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Bibliotecarul de date – necesitate sau ???  
Argumentare: 

 A demonstra utilitatea și importanța bibliotecii 
pentru comunitatea științifică; 

 A face față misiunii fundamentale a bibliotecii de a 
susține procesul educațional și de cercetare; 

 A fi un suport real al cercetătorilor în procesul de 
cercetare; 

 Instituirea unui nou post de muncă în bibliotecă; 

 Creșterea imaginii și succesului bibliotecarului în 
cariera profesională; 

 A diversifica și extinde oferta de servicii a bibliotecii; 

 A adăuga plus valoare bibliotecii. 

 

 

Factori: 
 Creșterea considerabilă a volumului de date 

de cercetare; 
 Cerințele generate de Programul Orizont 

2020, Programul-cadru Orizont Europa 
2021–2027 cu referire la datele deschise; 

 Solicitarea de către agențiile de finanțare a 
depunerii cererilor de grant împreună cu un 
plan de management al datelor etc. 

https://thedatascientist.com/gdpr-research-artificial-

data/data_and_information/ https://www.dataliftoff.com/dont-hire-data-scientists-until-you-have-

data-engineers/ 



Bibliotecarul de date – definiții  

persoană care provine din 

comunitatea bibliotecară, 

instruită și specializată în 

conservarea, păstrarea și 

arhivarea datelor  

(Swan A., Brown Sh. 2008) 

 

un bibliotecar care este instruit în 

mod sistematic în gestionarea, 

stocarea și conservarea datelor 

pentru a gestiona toate tipurile de 

date științifice, folosind tehnologii 

adecvate și discipline conexe  

(Hu, S. 2017) 

 
„o comunitate eterogenă de 

profesioniști ai informației din 
medii educaționale și 

profesionale variate, care 
desfășoară multe tipuri diferite 

de muncă” 
(Federer L. 2018)  

 



Ciclul de viață a datelor de cercetare 

 Modelul ciclului de viaţă al datelor  

realizat de Nicole Caplan în baza modelelor DataOne și DCC Curation 

Managementul datelor de cercetare constă 
în planificarea şi luarea deciziilor cu privire 
la modul în care se va colecta, organiza, 
gestiona, stoca, păstra şi partaja datele 
digitale şi cele fizice atât pe întreg ciclul de 
viaţă al cercetării, cât şi după finalizarea 
acesteia. 



Cunoștințe contextuale despre mediul 
instituțional 

 mediul de cercetare al universității sau al 
organizației științifice în care activează; 

 cunoștințe despre cadrul de reglementare și 
politicile instituționale, care guvernează diferite 
aspecte ale instituției; 

 politicile aferente ale agențiilor de finanțare a 
cercetării științifice; 

 înțelegerea procedurilor etice în procesul 
științific, metodelor de cercetare disciplinară, 
metodelor de comunicare științifică; 

 înțelegerea metodelor de acces, bunurilor 
creative și drepturilor de autor. 

 

Abilități de conlucrare și colaborare cu 
comunitatea universitară 

 abilitatea de a construi relații de colaborare 
într-o serie de domenii profesionale și 
disciplinare; 

 abilitatea de a dezvolta în mod proactiv relații 
cu facultățile și cercetătorii pentru a înțelege și 
a le susține nevoile de gestionare a datelor de 
cercetare; 

 capacități de a crea canale eficiente de 
comunicare continuă cu alte departamente 
universitare (Departamentul Știință și Inovare, 
Centrul Tehnologii Informaționale etc.); 

 abilități de a colabora pe intern cu colegii 
săi/angajații bibliotecii pentru a încuraja 
răspunsurile la problemele cercetătorilor și a 
le satisface nevoile în domeniul datelor. 

Bibliotecarul de date – abilități și competențe 
necesare  



Cunoștințe tehnice și tehnologice 

 abilități de utilizare hardware și software; 

 cunoașterea instrumentelor, softwarelor disponibile 
pentru ciclul de viață a cercetării; 

 experiență în gestionarea conținuturilor; 

 înțelegerea principiilor de organizare, acces și 
schimb al datelor; 

 cunoașterea tehnologiilor și standardelor 
actuale, cum ar fi depozite instituționale, 
standarde de codificare, ontologii, tezaure, 
modele, scheme de metadate (Dublin Core, 
Resource Description Framework), identificatori 
unici (Digital Object Identifiers) etc.). 

 

Abilități interpersonale și caracteristici 
comportamentale 

 să urmărească continuu dezvoltarea 
profesională; 

 să se adapteze la noile experiențe, să exploreze 
noi arii de activitate; 

 să dea dovadă de flexibilitate și creativitate în 
conducerea schimbărilor într-un mediu în 
evoluție, divers și ambiguu; 

 să demonstreze capacităţi de a lucra 
independent și în echipă, de a lua inițiativă, de 
a stabili priorități și de a echilibra cerințele 
unui mediu de lucru complex. 

