
Proces verbal al întâlnirii secțiunii Cultura Informației – 26 iunie 2020 

 

 

În data de 26 iunie 2020 s-a desfășurat întâlnirea online a secțiunii Cultura Informației. La întâlnire au 

participat peste 60 de participanți din diferite tipuri de biblioteci. 

Dna Cristina Ungur, trezorierul asociației, a adresat cuvintele de bun-venit din partea asociației, a 

semnalat apariția calendarului activităților ABR pe site-ul asociației și a remarcat prezența numeroasă la 

întâlnirea online. 

Dna Angela Repanovici, președintele secțiunii Cultura Informației, a prezentat structura și conținuturile 

cursul de cultura informației pe care urmează să îl susțină pentru bibliotecarii membrii ABR pe platforma 

de educație online Moodle. Cursul urmează să trateze subiecte precum localizarea, evaluarea și 

utilizarea informației, plagiatul, folosirea bazelor de date, motoarele de căutare, dreptul de autor, 

licențe creative, acces deschis, citarea și stilurile de citare etc. Cursul urmează să conțină atât o parte 

teoretică cât și mai multe exerciții. 

Mihai Constantinescu, secretarul secțiunii Cultura Informației, a prezentat modalitatea de înscriere 

pentru cursul de cultura informației și chestionarul online (accesibil la acest link - 

https://www.surveymonkey.com/r/HXR2DKK ) prin care bibliotecarii își pot exprima dorințele 

referitoare la cursul de cultura informației (durata, subiectele de abordat cu precădere etc). Cei care 

doresc să participe trebuie să se înscrie trimițând o scrisoare de motivație la adresa 

culturainformatieiabr@gmail.com. Scrisoarea de motivație va fi conține: 

Prezentarea parcursului profesional și a realizărilor 

Motivația pentru participarea la cursul de cultura informației 

Scrisoarea de motivație va fi folosită drept criteriu de departajare în cazul unui număr foarte mare de 

înscrieri la cursul de cultura informației. 

 

Nicolaie Constantinescu a prezentat aspecte tehnice referitoare la platforma Moodle. 

Dna Simona Bursașiu, președintele secțiunii Educație și Formare, a precizat că secțiunea Educație și 

Formare își propune să realizeze în acest an mai multe cursuri pentru bibliotecari, ce vor fi disponibile pe 

site-ul asociației. 

Dna Angela Repanovici a prezentat Serviciul de suport pentru imprimare 3D pentru cetățeni inovatori 

(INNO3D+) 

Au urmat întrebări și discuții referitoare la viitorul curs de cultura informației. 
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