Denumirea secţiunii

CATALOGARE ŞI INDEXARE

Ariile de
responsabilitate

- Consolidarea comunicării interne şi externe a asociaţiei;
- Elaborarea strategiei comunicaţionale;
- Comunicarea cu membrii structurilor asociaţiei;
- Promovarea externă a imaginii asociaţiei;
- Editarea publicaţiilor ABRM.

Integrare în
structura ABRM

Relaţii ierarhice: preşedinte ABRM, vicepreşedinte ABRM
Relaţii funcţionale: vicepreşedinte ABRM, preşedinţii comisiilor, secţiuni,
membri

Responsabilităţi

Esenţiale:
• Asistenţa metodologică a procesului de catalogare, indexare
• Elaborarea Ghidului Naţional de catalogare în conformitate cu noile
cerinţe internaţionale
• Actualizarea setului de materiale în corespundere cu ultimele
modificări Tabele CZU pentru biblioteci mici;Lista abrevierilor de
cuvinte şi îmbinărilor de cuvinte în limba română conform
standardului interstatal GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994) introdus din
09.01.2005
• Diseminarea, partajarea informaţii inside şi outside ABRM
• Expunerea documentelor în format electronic, inclusiv a Tabelelor de
autor (pentru descărcare individuală şi multiplicare necesară) pe siteul ABRM – www.abrm.md, Blogul secţiunii Catalogare-Indexare –
www.catalogareindexare.wordpress.com
Adiţionale:
• Editarea Buletinului Comisiei "Catalogare-Indexare"
• Editarea lucrărilor bibliografice: "Elaborarea bibliografiilor tematice şi
biobibliografiilor: ghid metodologic"participări la şedinţe ale grupurilor
de lucru ABRM

Preşedintele
comisiei

Valentina Chitoroagă, Director General Camera Naţională a Cărţii (bl.
Ştefan cel Mare 180, MD-2004, Chişinău, tel.: (022) 295746, 079 343005,
email: valentina.chitoroaga@gmail.com)

Efimia Macrinici, Şef serviciu, Camera Naţională a Cărţii (bl. Ştefan cel
Mare 180, MD-2004, Chişinău, tel.: (022) 29 57 31, email:
macrinici57@mail.ru)

Membrii comisiei

Ludmila Spinei, Bibliotecar principal, Biblioteca Centrală Ştiinţifică a AŞM
(str. Academiei 5, MD-2028, Chişinău, tel.: (022) 72 74 47, email:
ludmila.spinei@yandex.ru, liuda_91.2@mail.ru)

Natalia Goian, Şef catedră, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă
Informaţională a USM (str. Mateevici 60, MD-2012, Chişinău, tel.: 069
369156, email: goian_nm@mail.ru, goian.natalia@gmail.com)

Silvia Hăbăşescu, Şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM (str.
Bănulescu-Bodoni 59, MD-2004, Chişinău, tel.: (022) 40 29 67, email:
shabasescu@yahoo.com)

Elena Migunov, Bibliotecar principal, Biblioteca Republicană TehnicoŞtiinţifică a IEFS (str. Ion Creangă 45, MD-2064, Chişinău, tel.: (022) 50 11
24, email: achizitii@rambler.ru)
•
•
•
•
•
•

Crearea Blogului secţiunii "Catalogare-Indexare" –
spaţiu de comunicare profesională www.catalogareindexare.wordpress.com
Participarea la şedinţa Clubului Bibliografilor
"BiblioArtis" cu comunicări/intervenţii
Prezenţa cu comunicării la acţiunile/activităţile
organizate de ABRM şi instituţii bibliotecare
Publica ii în presa de specialitate despre activitatea
secţiunii
Organizarea a câte un atelier de profil în zonele de
Nord, Centru, Sud
Editarea în continuare a Buletinului Catalogare
Indexare (cu suportul bibliotecilor membrii cărora
constituie componenţa secţiunii etc.), postarea
formatului electronic pe site-ul ABRM, Blogul
secţiunii Catalogare-Indexare

Pe parcursul
anului

