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Stimată colegă/Stimate coleg,
Avem plăcerea de a vă invita să luaŃi parte la lucrările celei de-a 10-a ConferinŃe InternaŃionale de
Biblioteconomie şi ŞtiinŃa Informării, BIBLIO 2012, care va avea loc în perioada 6-8 iunie 2012,
la Braşov, România.
Organizată de Biblioteca UniversităŃii Transilvania din Braşov împreună cu Biblioteca
JudeŃeană ”George BariŃiu” Braşov, având ca partener de breaslă organizaŃia profesională şi
ştiinŃifică a bibliotecilor şi bibliotecarilor din România – ABR şi sub auspiciile celui mai înalt for
naŃional de consacrare ştiinŃifică şi culturală – Academia Română – SecŃia de ŞtiinŃa şi
Tehnologia InformaŃiei, conferinŃa BIBLIO 2012 se va desfăşura în spaŃiul generos al Aulei
„Sergiu Chiriacescu” a UniversităŃii Transilvania cu tema generală Inovare în Biblioteci.
Cadrul complex al inovării din sfera bibliotecilor este promovat în secŃiunile conferinŃei:
•
•

•
•
•

Guvernarea cunoaşterii - LegislaŃie de bibliotecă (Drepturile omului, Proprietatea
intelectuală - Copyright, Diseminarea informaŃiei, Arhivare)
Managementul cunoaşterii (Management de bibliotecă, managementul informaŃiei;
Cercetare; Prelucrarea informaŃiilor bibliografice; Organizarea informaŃiilor
bibliografice; ImportanŃa şi implicaŃiile statisticii în viitorul bibliotecilor; Metode
moderne de planificare şi valorificare a resurselor; Informatizarea bibliotecilor)
Tehnologii ale informării (Servicii web, Multimedia, Digitizarea)
Istoria si valorificarea informaŃiei (Istoria cărŃii şi tiparului; Istoria bibliotecilor;
Muzee şi arhive; Valorificarea şi conservarea colecŃiilor)
EducaŃie (Programe de studii, proiecte educaŃionale şi de cercetare; Softuri
educaŃionale; EducaŃia în bibliotecă - aspecte sociale, psihologice, pedagogice şi
culturale; Etica profesională; Cultură şi civilizaŃie)

Datele de înscriere la conferinŃă şi rezumatul se trimit electronic.

Lucrările vor fi transmise full text la adresa de mail: biblio2012@unitbv.ro în vederea publicării lor
în volumul conferinŃei care este un periodic (ISSN) şi este în curs de evaluare pentru indexare în
baza de date EBSCO.
SelecŃia lucrărilor transmise este realizată de Comisia de Recenzori a conferinŃei după criterii de
relevanŃă, originalitate, impact asupra comunităŃii şi calitatea exprimării. Lucrările vor fi recenzate
peer review şi confirmarea acceptării lucrării va fi transmisă autorului.
Date importante:
•
•
•
•

Înscrierea şi transmiterea rezumatului ...............................................................15 decembrie 2011
Transmiterea lucrării full text .............................................................................. 27 februarie 2012
Notificarea acceptării lucrării................................................................................... 16 aprilie 2012
Camera-ready a lucrărilor ..............................................................................................5 mai 2012

Limbile oficiale ale ConferinŃei BIBLIO 2012 sunt engleza şi franceza.
Pentru informaŃii suplimentare vă invităm să urmăriŃi site-ul web:
http://but.unitbv.ro/biblio2012
Secretariat BIBLIO 2012
Str. Iuliu Maniu 41A, RO – 500091 Braşov
Tel.: +40 268 476050 ; Fax: +40 268 476051
E-mail: biblio2012@unitbv.ro

Vă aşteptăm cu drag la ConferinŃa BIBLIO 2012, Braşov, România !

Cu cordialitate,
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