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Biblioteca Republicană Științifică
Agricolă a Universității Agrare de Stat din
Moldova Vă invită să participați la ediția a doua
a mesei rotunde „Cum putem activa împreună pentru
a integra informațiile agricole naționale în spațiul informațional global?”, organizată în colaborare cu Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite. Evenimentul se va desfășura online la data
de 8 iunie 2021, ora 10.00.
Scopul mesei rotunde: discuții privind facilitarea accesului și creșterea vizibilității conținutului științific agricol din Republica Moldova în contextul tendințelor
și evoluțiilor AGRIS & AGROVOC în gestionarea și
diseminarea informațiilor și datelor de cercetare din
domeniul agriculturii și alimentației.
La masa rotundă sunt invitați cercetători ai instituțiilor de cercetări științifice și colegiilor din domeniul agriculturii, doctoranzi, cadre didactice și științifice din cadrul UASM, editori de reviste specializate,
bibliotecari ai bibliotecilor ce dețin colecții de profil
agricol din Republica Moldova.

AGENDA

Masa rotundă online,
ediția a 2-a
9.30 – 10.00
Conectarea
participanților online
(platforma Google Meet)
meet.google.com/qst-ntft-acf
10.00 – 10.20
Inaugurarea evenimentului și cuvinte de salut:
Imma SUBIRATS,
FAO, Capacity Development and Academia Partnerships
and UN Collaboration Division (PSU)
Liudmila COSTIN,
director Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM
10.20 – 10.50
Tendințele și evoluțiile AGRIS în gestionarea și diseminarea
conținutului științific agricol
Vera SOBEȚCHI,
șef centru Biblioteca UASM

Subiecte-cheie: impactul AGRIS asupra furnizorilor și utilizatorilor de informații; noi abordări
și evoluții în tehnologia informației AGRIS; rolul Centrului AGRIS-MOLDOVA în promovarea
rezultatelor cercetărilor științifice agricole din Republica Moldova la nivel mondial; conturarea
noilor posibilități de colaborare între instituțiile de profil din RM

Moderator: Viorica LUPU, director adjunct Biblioteca UASM

Rezultatele campaniei ”Sporiți vizibilitatea cercetării dvs. prin AGRIS!”

10.50 – 11.20
Rolul AGROVOC în ecosistemul de informare agricolă
Viorica LUPU,
director adjunct Biblioteca UASM

Subiecte-cheie: importanța tezaurului AGROVOC în cercetare, educație și în accesarea
informațiilor și datelor agricole; limbile și domeniile acoperite de tezaur; integrarea
terminologiei agricole în limba română în AGROVOC; alinierile AGROVOC cu alte tezaure
și vocabulare controlate

Moderator: Vera SOBEȚCHI,
șef centru Biblioteca UASM
11.20 – 11.30
Lansarea directoriilor AGRIS și AGROVOC pe site-ul
Bibliotecii UASM, prezentarea publicațiilor referitoare la
AGRIS și AGROVOC în limba română
11.30 – 12.00
Discuții, schimb de opinii, întrebări și răspunsuri
Observații finale. Concluzii. Încheierea discuțiilor

(platforma Google Meet) meet.google.com/qst-ntft-acf

