
 

 

Școala de vară ASTRA 

Cursuri propuse 

 

Robert CORAVU: Educarea utilizatorilor bibliotecii pentru evaluarea informațiilor 

Robert Coravu este lector universitar în cadrul Departamentului de Științe ale Comunicării al 

Facultății de Litere, Universitatea din București. După absolvirea studiilor biblioteconomice la 

București, a lucrat timp de 15 ani la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. A obținut titlul de 

doctor în Filologie al Universității din București (2012) cu o teză dedicată transformărilor produse 

de informația electronică în bibliotecile universitare. Principala sa arie de interes profesional o 

constituie regăsirea, evaluarea și managementul informațiilor și surselor de informare din mediul 

online. Ultima carte publicată: Evaluarea informațiilor din mediul online: nu crede și cercetează 

(Editura Universității din București, 2021). 

Mai multe detalii la https://unibuc.ro/user/robert.coravu/. 

Cerințe specifice pentru cursanți:  

 Competențe de regăsire și management al informațiilor cu ajutorul unor diverse instrumente (cataloage online, 

motoare de căutare, interfețe ale bazelor de date documentare) – nivel intermediar 

 Cunoștințe generale privind rețelele de socializare (modalități de utilizare, caracteristicile și provocările 

comunicării în media sociale) 

Despre curs 

Evaluarea informațiilor este o parte a abilităților care definesc o persoană competentă informațional. Dezvoltarea 

discernământului informațional este o necesitate stringentă în zilele noastre, când dezinformarea și propaganda digitală fac 

ca, pentru mulți, separarea adevărului de minciună să fie o sarcină dificilă. Numeroase exemple din perioada pandemiei de 

COVID-19 arată cât de grave pot fi consecințele lipsei de discernământ informațional. În acest context, bibliotecile, ca 

agenți recunoscuți ai educației media și informaționale, trebuie să fie capabile să-și ajute utilizatorii să dobândească și să-și 

dezvolte competențele necesare informării corecte. Cursul își propune să ajute la conștientizarea problematicii evaluării 

informațiilor și să implice participanții în schițarea programei unui curs de instruire a utilizatorilor pe această temă.  

 

Nicolaie CONSTANTINESCU: Noi valențe ale înregistrărilor bibliografice 

Nicolaie Constantinescu este specialist în științele informării și comunicării, absolvent al Universității 

din București, specializarea Biblioteconomie, având un masterat în același domeniu. Actualmente 

urmează programul doctoral la Universitatea „Transilvania” din Brașov sub îndrumarea prof. dr. ing. 

dr. marketing Angela Repanovici cu scopul de a găsi noi valențe sistemelor de gestiune a datelor din 

domeniul cercetării. Preocupările profesionale sunt îndreptate în sfera depozitelor digitale 

instituționale, tehnologiilor web care permit organizarea și comunicarea resurselor digitale, precum și 

tehnologiile și aspectele manageriale care privesc prezervarea digitală aplicată resurselor electronice 

indiferent de structură și funcție.  Mai multe detalii la https://www.linkedin.com/in/kosson.  

Cerințe specifice pentru cursanți: 

 Ușurință în lucrul cu sistemul de operare al propriului laptop 

 Înțelegerea modului în care funcționează un browser (Edge, Mozilla sau Chrome) și instalarea celei mai recente 

versiuni a browserului preferat 

Despre curs 

Realizarea potențialului datelor bibliografice poate fi împlinit în contextul îmbogățirii acestora cu semantici care permit 

interconectarea lor. Timp de trei zile, cursanții Școlii de Vară Astra vor lucra cu instrumente de explorare și modelare a 

datelor bibliografice cu scopul de a înțelege etapele unei transformări dintr-o structură simplă într-o adevărată 

înregistrare vie. Contactul cu un set de tehnici și tehnologii folosite pe scară largă în domeniul umanioarelor digitale 

(digital humanities) va crește abilitățile de bază ale cursanților și le va oferi perspective noi de exploatare a datelor 

produse în instituțiile de memorie. 

https://unibuc.ro/user/robert.coravu/
https://www.linkedin.com/in/kosson


 

Lenuța URSACHI: Koha, o soluție open source pentru managementul documentelor de bibliotecă 

 Lenuța Ursachi este bibliotecară la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați de peste 25 de 

ani. Este absolventă a Facultății de Mecanică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, iar din 

2018 urmează studiile doctorale la Universitatea din București. Teza de doctorat, realizată sub 

îndrumarea prof. univ. dr. Mircea Regneală, are scopul de a demonstra rolul de mediator de 

informație al bibliotecarului de referințe, în diferite etape existențiale ale bibliotecii 

universitare. Preocupările profesionale sunt axate pe sistemul integrat de bibliotecă Koha, 

depozitele digitale instituționale, softurile de management al referințelor bibliografice, 

realizarea de tutoriale video folosind tehnologia de înregistrare a ecranului și site-ul bibliotecii. 

