
 

Masa rotundă 
 

Valorificarea patrimoniului ştiinţific 

naţional prin conţinut digital 
 

Chişinău, 5 iunie 2015 

Universitatea de Stat din Moldova 

Scopul: prezentarea unor rezultate inovatoare, 

proiecte ştiinţifice și aplicative în domeniul 

digitizării, documentării, arhivării, valorificării 

patrimoniului ştiinţific al Republicii Moldova. 

Obiectiv principal: susţinerea  practicilor de 

digitizare şi de asigurare a unui acces liber la 

patrimoniul cultural şi ştiinţific digitizat prin 

stabilirea unor politici durabile pentru crearea 

conţinutului cultural şi ştiinţific digital.  

Organizatori principali: 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale 

Universitatea de Stat din Moldova 

Coorganizatori: 
Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova 

(REM) 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 

Locul desfăşurării: 
Chişinău, USM, str. A. Mateevici, 60, 

Bloc Central, Sala Senatului 

Cu începere de la ora 10.00 

Important: 
Termenul de înregistrare pentru participare la masa 

rotundă: până la 25 mai 2015 

Termenul de înregistrare pentru participare cu 

prezentare: până la 20 mai 2015. 

Înregistrarea la adresa: 

http://goo.gl/forms/qdXNxM6qbP 

Obiective specifice: 

- Promovarea produselor ştiinţifice intelectuale ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,  

- Diseminarea bunelor practici privind implementarea inovaţiilor, produselor, sistemelor şi 

tehnologiilor informaţionale în spaţiul informaţional şi educaţional,  

- Dezvoltarea de parteneriate în vederea promovării conţinutului ştiinţific digital şi a accesului 

deschis în mediul academic. 

În cadrul mesei rotunde vor fi prezentate practicile privind digitizarea conţinutului ştiinţific, inclusiv 

crearea depozitelor digitale, arhivelor digitale, bibliotecilor digitale, care rezultă din practicile și 
realizările în domeniu ale diverselor instituţii şi organizaţii.  

Subiecte pentru discuţii: 

 Digitizarea conţinutului ştiinţific şi cultural. 

 Aplicații educaționale pentru biblioteci digitale cu conținut cultural și științific. 

 Experienţa creării arhivelor digitale. 

 Practici de promovare a patrimoniului ştiinţific naţional. 

 Prezervarea digitală a patrimoniului cultural şi ştiinţific naţional. 

 Suportul informaţional al ştiinţei şi inovării. 

 Dreptul de autor. 

 Bibliometria ca instrument al progreselor înregistrate de ştiinţă şi al impactului rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice. 

Sunt invitaţi să participe reprezentanții bibliotecilor ştiinţifice şi publice, arhive, instituții de 

cercetare, universități pentru schimb de experiență, de idei, cunoștințe și bune practici din domeniu. 

Pentru informaţii:  Telefon: (+373-22) 28 98 39 Fax: (+373-22) 28 98 49    

   E-mail: idsi@asm.md  www.idsi.md  
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