Denumirea
comisiei
Ariile de
responsabilitate

PROCESE TEHNOLOGICE DE BIBLIOTECĂ

- Perfecţionarea proceselor tehnologice de bibliotecă;
- Standardizarea activităţii de bibliotecă;
- Consolidarea cooperării tehnologice între biblioteci.

Integrare în
structura ABRM

Relaţii ierarhice: preşedinte ABRM, vicepreşedinte ABRM
Relaţii funcţionale: vicepreşedinte ABRM, preşedinţii comisiilor, secţiuni,
membrii
Esenţiale:
Diagnosticarea şi evaluarea proceselor tehnologice de bibliotecă;
Identificarea şi diseminarea bunelor practici, experienţe ce ţin de
îmbunătăţirea unui proces tehnologic de bibliotecă;
Promovarea standardelor din domeniul biblioteconomiei, informării şi
documentării în comunitatea biblioteconomică;

Responsabilităţi

Elaborarea documentelor tehnologice în vederea normalizării
proceselor tehnologice;
Editarea buletinului „InfoStand biblioteconomic”.
Adiţionale:
Participarea la şedinţa grupurilor de lucru ABRM;
Cooperarea cu comisiile şi secţiunile ABRM în scopul organizării
acţiunilor comune;
Participarea cu comunicări şi prezentări la acţiunile organizate de
ABRM;
Promovarea activităţii ABRM în comunitate.

Preşedintele
comisiei

Viorica Lupu, director adjunct, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a
Universităţii Agrare de Stat din Moldova (or. Chişinău, str. Mirceşti 42, tel.:
(022) 43 25 92, email: v.lupu@uasm.md)
Silvia Ciubrei, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii
de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, (or. Chişinău, str. N.
Testemiţanu 29, tel.: (022) 22 55 92, email: silvia_ciubrei@usmf.md)

Membrii comisiei

Iulia Tătărescu, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii
Agrare de Stat din Moldova (or. Chişinău, str. Mirceşti 42, tel.: (022) 43 25
92, email: i.tatarescu@uasm.md)
Angela Amorţitu, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din
Moldova (or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, tel.: (022) 40 28 48, email:
amortitu@gmail.com)

Marina Cîrmu, Biblioteca Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, (or.
Chişinău, str. Ion Creangă 1, tel.: (022) 35 83 55,
email: marina.cirmu@mail.ru)
Maria Staver, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, (or. Chişinău, str. Dacia
20, tel.: (022) 66 18 11, email: achizitii@hasdeu.md)
Perfecţionarea proceselor tehnologice
(coordonator: V. Lupu, M. Cîrmu)
Identificarea necesităţilor de elaborare a
documentelor în susţinerea unor anumite
procese tehnologice (instrucţiuni, regulamente
etc.) prin chestionarea bibliotecilor

februarie

Elaborarea Nomenclatorului-tip a proceselor şi
operaţiilor tehnologice de bibliotecă

mai

Elaborarea instrucţiunii-algoritm “Referinţe”

iunie

Evidenţa, statistica şi evaluarea activităţilor de
bibliotecă (coordonator: M. Staver)
Organizarea mesei rotunde „Evidenţa şi
statistica resurselor şi serviciilor electronice de
bibliotecă”
Activităţi
preconizate
pentru 2013

octombrie

Elaborarea recomandărilor privind evidenţa şi
statistica resurselor şi serviciilor electronice

octombrie

Elaborarea fişei-model a evidenţei referinţelor

aprilie

Standardizarea activităţii de bibliotecă
(coordonator: Iu. Tătărescu)
Promovarea standardelor din domeniul
biblioteconomiei, informării şi documentării în
comunitatea biblioteconomică
Perfectarea listei standardelor în vigoare în RM
în domeniul biblioteconomie şi ştiinţa informării
şi plasarea pe site-ul ABRM
Organizarea în colaborare cu secţiunea
„Biblioteci specializate” a mesei rotunde
„Dezbateri pe marginea alcătuirii listelor
lucrărilor ştiinţifice anuale ale instituţiilor
academice elaborate în conformitate cu SM ISO
690”

ianuarie-decembrie

februarie

octombrie

Consolidarea cooperării tehnologice a bibliotecilor
la nivel naţional (coordonatori: S. Ciubrei)
Încurajarea transferului tehnologic între biblioteci
prin schimbul de documente tehnologice,
produse şi servicii informaţionale
Optimizarea comunicării / activităţii membrilor
secţiunii prin implementarea programului
Dropbox
Recomandarea spre implementare a
programului Dropbox în activitatea ABRM şi
bibliotecarilor din RM

ianuarie-decembrie

februarie
martie

Promovarea activităţii secţiunii (coordonatori: A.
Amorţitu)
Editarea şi difuzarea buletinului „InfoStand
biblioteconomic” (periodicitate bianuală) în
comunitatea bibliotecară
Crearea blog-ului profesional al secţiunii
Publicarea articolelor despre activitatea secţiunii
în publicaţiile ABRM

aprilie, octombrie
mai
ianuarie-decembrie

Participarea cu comunicări şi prezentări la
acţiunile organizate de ABRM
ianuarie-decembrie