Bibliotecarul de date – abilități și competențe 
necesare  



Cunoștințe și abilități specifice datelor  

 

 cunoașterea sau disponibilitatea de a învăța despre domeniul datelor; 

 cunoșterea ciclului de viață a datelor de cercetare; 

 înțelegerea datelor create și a modului de organizare a lor, inclusiv structurarea 
denumirilor de fișiere, organizarea folderelor și adăugarea de metadate; 

 cunoașterea opțiunilor de conservare și partajare a datelor etc. 

 

Bibliotecarul de date – abilități și competențe 
necesare  



• Participarea la crearea infrastructurii de 
gestionare a datelor de cercetare în 
contextul universității; 

• Participarea la dezvoltarea politicii 
instituționale privind MDC și a planurilor 
strategice, procedurilor pentru 
dezvoltarea serviciilor de MDC; 

• Sensibilizarea comunității academice  
privind necesitatea gestionării datelor de 
cercetare;  

• Organizarea acțiunilor de promovare a 
serviciilor  de management al datelor. 

Politici și strategii. Activități de sensibilizare 



 

 

 

Descoperirea și colectarea datelor 

 Căutarea, evaluarea și selectarea datelor 
din diverse surse în funcție de cererile de 
informare ale cercetătorilor; 

 Consultații referitoare la  strategiile de 
căutare a seturilor de date în diverse 
depozite digitale; 

 Stocarea seturilor de date în sisteme de 
gestionare a referințelor bibliografice, 
gruparea acestora pentru acces, citare și 
utilizare ulterioară. 



Citarea seturilor de date utilizate în 

cercetările științifice este la fel de 

importantă ca citarea articolelor din 

reviste, cărților și a altor surse care 

au contribuit la cercetare. 

 Elaborarea recomandărilor de citare 
a datelor de cercetare; 

 Consultații privind utilizarea stilurilor 
de citare a datelor;    

 Furnizarea de identificatori 
persistenţi digitali unici pentru 
seturile de date. 

Etica utilizării datelor 



 Dezvoltarea infrastructurii pentru stocarea datelor 
(depozite digitale instituţionale de date); 

 Descrierea și arhivarea seturilor de date în depozite 
digitale; 

 Conectarea cercetătorilor cu alte infrastructuri 
disponibile (arhive disciplinare) pentru păstrarea 
seturilor de date;  

 Consultații privind identificarea unui depozit digital 
relevant pentru arhivarea datelor. 

 

 

 

 

  

Conservarea și arhivarea datelor 



 Asistență în elaborarea unui plan de 
management al datelor; 

 Consultații privind utilizarea instrumentelor 
online de planificare a managementului datelor 
de cercetare. 

PMD - document menit să ofere cercetătorilor 
un mecanism pentru a declara modul în care 
vor gestiona datele asociate cu ciclul de viață al 
unui proiect de cercetare. 

Principalele elemente PMD: 

• Colectarea/crearea datelor  

• Documentarea și descrierea datelor  

• Securitatea datelor  

• Arhivarea/stocarea, partajarea și accesul la date 

• Considerații etice și legale  

• Responsabilități și resurse  

 

 

Plan de management al datelor (PMD) 



Instrumente 

DMPOnline  

creat de Digital Curation Center (DCC) 

• Reprezintă un instrument interactiv 
online de planificare a managementului 
datelor.  

• Oferă atât șabloane standard, cât și 
șabloane specifice finanțatorilor de 
cercetare pentru utilizare în cererile de 
finanțare. 

DMPTool http://dmptool.org 

• aplicație on-line care ajută cercetătorii să 
creeze planuri de management al datelor  

 

Instrumente de creare a planurilor de management al datelor 

http://dmptool.org/


Instrumente 

• Sprijinul bibliotecii pentru cercetare s-a poziționat ca o problemă strategică în instituțiile de 
cercetare, astfel bibliotecarii devin parteneri ai cercetătorilor pe tot parcursul ciclului de viață al 
cercetării, de la generarea ideilor până la diseminarea și utilizarea rezultatelor. 

• Personalul bibliotecii trebuie să dobândească noi cunoștințe și abilități pentru a putea sprijini 
cercetătorii și pentru a ajuta la dezvoltarea capacității de cercetare universitară. 

• Creșterea vertiginoasă a datelor și cerințele ca aceste date să fie gestionate eficient solicită 
crearea de noi posturi de bibliotecari de date. 

• Bibliotecarii de date trebuie să învețe și să îmbrățișeze noi seturi de abilități pentru a ajuta 
cercetătorii să înțeleagă mai bine datele și să-i îndrume în selectarea celor mai adecvate 
instrumente care să se potrivească obiectivelor lor de cercetare  

• Pentru a înțelege mai bine gama de servicii de management al datelor de cercetare (MDC) 
solicitate de cercetătorii sunt necesare mai multe cercetări. O înțelegere mai detaliată a 
serviciilor va duce la o discuție mai largă a competențelor necesare pentru a sprijini în mod 
eficient MDC.  

Concluzii 



 

 

Vă mulțumesc pentru atenție!  

v.lupu@uasm.md 
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