Comisia ABRM INFORMATIZARE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
în cadrul Conferinţei anuale ABRM, Chişinău, 17-18 noiembrie 2011
SESIUNE DE COMUNICĂRI:
„Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de soluţionare”
Sesiunea de comunicări: „Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de
soluţionare” organizată de către Comisia ABRM „INFORMATIZARE ŞI TEHNOLOGII
INFORMAŢIONALE” va fi găzduită de Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice
din Republica Moldova, eveniment organizat în cadrul Conferinţei anuale ABRM cu genericul
„Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”.
Lucrările sesiunii vor fi dedicate problemelor actuale în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale,
dezvoltării resurselor informaţionale, implementarea diverselor proiecte de informatizare şi de
asigurare a accesului utilizatorilor la medii electronice, căutării soluţiilor pentru optimizarea
procesului informaţional realizat prin intermediul bibliotecilor.
Teme generale de dezbatere şi comunicări se vor axa pe problemele manageriale, tehnice şi
organizatorice de implementare a noilor tehnologii; obiectivele informatizării bibliotecii; noile
forme de lucru; utilizarea bazelor de date; crearea bibliotecilor electronice; extinderea serviciilor
informaţionale; promovarea Accesului Deschis; comunicarea ştiinţifică în noul context
informaţional; perfecţionarea proceselor de distribuire a resurselor informaţionale; prezervarea
documentelor digitale etc.
Joi, 17 noiembrie, ora 14.30-17.00
Loc desfăşurare: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, Sala de
Lectură „Eugeniu Hrişcev” (str. Bănulescu Bodoni, 59, Corp B, parter)

PROGRAM
1430 – 1445 Înregistrarea participanţilor
1445 – 1700 Desfăşurarea lucrărilor
Moderatori: dr. Silvia GHINCULOV, Natalia CHERADI
Cuvânt de deschidere
dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, preşedinte comisiei
Activitatea Comisiei „Informatizare şi tehnologii informaţionale” (octombrie 2010 - noiembrie
2011)

COMUNICĂRI:
dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM
Biblioteca Ştiinţifică ASEM - 20 de ani de activitate inovaţională
Adrian RADUCANU, Business Development Manager CCS Content Conversion Specialists
Romania, Bucureşti.
Cum să ne punem în valoare materialele – demonstraţie practică docWorks
dr. conf. Nelly ŢURCAN, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
Modelele alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţifică în Republica Moldova.
Rezultatele studiului
Elena HARCONIŢA, director, Lina MIHALUŢA, director adjunct, Igor AFATIN, director
adjunct, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
Aplicarea AWStats pentru măsurarea eficienţei diseminării informaţiei ştiinţifice şi a
resurselor educaţionale
Ludmila PÂNZARI, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Tendinţe noi în dezvoltarea serviciilor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”
Natalia CHERADI, director adjunct, Ana GUDIMA, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Implementarea tehnologiilor inovaţionale de arhivare electronică în bibliotecile universitare
Igor AFATIN, director adjunct, Tatiana PRIAN, specialist principal, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”
Aplicarea tehnologiilor moderne în dezvoltarea colecţiilor bibliotecii
Diana BACAL, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Concepte şi practici de externalizare a serviciilor de bibliotecă. Studiu de caz la Biblioteca
Publică de Drept
Axenia BASCACOVA, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Servicii interactive prin SMS pentru utilizatorii Bibliotecii Publice de Drept BMC „B.P.
Hasdeu”
Ala SUSARENCO, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Impactul noilor tehnologii informaţionale asupra activităţii de dezvoltare a colecţiilor
Natalia SUVAC, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Servicii informaţionale de bibliotecă - baza procesului ştiinţific şi educaţional al instituţiei de
învăţământ superior
Elena RAILEAN, specialist principal, Ina NICUŢĂ, specialist principal, Biblioteca Ştiinţifică
ASEM
Particularităţile percepţiei segmentelor ţintă în bibliotecile universitare
Aurelia CEBOTARI, şef serviciu, Lilia LUPAN, specialist principal, Elena MALŢEV, şef oficiu
Ludmila MÎNDRESCU, şef oficiu, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Modificări fundamentale în natura activităţii bibliotecilor universitare

Inna KORCEVSKAIA, specialist principal, Ana MUNTEAN, specialist principal, Biblioteca
Ştiinţifică ASEM
Servirea utilizatorului în mediul electronic
Pavel MELNIC, bibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Managementul proiectelor – un nou instrument de modernizare a bibliotecilor

Relaţii la telefon: 402940; 402964
E-mail: library@lib.ase.md

