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0 WIKIPEDIA – ZIUA CÂND INTERNETUL 

ȘI-A FĂCUT ENCICLOPEDIE

Natalia DÎRZU,
Biblioteca Publică Orășenească 
„Emil Loteanu”, Ocnița

În urma unor cercetări la subiectul 
„Căutarea informației pe internet” 

prin metoda de observare și comunicare 
s-a constatat că majoritatea utilizatorilor 
copii, accesând diverse surse de informare, 
inclusiv enciclopedia Wikipedia, nu dețin 
abilități de a utiliza corect sursa. Wikipedia 
este o enciclopedie online liberă, cu acces 
gratuit, dezvoltată în mod colaborativ de 
către voluntari și oricine poate integra în 
conținutul acesteia un articol. din aces-
te motive este important ca utilizatorul să 
poată identifica informația corectă, să oco-
lească cea falsă, incorectă.

observând acest lucru și pornind de la 
situația creată, serviciul informativ-bib-
liografic al Bibliotecii Publice orășenești 
(BPo) „Emil Loteanu”, ocnița, a organi-
zat activitatea educațională pentru copii 
de vârsta 10-13 ani la tema „Wikipedia – 
Ziua când internetul și-a făcut enciclope-
die”. Activitatea educațională s-a desfășurat 
în cadrul Acordului de parteneriat 
educațional, semnat între BPo „Emil Lote-
anu” și Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”.

Scopul activității educaționale a fost in-
formarea copiilor despre istoria apariției 
Wikipedia ca sursă universală de infor-
mare, care conține articole în 300 de lim-
bi, formarea competențelor de utilizare a 

Wikipedia, căutarea informației cu referire 
la alte surse.

dat fiind faptul că activitatea educa-
țională a fost organizată de Ziua nașterii 
Marelui poet Mihai Eminescu, la 15 ianu-
arie 2020, fiind și Ziua lansării Wikipedia, 
ne-am propus ca partea practică a instru-
irii să se axeze pe căutarea și selectarea 
informației despre Mihai Eminescu.

Impactul instruirii: 
4 copii cu vârsta între 10-13 ani au fost 

informați privind istoria apariției Wiki-
pedia ca sursă universală de informare. 
Aceștia și-au dezvoltat competențe de utili-
zare a Wikipedia, de selectare a  informației 
veridice cu trimitere la alte surse. La fel co-
piii au demonstrat o reușită școlară sporită. 

La moment biblioteca dispune de 4 ta-
blete, ceea ce acoperă insuficient oferta de 
informare și instruire a utilizatorilor co-
pii. În acest context menționăm sprijinul 
Consiliului orășenesc ocnița, a primăriei 
ocnița, în subordinea căreia funcționează 
BPo „Emil Loteanu”. Este vorba despre 
alocarea a 50000 de lei pentru procurarea 
tabletelor, fapt ce va îmbunătăți acoperirea 
necesităților informaționale ale membrilor 
comunității, va amplifica rolul bibliotecii 
publice ca centru al tehnologiei informării.
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