library.uwinnipeg.ca/scholarly-communication/index.html
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CŞ 

Comunicare ştiinţifică (Scholarly 
Communication) - Sistemul prin 
intermediul căruia cercetările 
științifice, precum și diverse 

publicații științifice sunt create, 
evaluate calitativ, diseminate 

comunității științifice și prezervate 
pentru utilizare ulterioară 

http://www.purwo.co/2016/01/peran-scholarly-communications-oleh.html
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CI 

Cultura informaţiei 
(Information Literacy) - 

Procesul de recunoaștere a 
nevoii de informare, 

căutarea, evaluarea și 
utilizarea informațiilor pentru 

dobândirea sau extinderea 
cunoștințelor 

https://www.pinterest.com/librarianelle/information-literacy/


Interferențe duble 

• Studenții devin conștienți cu privire 
la influențele sociale și economice 
ale informației 

• Cadrele didactice capătă o 
înțelegere mai bună cu privire la 
practica și tendințele culturii 
informației   5 

https://www.alsophigh.org.uk/school_news/year_10_students_par/
https://www.uu.nl/en/organisation/faculty-of-humanities/sharing-knowledge


Interferenţe: situaţia actuală 

• CŞ – scoate în 
evidenţă rolul 
producătorului 

• CI - pune accentul 
pe consumator 
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CȘ CI 



Știința Deschisă • Știința Deschisă are 
potențialul de a spori 
calitatea, impactul și 
beneficiile științei și 
de  a  accelera  
progresul 
cunoașterii, făcând-o 
mai fiabilă,  mai 
eficientă și mai 
exactă, mai bine 
înțeleasă de către 
societate și receptivă 
la provocările 
societale 
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Sitizen 
Science 

Open 
Educational 
Resources 

Open 
Source 

Open 
Data 

Open 
Peer 

Review 

Open 
Notebooks 

Scientific 
Social 

Networks 

Open 
Access 

Open 
Source 
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CD 

Cultura datelor (Data 
Literacy) - Competențe de 
a căuta,  a citi, a verifica, a 

crea, a analiza și a 
comunica date ca 

informații 

https://twitter.com/data_literacy


Interferenţe: situaţia actuală 
• CŞ & CD – scot în 

evidenţă rolul 
producătorului 

• CI – pune accentul 
pe consumator 

• CI & CŞ, CI & CD 
sau CŞ & CD, dar 
nu toate trei 
simultan 

• CI, CŞ & CD – toate 
susțin cetățeanul 
informat 
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CȘ CI 

CD 



Tendințe 

CD 

CI CȘ 

10 

CȘ CI 

CD 

Convergență 

Intersecție vs Convergență 
Sursa: Redefining the Nexus: The Convergence of 
Information Literacy, Scholarly Communication 
and Data Literacy  



• Este important să 
examinăm cultura 
datelor (data 
literacy) ca o 
cooperare cu 
cultura informației 
și comunicarea 
științifică 
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Convergența CI & CȘ 
• Association of College and 

Research Libraries  
• Intersections of Scholarly 

Communication and Information 
Literacy 

• Common Ground at the Nexus of 
Information Literacy & Scholarly 
Communication 

• Lucrările abordează intersecția și 
mediul în care evoluează 
bibliotecile academice, precum și 
„economia distribuirii granturilor 
pentru cercetare, cultura digitală 
și schimbarea rolului 
bibliotecilor”, precum și cultura 
datelor 
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http://acrl.ala.org/intersections/
https://www.pinterest.com/pin/518969557030531277/


Noi competențe pentru bibliotecari 
Interferente: comunicarea științifică și cultura informației 

• Schimbarea naturii publicării științifice necesită 
educarea cercetătorilor, profesorilor și studenților 
pentru a fi consumatori și creatori de conținut 

• Predarea despre noi formate de conținut și apariția 
mai multor tipuri de conținut non-textual 

