
Promovarea site-ului 
ABRM, instrument 

important în comunicarea 
profesională 

 Zinaida Stratan 

  preşedinte secţiune  

Informatizare şi  

Tehnologii Informaţionale 



Scopul ABRM  - 

• de a informa comunitatea bibliotecară, 

• de a amplifica cunoștințele și deprinderile 

bibliotecarilor, 

• de a aprofunda comunicarea profesională inter-

bibliotecară, 

• de a promova experiențele reprezentative în 

domeniu, 

• de a stabili relații de colaborare între biblioteci și 
bibliotecari - 

este realizat și prin intermediul site-ului ABRM, 

instrument important în comunicarea profesională. 
 



Care este rolul paginii web?  

• este un mijloc de comunicare,  

• oferă informații despre asociație și domeniul 

biblioteconomic,  

• întreține relații cu membrii,  

• reprezintă un loc public de prezentare.  

• Oferă posibilitatea de a adresa întrebări, face 

reclamații, observații pozitive sau negative etc.  

Pagina web are rolul de:  

imagine a asociației, ea este oglinda/vitrina 

informațiilor despre asociație.  



 In anul 2013 au fost făcute următoarele plasari de informaţie 

 pe  site-ul  http://www.abrm.md 

   Actualizari 

 • Anunţuri (fişierul index.html). 

• Consiliul ABRM (2012-2016) (fişierul menu1_3_1.html). 

• BIROUL EXECUTIV AL  ABRM (2012-2016) (fişierul 

menu1_3_2.html). 

• STRUCTURA  ABRM (2012-2016) (fişierul menu1_4.html). 

• CONCURSURI (fişierul menu3_4.html).  

• FORMARE CONTINUĂ (fişierul menu3_6.html). 

• Buletinul de informare al Comisiei ABRM "Standardizarea activitatii 

de biblioteca" -> 2013 (fişierul menu5_4.html). 

• REGULAMENTE (fişierul menu7_2.html) 

• -> Regulamentul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în 

domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” 

• -> Regulament de organizare a Concursului Naţional „Cel mai bun 

Bibliotecar al anului ...” 

 

  



  ACTUALIZĂRI 

 

• INSTRUCTIUNI -> MEMBRU al ABRM  INVITAŢIE 

(fişierul menu7_3.html). 

• DOCUMENTE INTERNATIONALE -.> Ghid pentru servicii 

de bibliotecă destinate tinerilor (fişierul menu7_5.html). 

• TOP-ul Bibliotecarilor -> Rezultatele Concursului 

Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2012” (fişierul 

rmenu_01.html). 

• CELE MAI BUNE LUCRARI IN BIBLIOLOGIE  -> 

Rezultatele Concursului Naţional "Cele mai reuşite lucrări 

în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei ale informării" 

pentru 2012 (fişierul rmenu_02.html). 

 

http://www.abrm.md/files/Invitatie_ABRM.pdf


  SUBMENIURI  NOI 

 

• PLAN ANUAL -> Planul de acţiuni 2013 (fişierul 

index.html). 

• Te invităm să devii MEMBRU al ABRM (fişierul 

index.html). 

• Procese verbale (fişierul menu1_3_3.html). 

• Planul activităţilor de instruire pentru anul 2013 (fişierul 

menu3_6_1.html). 

• Ziar ABRM Info (fişierul menu5_5.html). 

  

 



SITE-UL ABRM: Obiective 

  Informarea privind activitatea  ABRM 

  Asigurarea intensificării comunicării 
profesionale la nivel naţional şi 
internaţional 

  Contribuire la Formarea Profesională 
Continuă 

  Realizarea feed-back-ului profesional 

  Promovarea profesiei în societate. 

  Atragerea de noi membri în ABRM 

 

 

 

 



EVENIMENTUL PRINCIPAL 



Meniu principal 

/Despre ABRM / Legislaţie / Activităţi, 
evenimente/ Formare profesională / Publicaţii 
ABRM / Resurse informaţionale / Colaborare. 
Parteneriate / Arhiva / Contacte. 

 



Despre ABRM 

 Misiune 

 Scurt istoric 

 Structura:  

- Organigrama,  

- Consiliu 

Extrase Procese 
verbale 

-Birou. Comisii, 
Secțiuni,  

- Filiale 

 Membri: baza de date 



Legislație 

  Documente 
naționale:  

    Legi, Standarde, 
Strategii, Politici, 
Regulamente, 
Instrucțini, Codul etic 

  Documente ABRM : 
Statut, Strategii, 
Politici, Regulamente 

  Documente 
internaționale 



Activități, evenimente 

 Anunturi 

 Conferințe 

    - program 

    - prezentări 

    - concluzii 

 Comunicate 

 Reuniuni 
profesionale 

 Proiecte 

 Concursuri 

  



Formare profesională 

 

 Cursuri de 
perfecționare 

 

 Cursuri de 
recalificare  

 

 Tutoriale 



Publicații ABRM 

 Revista ABRM 

 Ziar ABRM Info 

Bibliouniversitas@
ABRM.md 

 InfoStand 

 Alte publicaţii 



Resurse informaționale  
 

 Asociații 
profesionale 

 Biblioteci din RM 

 Biblioteci din 
străinătate 

 Resurse  de 
specialitate 

 ABRM în publicații  

 Repozitorii 
institutionale 



Colaborări. Parteneriate 

 IFLA 

 EBLIDA 

 Parteneri 



Arhiva 

 

ARHIVA 

 Activitati , 
evenimente 

 Publicatii 

 

 

 



Contacte 

 

  Adresa sediului 
ABRM, telefon,  

    e-mail 

   Redacția site-ului  

  Lista de distribuție 



MENIU AUXILIAR 

 Te invităm să 
devii MEMBRU 
al ABRM 

 Conferințe 

 Plan anual 

 Membru 

 Colaborări 

 Galerie foto 



MENIU AUXILIAR 

De exclus: Proiecte, Publicații 

De inclus:  

  Blog-uri 

  ABRM în rețele de 
socializare 

  Calendarul 
evenimentelor 

  Boxă: Întrebări, 
sugestii 

  Întrebări frecvente 

  Contor  











Vă îndemn 

•să fim mandri de istoria bibliotecilor 

noastre, 

•să avem grijă de bibliotecari, 

•să știm să ne prețuim colecțiile, 

•să ne promovăm valorile peste tot (pe 

pagina web, în  publicații, afise, pliante 

etc.)  



Mulţumim pentru atenţie ! 

 

www.abrm.md 


