Stimate colege/ Stimați colegi,
Vă invităm să participați la o cercetare al cărei scop este obținerea unor date statistice,
care să clarifice stadiul și nivelul la care se află dotarea IT (hard și soft), formarea
profesională a personalului de specialitate, tipul și mărimea colecțiilor, numărul și frecvența
utilizatorilor bibliotecilor școlare/CDI-urilor din România.
Rezultatele cercetării vor sta la baza unor proiecte care își propun îmbunătățirea
infrastructurii din bibliotecile școlare, dar și derularea unor cursuri de perfecționare care să
răspundă nevoilor de formare continuă a personalului din structurile infodocumetare.
Cercetarea se va desfășura în perioada 2 – 28 februarie 2021 sub coordonarea
Asociației Bibliotecarilor din România și a Comisiei Naționale a Bibliotecilor.
Chestionarul se adresează bibliotecarilor din CCD, bibliotecarilor școlari/profesorilor
documentariști/ responsabililor din structurile infodocumentare și se referă la anul școlar
2019-2020.
În vederea completării chestionarului, veți primi atât varianta online, cât și varianta pdf.
Vă rugăm să completați doar varianta online, pusă la dispoziție prin intermediul
formularelor de la Google, prin accesarea link-ului https://forms.gle/wkWofk6vpqdaTDhr9
În vederea familiarizării cu chestionarul și a pregătirii informațiilor de care aveți nevoie
în vederea completării lui, ne-am gândit că ar fi util să primiți și varianta pdf a acestuia.
Chestionarul se completează prin bifarea căsuței () sau prin completarea spațiului
punctat în funcție de tipul întrebării. La unele întrebări se poate alege un singur răspuns, iar la
altele se pot bifa una sau mai multe variante de răspuns.
Pentru completarea online a chestionarului aveți nevoie de conexiune stabilă la internet.
Răspunsul din chestionarul online este considerat înregistrat, dacă în momentul
trimiterii lui se afișează mesajul „Vă mulțumim! Răspunsul dumneavoastră a fost
înregistrat”.
În cazul în care, chestionarul nu se trimite, înseamnă că undeva există o întrebare
obligatorie pe care a-ți omis-o. Trebuie să reveniți și să vă asigurați că fiecare întrebare a
primit un răspuns.
Dacă întâmpinați probleme în completarea și trimiterea chestionarului, ne puteți
contacta la adresa de e-mail: birzlucre@yahoo.com (persoană de contact Lucreția Bîrz).
Vă mulțumim pentru colaborare!

