Simpozionul ”Slove Muscelene” Câmpulung Muscel 16-17 Iulie 2020
Tema: Rolul Bibliotecii digitale in sistemul E-learning

Sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), Biblioteca
Municipală “Ion Barbu” - Câmpulung Muscel și Asociația Digilib Muscel au organizat a 12-a
ediție a simpozionului “Slove muscelene” cu tema “Rolul Bibliotecii digitale in sistemul Elearning“. Manifestarea s-a desfășurat online joi, 16 Iulie 2020, între orele 10:00 și 13:00.

La manifestare au participat 36 de invitați, directori de Biblioteci Județene (Alba, Brăila,
Dâmbovița, Mehedinți, Sibiu), reprezentanți ai B.J. Brașov, Cluj-Napoca și Rm. Vâlcea,
reprezentanți ai unor Biblioteci Universitare, cadre universitare (Univ. Politehnica Timișoara,
Universitatea din București și Univ. Politehnica din București), cercetători în domeniul
informaticii (ICI București), reprezentanți ai unor companii în domeniul ITC.

La simpozion a participat on line președintele AOSR, Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, care a
transmis un mesaj din partea instituției, precum și dl. Mărgărit Blidaru – viceprimarul
orașului Câmpulung Muscel, care a salutat inițiativa organizatorilor.

În urma dezbaterilor, s-au desprins câteva concluzii:
• Bibliotecile sunt preocupate de furnizarea de servicii de conținut digital pentru a
susține procesul de e-learning și de cerințele mai speciale ale utilizatorilor.
• La nivel național, există numeroase colecții de date digitale prezente în patrimoniul
bibliotecilor. Acestea pot și trebuie să fie puse la dispoziția utilizatorilor.
• Managerii de biblioteci sunt permanent
furnizate utilizatorilor.

preocupați de diversificarea serviciilor

• Apare necesară o abordare unitară a modului de acces și comunicare colaborativă
între diverse instituții care au rolul de a furniza informație digitală.
• Există numeroase preocupări de constituire a unor platforme colaborative
educaționale la nivelul instituțiilor din țară (companii private sau institute de
cercetare)
• Este necesară o abordare sistemică a procesului de e-learning, promovată de la
nivelul administrației publice centrale, și respectiv locale, care să includă bibliotecile
digitale, laboratoarele virtuale, platformele de dialog on-line etc. precum și alte
componente specifice.
• Organizarea unei noi dezbateri pe o platformă creată în România, dedicată serviciilor
de bibliotecă orientate către furnizarea de conținut digital în sprijinul învățământului
on-line.

PROGRAMUL MANIFESTĂRII
Joi 16 iulie 2020, Ediția a XII-a
10:00 – 10:15

Deschiderea lucrărilor
Reprezentanți ai Asociației Digilib Muscel, Bibliotecii Municipale ”Ion

Barbu” din Câmpulung Muscel, ai Academiei Oamenilor de Știință din
România și ai Administrației Locale
10:15 – 10:45

Masă rotundă: ”Rolul bibliotecilor digitale în procesul de e-learning”
Moderator: Prof. univ. Dr. ing. Doina BANCIU, Vicepreședinte al Academiei
Oamenilor de Știință din România
PARTEA I
• Conf. Univ. Dr. Larisa IVAȘCU, Universitatea Politehnica Timișoara,
Facultatea de Management în Producție și Transporturi
• Dr. Dan NAZARE, Biblioteca Județeană Brașov
• Dr. Nicoleta DUMITRACHE, Șef serviciu UEFCSDI
• Cosmin PORUMB, CEO Hypermedia Cluj-Napoca

10:45 – 11:00

Pauză

11:00 – 12:30

Masă rotundă: ”Rolul bibliotecilor digitale în procesul de e-learning”
Moderatori: Dr. Nicoleta DUMITRACHE, Șef serviciu UEFCSDI și Dr. Ștefan
ȘTEFĂNESCU, Directorul Bibliotecii Municipale ”Ion Barbu” Câmpulung
Muscel
PARTEA a II-a: Intervenții ale participanților

12:30 – 13:00

Concluzii

Manifestarea a fost moderată de Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte al al
Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR).