• Obligația de a contribui la construirea unor noi 
infrastructuri pentru cercetare și de a fi profund 
implicați în procesul de predare 
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Obiective: 

Integrarea 
pedagogiei și 
comunicării 
științifice în 
programele 

educaționale pentru 
a atinge idealurile 
culturii informației 

Dezvoltarea unor 
modele noi de 

curricule la cultura 
informației pe baza 

tendinţelor noi 
pedagogice și  ale 

comunicării științifice 

Explorarea 
opțiunilor 

pentru 
schimbarea 

organizațională 

Activități 
de 

advocacy 
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• Subiecte incluse: 
• Explorarea subiectului privind cercetarea (pregătirea căutării) 
• Căutarea (configurarea unui plan de căutare, căutarea, evaluarea rezultatelor) 
•  Păstrarea actualizărilor (alerte) 
•  Managementul referințelor 
•  Publicarea 

• https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-
information-literacy-education 
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https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education
https://www.fosteropenscience.eu/content/integrating-open-science-information-literacy-education


Competenţe noi 
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 Abilitatea de a consilia cu 
privire la păstrarea 
rezultatelor cercetării; 

Competenţe de a consilia 
cu privire la gestionarea și 
tratarea datelor, inclusiv 
utilizarea, descoperirea, 
accesul, diseminarea, 
conservarea și 
portabilitatea; 

Abilitatea de a consilia cu 
privire la păstrarea 
înregistrărilor proiectului 
(de ex., corespondența); 
 

Competenţe de a sprijini 
cercetătorii în respectarea 
diferitelor mandate ale 
finanțatorilor, inclusiv 
cerințele privind accesul 
deschis; 

 Competenţe de a 
consilia cu privire la 
potențialele instrumente de 
manipulare a datelor 
utilizate la temă / subiect; 

Cunoștințe de 
consultanță în domeniul 
exploatării datelor; 

Cunoașterea surselor de 
finanțare a cercetării pentru a 
ajuta cercetătorii să identifice 
potențiali finanțatori; 

Competenţe de promovare 
și de consiliere privind 
utilizarea metadatelor; 

Abilități de elaborare a 
schemei de metadate și 
consiliere în ceea ce 
privește standardele și 
practicile la disciplină / 
subiect, pentru proiectele 
de cercetare individuale. 



Experiențe 
• Concursul anual Image of 

Research (Biblioteca 
Universității din Kansas) 

• Încurajează studenți să 
trimită și să împărtășească 
imagini care reflectă 
cercetarea sau procesul de 
cercetare 

Categorii: 

• Povestea cercetării 

• Viziune 

• Deschis pentru colaborare 

• Cercetarea este un proces 

• Alegerea bibliotecii 

Sursa: https://lib.ku.edu/ior  
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https://lib.ku.edu/ior
https://lib.ku.edu/ior
https://lib.ku.edu/ior
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 Fişierele de prelucrare 
Word (de exemplu, Word 
/ .doc) 

Format de document 
portabil (.pdf) 
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 Prin acces online la sursă 
/ repozitoriu (arhivă 
digitală) tematic(ă) sau 
instituţional(ă) 
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already done for 
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1. Date ştiinţifice 2. Propuneri de 
proiecte 
acceptate spre 
finanţare 

3. Livrabile 4. Rapoarte 
intermediare şi 
anuale ale 
proiectelor 

5. Rapoarte 
finale ale 
proiectelor 
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 Datele sunt postate sau 
transmise în format tipărit 

 Prin acces deschis 

Printr-o sursă / repozitoriu 
(arhivă digitală) tematic(ă) 
sau instituţional(ă) 



101 Inovații în comunicarea științifică 
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• Studiu privind utilizarea instrumentelor de comunicare științifică 
(2015-2016,  20.663 de răspunsuri (104 din România, 13 din 
Republica Moldova, inclusiv 3 bibliotecari), 178 de variabile) 

• Sondajul a fost realizat în cadrul studiului global pentru a analiza 
profilul comunicării științifice. Forțele motrice din spatele acestor 
schimbări sunt tehnologia, politica, cultură 

• Noile instrumente sunt dezvoltate în mod continuu de către 
cercetătorii 

• Instrumente de comunicare academice care acum sunt oferite 
constituie peste 600 de instrumente. Cu toate acestea, utilizarea 
instrument variază în funcție de domeniu, țara și poziție. 



