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PROGRAM “GRIJA PENTRU NOII UTILIZATORI”: EDIŢIA 2014
(concept)
Iniţiator, organizator: Departamentul Informaţional Biblioteconomic (program iniţiat de către
DIB în anul 2003 ca impact al Proiectului Tempus Tacis)
Perioada funcţionării: 1 septembrie – 20 decembrie 2014 (semestrul 1 al anului universitar)

Grup-ţintă: programul este orientat pentru studenţii anului 1, de la toate facultăţile ULIM, audienţi
ai ciclurilor licenţă, masterat, doctorat (ultimii – admişi din exteriorul ULIM), precum şi
universitarii - noi angajaţi la ULIM

Obiectiv final al Programului: promovarea/formarea cunoştinţelor/deprinderilor privind
accesarea, evaluarea şi utilizarea corectă şi etică a informaţie de către studenţi şi cadre didacticoştiinţifice

Obiective curente: atragerea studenţilor în spaţiile funcţionale pentru consultare şi documentare;
utilizarea eficientă a resurselor documentare şi informaţionale, oferite de către DIB; augmentarea
interesului profesional şi utilizării serviciilor şi produselor informaţionale ale DIB
Sloganul ediţiei 2014: Biblioteca universitară Pro un Student Informat, Activ, , Valoros

Scopurile Programului:
 a facilita adaptarea studenţilor, înscrişi la anul 1 al ciclului Licenţă la specificul comunităţii
universitare
 sensibilizarea noilor utilizatori DIB vizavi de oportunităţile informaţional-bibliotecare la
ULIM
 a facilita orientarea acestora în spaţiile funcţionale ale DIB: săli de lectură silenţioase şi de
grup, mediateca
 a dezvolta un sistem eficient de tutoriale şi a augmenta utilizarea acestora ca surse de învăţare
 „învăţarea” metodelor, tehnicilor de muncă intelectuală (cum se conspectează un document;
ţinerea bazei de date a personale şi a publicaţiilor de autor; tehnici de lectură; genuri şi tipuri
de documente etc.)
 a promova, a cunoaşte şi a utiliza raţional/efectiv resursele, serviciile, oferite de către DIB
şi instituţiile sistemului informaţional – biblioteconomic naţional
 organizarea ciclului de activităţi cu genericul „Sistemul de învăţământ superior: cadru de
reglementare, organizare, funcţionalitate”
 organizarea ciclului de activităţi cu genericul „Uniunea Europeană: integrare, avantaje,
perspective” (sub egida Centrului de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM)
 acceptarea de către noii utilizatori a importanţei deţinerii culturii informaţiei şi a învăţării
 formarea competenţelor informaţionale drept parte integrantă a culturii intelectuale
 formarea/amplificarea) interesului pentru valorile culturii, ştiinţei, civilizaţiei
 organizarea conferinţei finale a programului.

Activităţi şi responsabilităţi :
Nr.
d/
r
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Activităţi, procese

Termen
realizare

Responsabil

Expoziţie informaţională „ULIM: ani de ascensiune” (din
istoria Universităţii, Codex ULIM, concept educaţional,
servicii informaţional-bibliotecare etc.)
(format tradiţional şi electronic)
Expoziţia informaţională „Documentare şi informare:
elemente indispensabile ale procesului educaţional”

Septembri
e–
Decembrie

I. Cerneauscaite
V. Moşneaga

1
septembri
e

Bibliotecari
contact

Organizarea vizitelor studenţilor în sălile de lectură
specializate în scopul cunoaşterii şi utilizării ulterioare a
potenţialului informaţional-documentar al DIB (la începutul
predării disciplinelor concrete).
Atragerea studenţilor anului 1 prin servicii specifice în
condiţiile organizării modulare a procesului educaţional
(expoziţii mobile, info-seminare etc.)
Nu plagiatului (ciclu de activităţi): cunoaşterea Legii privind
dreptul de autor şi drepturile conexe (aspect de utilizator al
bibliotecii şi potenţial autor), Legii privind activitatea
editorială, Legii cu privire la Biblioteci; cunoaşterea noilor
cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi citarea
referinţelor bibliografice etc.
Mini-cursuri, orientate pentru formarea competenţelor
informaţional-documentare (a se vedea orarul minicursurilor)

Pe
parcursul
Programul
ui

-//-//-//

1 septembrie – Ziua Informaţiei şi a Cunoştinţelor („Drumul
Cunoaşterii duce la Bibliotecă: lansarea Campaniei:
prezentări-sinteze „DIB în context universitar”, „Ce trebuie
să ştii pentru prima vizită la DIB”; Clinica Informaţională;
excursii-panoramic în spaţiile funcţionale DIB; prezentarea
expoziţiilor)

