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Institutul de Tehnologie Chimică (ITC), Praga, este o universitate de stat care desfășoară 
activități de cercetare, dezvoltare si implementare științifică. Este membru al familiei 
de 28 de universități publice și de stat din Republica Cehă, membru al Asociației 
Universităților Europene, Federației Europene a Asociațiilor Naționale de Inginerie și 
Gesellschaft für Ingenieurpädagogik.

ITC este cunoscut pentru profunzimea și amplitudinea activităților sale din învățământ 
și cercetare în multe ramuri ale științei. Iar echipele lor de cercetare au avut nevoie de o 
modalitate mai bună de organizare și partajare a cercetării - pentru a preda de timpuriu 
tinerilor cercetători cele mai bune practici și pentru a îmbunătăți colaborarea. EndNote® 
a devenit rapid alegerea clară atunci când ITC a introdus mai multe soluții de 
management al referințelor în facultatea și studenții acestuia.

NECESITATEA

În trecut, echipele de cercetare au utilizat diferite moduri pentru a organiza colecțiile 
imprimate. Cu toate acestea, odată cu trecerea la articolele electronice, a devenit 
esențială necesitatea de a organiza ceea ce ar fi, în mod tipic, o mare colecție de PDF-uri 
sau de liste extinse de referințe și de a o partaja cu uşurință cu alți membri ai grupurilor 
de cercetare.

SOLUȚIA

Acum câțiva ani, Biblioteca Centrală (acum parte a Centrului de servicii de informare) a 
ITC, în colaborare cu Laboratorul de Informatică și Chimie, a configurat accesul în tot 
campusul la unele programe software și servicii pentru gestionarea referințelor. Una 
dintre aceste soluții de gestionare a referințelor a fost EndNote®.

 „Ne-am așteptat că va fi ceva care să atragă atenția, dar reacția copleșitoare a depășit 
orice așteptare”, a declarat Jiri Jirat, organizator de proiect. „Nu-mi amintesc niciun 
software nou sau o nouă sursă de informații electronice care să fi stârnit un interes atât 
de mare. EndNote a devenit instant un succes în rândul tuturor tipurilor de utilizatori, 
arătând o cerere foarte ridicată pentru un instrument de gestionare a referințelor”.

IMPLEMENTARE SIMPLĂ ŞI ACCES LA INSTRUIRE

Imediat după selectarea unui abonament EndNote pentru tot campusul, ITC a lucrat cu 
echipa EndNote pentru a oferi instruire. Zece instruiri au avut loc la sediul 
departamentelor individuale. Iar utilizarea de bază a EndNote a devenit o parte standard 
a cursului ITC de inițiere în informații. Acest lucru asigură faptul că fiecare student învață 
cum să utilizeze EndNote atunci când îşi scrie teza sau orice alt lucru.

„Gestionarea citatelor nu a fost niciodată atât de uşoară şi de simplă”, a declarat Daniel 
Svozil, lector universitar de informatică și chimie.

Seria de instruire a creat un efect de bulgăre de zăpadă. Utilizarea EndNote a devenit o 
modalitate standard de lucru. Elevii aduc noi practici de flux de lucru în departamente 
care au fost utilizate pentru abordări mai învechite și conservatoare de gestionare a 
cercetării.

„Toți studenții care au încercat EndNote pentru prima dată au fost imediat entuziasmați 
de posibilitățile pe care le oferă”, a spus Jirat. „Aceştia îl clasifică drept extrem de util, 
mai ales studenții care se pregătesc să îşi scrie tezele. EndNote are cel mai puternic şi mai 
pozitiv feedback”.
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Opțiunea de licență flexibilă cu număr nelimitat de utilizatori simultani permite instruirea 
uşoară EndNote sau utilizarea în oricare dintre camerele cu calculatoare disponibile. 
În fiecare an universitar, sute de studenți profită de opțiunea de utilizare la domiciliu și 
de descărcare și instalare a EndNote pe laptop-urile lor. 

Când ITC a oferit acces la EndNote, aproape 400 de studenți și angajați au descărcat 
pachete de instalare pe laptop-urile lor personale imediat, iar marea majoritate (peste 
75 la sută) au indicat că au planificat să îl instaleze pe un calculator personal/notebook. 
Un alt procent de cinci la sută şi-a planificat instalarea EndNote atât pe echipamentele 
hardware ITC Praga și cât pe computerele lor personale, fapt care arată importanța și 
avantajul opțiunii de utilizare la domiciliu. 

CE SPUN OAMENII

„EndNote a devenit un instrument esențial pentru grupul nostru, care se ocupă cu 
proiectarea de noi catalizatori organici și fotocatalizatori”, a declarat Radek Cibulka, 
lector universitar de chimie organică, ITC. „Acum putem partaja cu ușurință referințele 
colectate și impulsul asupra muncii noastre este enorm. EndNote îi ajută pe studenții 
noştri să dobândească obiceiuri bune atunci când lucrează cu texte științifice”.

„EndNote a făcut ordine în cele din urmă, printre referințele şi textele integrale pe care le 
țineam împrăștiate în calculatorul meu”, a declarat Ludek Jelinek, lector universitar în 
cadrul Departamentului de Energie, ITC. „Numărul mare de filtre face ușoară importarea 
datelor din diferite surse. Iar căutarea de texte integrale PDF face mai simplă oferirea 
unui răspuns la întrebarea - unde am citit asta? Când lucrez la o revizuire, mă pot 
concentra pe temă, în timp ce EndNote ține evidența referințelor”.

„Noi le cerem studenților să creeze citate utilizând EndNote chiar de la început. Datorită 
condițiilor de licențiere acceptabile, putem, de asemenea, sa îi încurajăm să îl instaleze la 
domiciliu, astfel încât aceştia să aibă acces oriunde”, a declarat Vladimir Sykora, lector 
universitar de tehnologie a apei și ingineria mediului. „Acesta garantează stilul uniform al 
citatului și, de asemenea, ordonează materialele, cum ar fi articolele de ziar, bibliotecile 
personale și referințele”. 

„EndNote a devenit instrumentul-cheie în activități științifice ale comunităților academice”, 
a declarat Eva Dibuszova, șef al Centrului de servicii de informații. „Din punctul de vedere 
al unui manager, instituția noastră este gata să investească într-un instrument care 
facilitează în mod eficient activitatea de zi cu zi a oamenilor de știință și a studenților 
noștri”.

„Feedback-ul și reacțiile din timpul instruirii angajaților și studenților au fost foarte 
pozitive”, a declarat Anna Motejlkova, instructor EndNote în Centrul de servicii de 
informații. „Toată lumea a găsit că EndNote este un instrument valoros pentru 
gestionarea datelor pentru citare, atât pentru activitatea de cercetare cât și pentru 
uz personal. Acesta permite catalogarea ușoară a publicațiilor interesante”.

„EndNote a ajutat, fără îndoială, la unificarea standardelor pentru studenți, precum 
respectarea unui stil de citare prescris, care este acum extrem de ușoară”, a declarat 
Milan Jahoda, vice-decan de inginerie chimică. 
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