Denumirea
comisiei

INFORMATIZARE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Ariile de
responsabilitate

- Consolidarea internă şi externă a asociaţiei;
- Comunicarea cu membrii structurilor asociaţiei;
- Promovarea externă a imaginii asociaţiei;
- Dezvoltarea parteneriatelor.

Integrare în
structura ABRM

Relaţii ierarhice: preşedinte ABRM, vicepreşedinte ABRM
Relaţii funcţionale: vicepreşedinte ABRM, preşedinţii comisiilor, secţiuni,
membrii
Esenţiale:
Planificarea anuală şi strategică a secţiunii Informatizare şi TI a ABRM
Asigurarea administrării site-ului ABRM – www.abrm.md
Coordonarea şi cooperarea în vederea soluţionării problemelor
teoretice şi practice ale automatizării bibliotecilor în cadrul reţelelor de
biblioteci

Responsabilităţi

Analiza, diseminarea şi promovarea experienţelor avansate în
domeniul informatizării bibliotecilor
Evaluarea (elaborarea raportului anual al activităţii secţiunii)
Adiţionale:
Organizarea activităţii de consultanţă şi instruire în domeniul
implementării TI în biblioteci
Asigurarea întreţinerii paginii ABRM pe facebook
Participarea la şedinţele grupurilor de lucru ABRM

Preşedintele
comisiei

Zinaida Stratan, director, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică UTM (or. Chişinău,
str. Studenţilor, nr.11, bloc 5-519, tel.: (022) 50 99 71,
zstratan@mail.utm.md, zstratan@gmail.com)
Ludmila Pânzaru, director adjunct, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” (or.
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148, tel.: (022) 21 27 30,
info@hasdeu.md, panza@hasdeu.md)

Membrii comisiei

Ana Gudima, şef Centrul Multimedia, Biblioteca Ştiinţifică ASEM (or.
Chişinău, str. Bănulescu Bodoni nr.59, tel.: (022) 40 28 48,
gudimana@lib.ase.md)
Valentina Nastas, şef serviciu Informatizare, BTS UTM (or. Chişinău,
str. Studenţilor, nr.9/7, bloc 3-102, tel.: (022) 49 70 01,
digital_library@mail.utm.md)
Adela Negură, şef serviciu Automatizare, BUPS "Ion Creanga" (or. Chişinău,
str. Ion Creangă nr.1, tel.: (022) 35 83 55, negura_adela@yahoo.com)
Andrei Curchi, inginer-coordonator, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei
Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (or. Chişinău, str. Academiei nr.5A,
tel.: (022) 72 70 26, an.curchi@gmail.com)

Administrarea paginii web ABRM
Actualizarea
Dezvoltarea
Promovarea
site-ului
în
comunitatea
bibliotecară din Moldova (în special, biblioteci
raionale şi săteşti)

ianuarie - decembrie
Ianuarie - decembrie
Martie - decembrie

Amplificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare
între diverse reţele de biblioteci în vederea
conlucrării într-un spaţiu informaţional unic
Organizarea activităţi Secţiunii Informatizare şi
TI în cadrul Conferinţei Anuale ABRM (sesiune
de comunicări sau atelier/masă rotundă, etc.)
Susţinerea comunicărilor pe tematica TI în
cadrul altor secţiuni, ateliere ale Conferinţei
Organizarea Săptămânii Internaţionale a
Accesului Deschis (diseminarea informaţiei,
mediatizarea, promovarea)
Activităţi
preconizate
pentru 2013

Analiza, diseminarea experienţei avansate în
domeniu
Studierea unor soft-uri, pachete de programe
de bibliotecă prezente gratuit în Internet şi
promovarea lor pentru reţeaua bibliotecilor de
colegiu,
şcolare,
publice (seminar
în
coordonare cu secţiunea Biblioteci de Colegiu)
Analiza şi determinarea soluţiilor pentru
crearea Resurselor Informaţionale Partajate
(Cataloage, Baze de Date tematice, abonare
ediţii periodice, etc.) – prezentare material
(studiu de caz) în cadrul Conferinţei ABRM
Analiza şi specificarea direcţiilor noi de
deservire a utilizatorilor în mediul bibliotecilor
electronice – prezentare material în cadrul
Conferinţei ABRM
Activităţi de instruire
Acordarea de consultanţă, instruire la cerere
Training: Utilizarea aplicaţiei Excel în
managementul de bibliotecă (pentru diverse
categorii de bibliotecari, interesaţi de subiect)

Noiembrie

Noiembrie
Octombrie

Septembrie

Noiembrie

Noiembrie

Ianuarie – decembrie
Mai