Curs opţional „Bazele culturii informaţiei” (conform orarelor
decanatelor; 10 ore pentru studenţii anului 1, ciclul Licenţă,
de la toate facultăţile)

Studiul „Competenţe documentar-informaţionale ale
studenţilor anului 1” (elaborare chestionar, efectuarea
interviurilor şi a anchetelor, sinteze)
Integrarea cursului „Ştiinţa şi cultura informării” în structura
modulului MoO.II.6
„Competenţe antreprenoriale în
traducere. Tehnologii informaţionale aplicate în limbi străine
Ştiinţa şi cultura informării”
(Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca”):
 actualizarea componentei programei analitice
 proces de predare
Elaborarea şi difuzarea pentru grupul-ţintă a materialelor
promoţionale şi a tutorialelor:
 Program „Grija pentru Noii Utilizatori. Ediţia 2014”

Septembri
eDecembrie

-//-//-//

Octombrie
Noiembrie
Septembri
eDecembrie
Septembri
eDecembrie
Septembri
eNoiembrie
Iunie
sem. 2, an
studii
2013/201
4
Iunie-

-//-//-//

E. Ţurcan
A. Vascacov
D. Istrati
I.Cerneauscaite

A se vedea
orarul minicursurilor;
Organizator:
I. Cerneauscaite
I. Cerneauscaite
A.Bascacov

12.
13.
14.

(pliant) (suport hârtie) (resp. L. Corghenci)
 DIB: spaţii informaţional-documentare (semn de
carte) (suport hârtie) (resp. V. Moşneaga)
 22 + motive pentru a vizita DIB ((resp. L. Corghenci)
(format electronic)
 Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB (pagina
WEB DIB)
 Cum se iau notiţe pentru un document
 Cum să te orientezi în colecţiile DIB. Accesul liber la
raft: informaţii utile(pagina WEB DIB)
 Genuri şi tipuri de documente în colecţiile DIB
(pagina WEB DIB)
 Colecţia Periodice DIB (pagina WEB DIB)
 Colecţia de Referinţe(pagina WEB DIB)
 OPAC(pagina WEB DIB) (resp. I. Cerneauscaite)
 Baze de date, oferite de către DIB (pagina WEB DIB)
(resp. V. Moşneaga)
 Power Point: soft de creare a prezentărilor ( resp.: I.
Cerneauscaite, V. Moşneaga)
 Întreabă Bibliotecarul: serviciu de referinţe (pagina
WEB DIB) (resp. I. Cerneauscaite)
Elaborarea programului ciclului de activităţi cu genericul
„Uniunea Europeană: integrare, avantaje, perspective” (în
colaborare cu Centrul de Cooperare Internaţională ULIM)
Elaborarea programului ciclului de activităţi cu genericul
„Sistemul de învăţământ superior: cadru de reglementare,
organizare, funcţionalitate” (în colaborare cu structurile
universitare)
Organizarea conferinţei finale a programului
„Grija pentru Noii Utilizatori”

septembri
e 2014

Septembri
e

Coordonator al
Centrului UE

Decembrie

Managerii
superiori DIB

Septembri
e

Impactul programului: Programul „Grija pentru Noii Utilizatori” contribuie la
atragerea studenţilor în sălile de lectură pentru consultare şi documentare, formarea
deprinderilor de formulare, sinteză a necesităţii informaţionale, de căutare şi utilizare de sinestătătoare a informaţiei necesare, amplificarea competenţelor informaţionale. Programul are
caracter de tutelare şi învăţare, implementând deprinderi tehnice şi cunoştinţe metodologice
de orientare în lumea informaţiei, formând în final o gândire divergentă. Astfel, studentul ULIM
va deţine instrumentele necesare în procesul muncii individuale, documentării şi informării
obligatorii şi suplimentare.
Programul facilitează formarea de perspectivă a unui bun profesionist, care a
conştientizat următoarele:
informaţia este o putere; modernizarea şi actualizarea
cunoştinţelor şi deprinderilor este un proces realizat pe parcursul întregii vieţi (acceptarea
principiului învăţării permanente); informaţia sporeşte ne-cunoaşterea (cel informat este
orientat pentru cunoaştere permanentă). Programul este în armonie cu principiile Procesului
Bologna.
Elaborat: L. Corghenci
4-5 iunie 2014
Aprobat la şedinţa din 6 iunie 2014 a Consiliului Coordonator DIB