Instrumente de lucru în cercetare: de la 
tradiționale la experimentale 
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Instrumente de lucru în cercetare: de la 
tradiționale la experimentale 
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Nu adăugați nicio funcție în comparație cu epoca de imprimare, cu excepția accesului 
online 

Prezintă schimbarea radicală, cu tehnologii și rezultate uneori incerte; Încă în curs de 
dezvoltare 

Utilizează posibilitățile de scalare și de conectare ale Internetului pentru a crește viteza și 
eficiența 

Schimbă în mod efectiv „modul în care aceasta a fost întotdeauna făcută” - de ex. diferite 
business modele, schimbări în activitățile de cercetare, schimbarea rolurilor părților 
interesate 



Ce instrumente folosiți pentru a căuta literatură / date? 

28 

89 %            18188 

8469 

5410 

7370 

8180 



Ce instrumente folosiți pentru a accesa literatură / date? 
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89%       18016 

9503 

5603 

5534 



Ce instrumente folosiți pentru managementul 
referințelor? 
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3992 

47%       7540 

2872 



Ce instrumente folosiți pentru arhivarea / partajarea 
publicațiilor? 
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48% 

38% 

19% 

15% 

10% 

7% 

5% 

2% 



Ce instrumente folosiți pentru a decide la care revistă să 
trimiteți manuscrisul? 
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54%            6093 

4311 

2269 

1951 

1872 

1022 



Ce instrumente / site-uri folosiți pentru a publica? 
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5378 

89%       13548 



Ce instrumente folosiți pentru a spune despre cercetare 
în afara mediului academic? 
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52%    5601 

3516 

3024 

1031 



Ce profiluri de cercetător utilizați? 
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66%        11378 

10962 

5867 

5498 

4974 



Ce instrumente / site-uri folosiți pentru a măsura 
impactul? 
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53%               6797 

6741 

5673 

2444 



ResearchGate vs Academia 
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ResearchGate vs Mendeley 
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• Descrierea proiectului 
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-
survey 

• Setul de date este, de asemenea, depus în Zenodo: 
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.49583  

• Descrierea completă a metodologiei chestionarului se află într-o 
publicație de date în F1000 Research: 
http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.8414.1 

• Mai multe informații despre proiectul din care face parte acest sondaj 
pot fi găsite la adresa: http://101innovations.wordpress.com 

• Pentru o explorare vizuală rapidă a datelor, consultați tabloul de bord 
interactiv: http://dashboard101innovations.silk.co/  

https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
https://www.kaggle.com/bmkramer/101-innovations-research-tools-survey
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.49583
http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.8414.1
http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.8414.1
http://101innovations.wordpress.com/
http://101innovations.wordpress.com/
http://dashboard101innovations.silk.co/


Curriculum UNESCO  
Comunicare științifică & Cultura informației  
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Cinci legi ale culturii informației și media 
Legea 1.Toate tipuri de furnizori de 
informații sunt folosite în implicarea civică 
critică și dezvoltarea durabilă 

Legea 2. Fiecare cetățean este un 
creator de informații / cunoștințe 

Legea 3. Informațiile, cunoștințele și 
mesajele nu sunt întotdeauna neutre ca 
valoare 

Legea 4. Fiecare cetățean dorește să 
cunoască și să comunice noi informații şi 

cunoștințe  
Legea 5. Cultura informației și media 
nu sunt dobândite pentru totdeauna 
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Mulţumesc pentru atenţie! 

tsurcannelly@gmail.com 

 

 


