BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
BIBLIOTECA - PROMOTOR AL ȘTIINȚEI CETĂȚENILOR/ȘTIINȚEI PARTICIPATIVE
29 ianuarie 2020
Training profesional, 8 ore academice
AGENDĂ
Scop: Identificarea bibliotecii ca spațiu de promovare a conceptului Științei Cetățeanului sau Științei Participative. Trainingul este
organizat în contextul priorității profesionale a anului 2020 - Amplificarea poziției bibliotecilor ca actori cheie și facilitatori ai Științei
Deschise.
Obiective:
 promovarea cunoștințelor privind Știința Cetățenilor/Știința Participativă ca element al culturii științifice deschise;
 formarea atitudinii pozitive a formabililor față de aceste fenomene;
 dezvoltarea abilităților formabililor privind implicarea membrilor comunității în activități de cercetare, în proiecte de Știință
Participativă;
 sprijinirea proiectelor științifice civice în bibliotecă;
 cunoașterea modalităților de sprijinire și implicare a bibliotecii în comunicarea noilor descoperiri, înțelegerea științei de către
membrii comunității.
Formatori: Victoria VASILICA, șef secție, BNRM; Angela DRĂGĂNEL, specialist principal, BNRM.
Grup-țintă: Personalul de specialitate din cadrul Sistemului Național de Biblioteci.

Timp
preconizat

Subiect. Conținut

10.00-10.15

Inaugurarea trainingului.
Context al priorităților
profesionale ale anului
2020
10.15-11.00
Ce este Știința
Cetățeanului/ȘtiințaParticipativă?
Exemple de promovare a atitudinii
pozitive față de acest fenomen de
către bibliotecari și în bibliotecă
11.00-11.30 Conectează-te cu comunitatea ta!
Care sunt problemele comunitare
care ar solicita implicare civică
din partea voluntarilor sau a
utilizatorilor bibliotecii?

11.30-11.45
11.45-12.00

12.00-13.00

Pauză
Cum contribuie biblioteca la o
mai bună înțelegere de către
comunitate a științei?
Instrumente și activități de
comunicare ale științei prin
intermediul bibliotecii
Conectează-te cu comunitatea ta!
Crearea unui plan de acțiuni
pentru o inițiativă de Știință
Participativă în cadrul bibliotecii

Gen activitate
Argumentarea importanței și necesității de
învățare a subiectului.
Exercițiu de integrare

Suport
documentar,
informațional
Prioritățile
profesionale ale
anului 2020

Formator
L. Corghenci

Prezentare Power Point.
Discuții interactive

Istorii de succes
ale bibliotecilor
din SUA, țări
europene

A. Drăgănel

Lucru în echipe: Identificarea și
argumentarea problemelor comunitare.
Prezentarea ariei geografice a formabililor
pe harta Republicii Moldova. Pe foaie flipchart formabilii vor identifica problemele
comunităților. Din această listă va fi
selectată de către fiecare echipă o problemă
comună (susținută de către membrii
echipei) în scopul elaborării ulterioare a
unui plan de acțiuni pentru o inițiativă de
Știință Participativă în cadrul bibliotecii

Prezentări ale
lucrului în echipe

V. Vasilica
A. Drăgănel

Prezentare Power Point.
Discuții interactive

Prezentare
PowerPoint

V. Vasilica

Lucru în echipe: Elaborarea planului de
acțiuni pentru o inițiativă de Știință
Participativă în cadrul bibliotecii (în funcție

Prezentări ale
lucrului în echipe

V. Vasilica
A. Drăgănel

de problema comunitară comună,
identificată în cadrul lucrului în echipe)
13.00-13.15

Sinteze pe marginea lucrărilor
trainingului. Evaluare finală.

Sinteze. Înmânarea certificatelor

Planul
angajamentelor
formabililor

L. Corghenci

Vasilica Victoria, șef secție Studii și Cercetări BNRM
e-mail: studiisicercetăribnrm@gmail.com

Angela Drăgănel, specialist principal secția Studii și Cercetări BNRM
e-mail: adraganel@bnrm.md

