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 Secțiunea Periodice a Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), 

organizația profesională și științifică a bibliotecarilor și bibliotecilor din 

România,  susține, prin activitățile sale, obiectivele principale ale Asociației: 

 - promovarea intereselor profesionale și științifice ale bibliotecarilor și ale 

altor categorii de personal de specialitate angajat în biblioteci, precum și ale 

bibliotecilor din România; 

 - dezvoltarea legăturilor profesionale între bibliotecarii, personalul de 

specialitate și bibliotecile din România; 

 - studierea principalelor probleme de ordin științific, tehnic, legislativ și 

organizatoric, privind bibliotecile și personalul acestora; 

 - reprezentarea bibliotecilor românești în relațiile profesionale și științifice 

cu instituții naționale și cu organisme din țară și străinătate. 

 În cadrul Secțiunii Periodice, membrii ABR se asociază în scopul 

îndeplinirii următoarelor obiective generale: 

 - îmbunătățirea nivelului profesional și științific al bibliotecarilor și al 

altor categorii de personal de specialitate angajat în biblioteci sau în instituții 

similare ca profil, care au ca obiect de activitate prelucrarea și gestionarea 

serialelor și a altor resurse în continuare; întâlnirile profesionale ale Secțiunii 

reprezintă un bun prilej de a acumula noi informații, de a discuta și analiza 

problemele întâmpinate în activitatea de prelucrare a serialelor și a altor resurse 

în continuare, de a afla lucruri noi și de a învăța din experiența celorlalți, având 

în vedere faptul că activitatea de prelucrare a serialelor oferă permanent  

provocări, dat fiind caracterul specific al acestui tip de resurse și particularitățile 

în ceea ce privește descrierea lor; 



 - optimizarea și dezvoltarea serviciilor bibliotecilor de toate tipurile din 

România, cu privire la prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare și 

difuzarea informațiilor conținute în ele. 

 Pentru atingerea acestor obiective, în perioada 2019-2023, vor avea loc 

câte 2 (două) întruniri pe an, în care se vor dezbate o gamă largă de subiecte din 

domeniu, precum: 

 - standarde bibliografice și controlul bibliografic; 

 - schimbări în practicile și procedurile de prelucrare și gestionare a 

resurselor în continuare; 

 - evaluarea științifică; 

 - managementul și dezvoltarea colecțiilor; 

 - acces și disponibilitate; 

 - acces deschis la informație; 

 - impactul accelerat al evoluțiilor tehnologice; 

 - modele și reguli de publicare; 

 - drepturi de autor; 

 - relațiile cu editori, furnizori și alte organizații; 

 - exploatarea datelor și textelor; 

 - cooperare națională și internațională a bibliotecilor; 

 - conservare și arhivare; 

 - stabilirea valorilor de inventar pentru seriale și alte resurse în continuare. 
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