Mai multe detalii la https://www.researchgate.net/profile/Lenuta-Ursachi.  
 

Cerințe specifice pentru cursanți: 

 Cunoștințe de biblioteconomie – nivel intermediar/avansat 

 Cunoștințe de limba engleză – nivel intermediar/avansat 

 Competențe privind formatul bibliografic (MARC21) - constituie un avantaj 

 Competențe în limbajul SQL - constituie un avantaj 

 Competențe privind lucrul cu un sistem integrat de bibliotecă - constituie un avantaj 

 Competențe privind regăsirea online a informațiilor – nivel intermediar 
 

Despre curs 

Ești în căutarea unui soft de bibliotecă sau vrei să renunți la cel cu care lucrezi deja? Koha este un sistem integrat de 

bibliotecă liber pentru instalare, iar în cadrul acestui curs vom învăța împreună: 

 cum să întocmim comenzi și să recepționăm publicații (modulul Acquisition); 

 cum să descriem o publicație (modulul Cataloguing); 

 cum să introducem cititori, să împrumutăm și să returnăm publicații (modulele Patrons și Circulation) 

 cum să realizăm rapoarte de bază (modulul Reports); 

 cum să căutăm și să salvăm rezultate în OPAC (Carts și Lists). 

După absolvirea cursului de inițiere în Koha vei reuși să ai o imagine de ansamblu asupra lucrului cu acest soft. Pentru 

aprofundare, îți voi recomanda câteva resurse Internet, inclusiv ghiduri video în limba română, care te-ar putea ajuta cu 

siguranță. Sper să te conving să te alături comunității de utilizatori Koha din România. 

 

Silviu BORȘ: Patrimoniu digital 

Silviu Borș este lector la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în cadrul Facultății de Litere și 

Arte, Departamentul de Studii Romanice, specializarea Științe ale Informării și Documentării. 

După absolvirea studiilor de biblioteconomie, a lucrat la Biblioteca Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia (1996-1997), apoi la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu (1997-2004, 2011-

2021). Și-a definitivat studiile în istorie (1999), apoi în știința și ingineria calculatoarelor 

(master, 2003) la Sibiu. A obținut titlul de doctor în Istorie la Universitatea din Alba Iulia 

(2008) cu o teză dedicată înființării și evoluției Bibliotecii Centrale a Asociațiunii (1861-1950). 

Este vicepreședinte al Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România și membru în Comisia Națională a Bibliotecilor, unde coordonează Subcomisia 

pentru învățământ de specialitate și perfecționare profesională. Principalele sale arii de interes profesional și didactic 

sunt fundamentele științelor informării, tehnologiile informatice aplicate în structuri documentare, documentarea și 

scrierea academică, informația și comportamentul informațional. 

Mai multe informații: https://cnb.org.ro/wp-content/uploads/2022/01/CV_RO-ETL-Silviu_Bors-2022.pdf. 

 

Cerințe specifice pentru cursanți: 

 Competențe de regăsire a informațiilor bibliografice și full-text - nivel intermediar 

 Cunoștințe generale privind portalurile memoriei culturale (ex. Europeana, Culturalia) și bazele de date 

documentare cu conținut științific 
 

Despre curs: 

Pornind de la ideea de dezvoltare, organizare și valorificare a elementelor care presupun existența unui patrimoniu, 

cursul propune o analiză a practicilor de digitalizare și digitizare aplicate în structurile cele mai specializate în / din 

domeniu. Vor fi discutate programele existente la nivel internațional, concretizate prin proiecte care duc la înființarea, 

dezvoltarea și asigurarea accesului la resurse informaționale în vederea valorificării lor. Nu vor fi neglijate aspectele care 

țin de legislația specifică acestor practici, precum și realizarea, în timp real, a unor înregistrări bibliografice sau specifice 

obiectelor de muzeu.  

https://www.researchgate.net/profile/Lenuta-Ursachi
https://cnb.org.ro/wp-content/uploads/2022/01/CV_RO-ETL-Silviu_Bors-2022.pdf

